
 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми  

«Релігієзнавство» (ID у ЄДЕБО 35632)  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (справа № 1355/АС-21) 

у Тернопільському національному педагогічному університеті  

імені Володимира Гнатюка 

у віддаленому (дистанційному) режимі  

з 16 по 18 вересня 2021 р. (включно) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так 

і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО.  

Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.  

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів 

у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є Zoom).  

2.2. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи час доступність 

для відеоконференцій осіб, з якими заплановані зустрічі. Відеоконференції, включені до 

розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на них 

відповідно до розкладу.  

2.3. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 

учасників зустрічей та правильної інсталяції програмного забезпечення. При запрошенні 

учасників різних фокус-груп ЗВО має повідомити учасникам про потребу он-лайн відеозв’язку.  

2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

опублікувати на офіційному веб-сайті інформацію про заплановану відкриту зустріч з 

експертною групою, вказавши посилання на відеоконференцію, її дату та час проведення.  

2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції, 

яку здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку згідно з розкладом 

роботи експертної групи.  

2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч або зустрічі з 

метою технічного тестування всіх необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для 

ефективного модерування відеоконференцій.  

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи.  

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом, 

який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.  

  



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Відеозустрічі або інші 

активності  

Учасники  

День 1 – 16.09.2021 – четвер 

09:00-09:10 Організаційна зустріч 

експертів 

члени експертної групи 

09:10-09:50 Організаційна зустріч 1 з 

гарантом ОП  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Бистрицька Елла Володимирівна, гарант ОП 

09:50-10:00  Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2 

члени експертної групи 

10:00-10:40  Зустріч 2 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Буяк Богдан Богданович, керівник ЗВО 

Терещук Григорiй Васильович, перший 

проректор 

Гевко Ігор Васильович, проректор з 

навчально-методичної роботи, 

Фальфушинська Галина Іванівна, 

проректор з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва,  

Гирило Олег Миколайович, проректор 

із соціально-економічного розвитку 

Місько Володимир Володимирович, декан  

історичного факультету  

Бистрицька Елла Володимирівна, гарант ОП 

 

10:40-11:00  Підведення підсумків зустрічі 

2 і підготовка до зустрічі 3  

члени експертної групи 

11.00-11:40  Зустріч 3 з академічним 

персоналом  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

- науково-педагогічні працівники з групи 

забезпечення ОП та ті, які викладають на 

освітньо-професійній програмі, що 

акредитується:  

Морська Наталя Львівна (Філософія науки) 

Зуляк Іван Степанович (Релігійні процеси в 

Україні та світі) 

Халіков Руслан Халікович (Релігієзнавство у 

предметній сфері)  

Ігнатенко Наталія Віталіївна (Методика 

викладання релігієзнавчих дисциплін у ЗВО 

Филипович Людмила Олександрівна 

(Свобода совісті і релігійна свобода) 



Деркач Галина Степанівна (Іноземна мова) 

Радченко Ольга Яківна (Психологія і 

педагогіка вищої школи) 

Бистрицька Елла Володимирівна 

(Методологія історичних досліджень) 

11:40-12:00  Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4  

члени експертної групи 

12:00-12:40  Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти за ОП, що акредитується 

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

- здобувачі 2 р. навч., які навчаються на ОП:  

Басок Максим Олегович 

Габрилей Назар Володимирович 

Дахим Андрій Борисович 

Кожушко Оксана Романівна 

Миць Василь Богданович 

Твердун Ярослав Олегович 

Цяпута Андрій Андрійович 

12:40-13:00  Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5  

члени експертної групи  

13:00-14:00  Обідня перерва  

14:00-14:40  Зустріч 5 зі студентським 

самоврядуванням 

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Баран Богдан Миколайович, голова 

Наукового товариства студентів, магістрантів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Горин Оксана Ігорівна,  

заступник голови Ради молодих вчених 

Боднар Михайло Ігорович, голова 

студентського уряду ТНПУ 

Піговський Микола Миколайович, голова 

профкому студентів 

Генсерук Юлія Вікторівна, заступник голови 

ППОС ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Заводецький Тарас Іванович , студентський 

декан історичного факультету  

14:40-15:00  Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6  

члени експертної групи 

15:00-15:40  Зустріч 6 роботодавцями 

(відеоконференція) 

 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

- роботодавці: 

Кульчицький Ігор Володимирович, 

заступник директора департаменту культури та 

туризму Тернопільської обласної державної 

адміністрації, начальник управління 

етнополітики, свободи совісті та цифрових 



трансформацій департаменту 

владика Нестор (Писик Андрій 

Андрійович), архієпископ Тернопільський і 

Кременецький 

о. Віталій (Козак Віталій Богданович), 

синкел з питань стратегії розвитку 

Тернопільсько-Зборівської архієпархії 

Козловський Ігор Анатолійович, к.філос.н., 

старший науковий співробітник Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г. 

Сковороди НАНУ  

Бабенко Людмила Леонідівна, завідувач 

кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка 

Горохолінська Ірина Володимирівна, 

д.філос.н., доцент кафедри філософії та 

культурології Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, керівник 

науково-дослідного проекту МОН «Соціальна 

функціональність релігії в умовах безпеки: 

ідейно-теоретичний та практичний виміри» 

15:40-16:00  Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7  

члени експертної групи:  

 

16:00-16:40  Зустріч 7 з іншими 

стейкхолдерами та/або партнерами 

програми  

(відеоконференція) 

 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Саган Олександр Назарович, д.філос.н., 

професор, завідувач відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г. С. Сковороди 

НАН України, рецензент ОП   

Шепетяк Олег Михайлович, д.філос.н., 

професор кафедри філософії, Київський 

університет імені Бориса Грінченка, рецензент 

ОП  

Мірадж Ільхам, професор, заступник голови 
Стамбульського фонду розвитку науки і 

культури з міжнародних зв᾿язків  

Титаренко Віта Володимирівна, д.філос.н., 

старший науковий співробітник відділення 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України. 

Бродецький Олександр Євгенович, 

д.філос.н., доцент кафедри філософії та 
культурології Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Нікіфоров Карен Сергійович, голова 

Майстерні академічного релігієзнавства 

 

16:40-17:00  Підведення підсумків зустрічі 7  члени експертної групи 

17:00-17:40  Відкрита зустріч із всіма 

бажаючими (відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 



Мельник Богдана Миколаївна 

 

 Підведення підсумків першого дня 

роботи 

 

День 2 –17.09.2021 – п’ятниця 

09:00-09:15  Організаційна зустріч експертів  члени експертної групи 

09:15-09:45  Онлайн-огляд аудиторного фонду 

та матеріально-технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Буяк Богдан Богданович,  керівник ЗВО  

Бистрицька Елла Володимирівна, гарант ОП 

Прийдун Степан Васильович, асистент 

кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства 

 

10:00-10:45  Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Киданюк Андрій Володимирович, начальник 

навчально-методичного відділу;  

Мисула Романа Миронівна, представник 

відділу міжнародних зв’язків;  

Москалюк Микола Миколайович, керівник 

Центру забезпечення якості освіти  

Бойко Марія Миколаївна, заступник 

керівника Центру забезпечення якості освіти 

Чайка Ірина Анатоліївна, директор наукової 

бібліотеки  

Ящик Олександр Богданович, 

відповідальний за перевірку на плагіат  

Генсерук Віктор Анатолійович, керівник 

відділу комп’ютеризації  
Логвись Ольга Ярославівна, практичний 

психолог відділу у справах молоді заступник   

10:45-11:00  Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

члени експертної групи 

11:00-11:40  Зустріч 9 з представниками 

допоміжних структур / 

демонстрація електронних систем 

вибору дисциплін та опитування 

студентів (онлайн)  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

-відповідальні за електронні системи вибору 

дисциплін та опитування студентів: 

Терещук Григорiй Васильович, перший 

проректор 

Габрусєв Валерій Юрійович,  керівник 

Центру дистанційної освіти 

Палюга Галина Юріївна, методист 

дистанційного навчання 

 

11:40-12:00  Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до зустрічі 9  

члени експертної групи 



12:00-12:40  Зустріч 10 з науковими 

керівниками магістерських робіт 
 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 

 

Бистрицька Елла Володимирівна 

Халіков Руслан Халікович 

Ігнатенко Наталія Віталіївна 

 

12:40-13:00  Підведення підсумків зустрічі 9  члени експертної групи 

13:00-14:00  Обідня перерва  

14:00-14:40  Резервна зустріч   - члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович  

Мельник Богдана Миколаївна  

 

- запрошені (додатково узгоджується)  

14:40-15:00  Обговорення результатів 

резервної зустрічі (за умови її 

проведення) або оформлення 

результатів попередніх зустрічей. 

Підготовка до фінальної зустрічі  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович  

Мельник Богдана Миколаївна  

 

15:00-15:40  Фінальна зустріч  - члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович  

Мельник Богдана Миколаївна  

 

Бистрицька Елла Володимирівна, гарант 

ОП;  

Буяк Богдан Богданович,  керівник ЗВО  

Терещук Григорiй Васильович, перший 

проректор  

Гевко Ігор Васильович, проректор з 

навчально-методичної роботи  

Фальфушинська Галина Іванівна, проректор 

з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва 

Місько Володимир Володимирович, декан 

історичного факультету  

15:40-16:00  Обговорення результатів 

фінальної зустрічі  

члени експертної групи 

16:00-18:00  Підведення підсумків другого дня 

роботи, оформлення результатів. 

Робота з документами  

члени експертної групи  

 

День 3 – 18.09.2021 – субота 

09:00-18:00 «День суджень»  - зустрічі всередині експертної групи  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смирнов Андрій Іванович 

Мельник Богдана Миколаївна 
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