
 
 

 
 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

у Тернопільському національному педагогічному університеті 
 імені Володимира Гнатюка  

освітньої програми «Управління навчальним закладом»  
(ID у ЄДЕБО 221631) за спеціальністю 073 Менеджмент  

за другим рівнем вищої освіти 
(05.10.2021 – 07.10.2021) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних 
засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 
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. Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв’язку 
є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з 
використанням технічних засобів відеозв’язку, у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу 
експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 
відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням технічних 
засобів відеозв’язку, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення 
такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група 
повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити 
участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч із використанням технічних 
засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 
відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –05.10.2021 

   
09.00 – 09.15 Підготовка до відеозв’язку Члени експертної групи  - Лопушняк Галина Степанівна  

Гарант ОП - Боднар Оксана Степанівна 
9.15 - 9.45 
 

Організаційна відео-зустріч з гарантом 
ОП 
 

Гарант ОП – Боднар Оксана Степанівна 
Члени експертної групи 

9.45 - 10.00 Підведення підсумків організаційної 
відео-зустрічі 1 і підготовка до відео-
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00-10.30 Відео-зустріч 1 з топ- менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи  
– Буяк Богдан Богданович – ректор університету 

– Терещук Григорій Васильович – перший проректор 

– Фальфушинська Галина Іванівна – проректор з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва 

– Гирило Олег Миколайович – проректор з соціально-економічних 

питань 

–Чайка Володимир Мирославович – декан факультету педагогіки і 
психології 
– Мешко Галина Михайлівна – завідувач кафедри педагогіки та  
менеджменту освіти 
– Боднар Оксана Степанівна – гарант ОП  

10.30-11.00 Підведення підсумків відео-зустрічі 1 і 
підготовка до відео-зустрічі 2 

Члени експертної групи  

11.00-12.00 Відео-зустріч 2 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи  
Здобувачі вищої освіти: 
–Хомашук Анастасія, Крамар Марія (1 курс, денна форма навчання) 
–Гнатуш Марія  (2 курс, денна форма навчання) 
–Марусина Юлія, Онишко Марія, Струнь Ольга, Ярмусь Галина,  
Левицька Юлія (2 курс, заочна форма навчання) 

12.00-12.15 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи  
12.15 – 13.00 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками  
Члени експертної групи  
Гарант ОП;  
НПП, які брали  участь у розробці, вдосконаленні та реалізації ОП – не 
менше 8-10 осіб: 



1. Косович Ольга Василівна –завідувач, професор кафедри романо-

германської філології 

2.Радченко Ольга Яківна – доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти 

3. Боднар Оксана Степанівна – професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

4. Литвин Любов Мирославівна – доцент кафедри філософії та 

суспільних наук 

5. Нестайко Ірина Миколаївна – доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

6. Сорока Ольга Вікторівна – професор кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності 

7. Бойко Марія Миколаївна – доцент кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти 

8. Мешко Галина Михайлівна – завідувач, професор кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

9. Удич Зоряна Ігорівна – доцент кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти 

10.Длугопольський Олександр Володимирович – професор кафедри 

філософії та суспільних наук 

13.00-14.00 Обідня перерва  
14.00 – 14.15 Підведення підсумків відео-зустрічі 3 і 

підготовка до відео-зустрічі 4 
Члени експертної групи 

14.15-15.00 Відео-зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи  
голова Ради молодих вчених - Логвись Ольга Ярославівна;  
голова наукового товариства студентів, магістрантів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених - Баран Богдан Миколайович;  
голова студентського уряду - Боднар Михайло Ігорович;  
голова профкому студентів - Піговський Микола Миколайович;  
заступник голови профкому студентів - Генсерук Юлія Вікторівна; 
 

15.00–15.15 Підведення підсумків відео-зустрічі 4. Члени експертної групи 
15.15–16.15 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 
ОНП 

Члени експертної групи  
ректор ЗВО - Буяк Богдан Богданович;  
голова профкому студентів - Піговський  Микола Миколайович; 
гарант ОП - Боднар Оксана Степанівна. 
 



16.15–16.30 Підведення підсумків відкритої відео-
зустрічі і підготовка до відео-зустрічі 
5  

Члени експертної групи  

16.30-17.30 Відео-зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи  
–Зварич Ганна Володимирівна – заступник  начальника управління 
освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації 
–Добровольська Оксана Михайлівна – директор Тернопільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого 
–Ручаковський Андрій Михайлович – завідувач сектору інформаційно-
організаційного забезпечення управління Державної служби якості 
освіти у Тернопільській області 
–Остапчук Олександр Миколайович – директор ТНВК «Школа-ліцей 
№6 ім. Назарія Яремчука» 
Литвинюк Галина Іванів директор Тернопільського комунального 
методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу 
–Кожушко Оксана Казимирівна, директор комунального закладу 
«Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоберезовицької селищної ради 
Тернопільської області 
Сакевич Галина Ростиславівна – завідувач відділу освіти 
Підволочиської селищної ради Тернопільської області 
Піхурко Оксана Віталіївна – заступник голови обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки України 

17.30-18.00 Підведення підсумків відео-зустрічі5 Члени експертної групи  
 

День 2 – 06.10.2021 
09.00-09.15 Підготовка до відкритої відео-

зустрічі 
Члени експертної групи  
Гарант ОП 

9.15-10.00 Відкрита відео-зустріч 
 

Члени експертної групи  
Усі охочі учасники освітньо-наукового процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації) 

10.00. – 10.15 Підведенн підсумків відкритої відео-
зустрічі і підготовка до    відео-
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.15–11.15 Відео-зустріч 6 з представниками 
допоміжних структурних підрозділів, 
безпосередньо пов’язаних із освітнім 
процесом 
 
 

Члени експертної групи  
керівник Центру забезпечення якості освіти – Москалюк Микола 
Миколайович; 
керівник центру дистанційного навчання – Габрусєв Валерій Юрієвич; 
начальник відділу міжнародних зв’язків – Мисула Романа Миронівна  
завідувач навчально-методичного відділу – Киданюк Андрій 
Володимирович; 



голова комісії з внутрішнього забезпечення якості – Бойко Марія 
Миколаївна; 
 начальник відділу комп’ютеризації - Генсерук Віктор Анатолійович;  
директор бібліотеки - Чайка Ірина Анатоліївна; 
голова комісії з питань академічної доброчесності – Фальфушинська 
Галина Іванівна; 
відповідальний секретар приймальної комісії – Древніцький Юрій 
Романович 

11.15–11.30 Підведення підсумків відео-зустрічі 6 
та підготовка до відео-зустрічі 7 

Члени експертної групи  

11.30 – 12.00 Відео-зустріч 7 з представниками 
допоміжних (адміністративних) служб  

Члени експертної групи  
начальник відділу кадрів - Бзовська Уляна Михайлівна; 
головний бухгалтер - Савчин Віктор Леонович  

12.00 – 12.15 Підведення підсумків відео-зустрічі 7 Члени експертної групи  
12.15–13.15 Обідня перерва  
13.15–13.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи  
13.30-14.00 Резервна відео-зустріч 1 (буде 

уточнено після попередніх відео-
зустрічей окремих фокус-груп та 
відкритої зустрічі) 

Члени експертної групи  
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.00-14.30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 1 та підготовка до резервної 
відео-зустрічі 2 

Члени експертної групи  

14.30 – 15.00 Резервна відео-зустріч 2 Члени експертної групи  
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00-16.00 «Година суджень» та підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  

16.00–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Буяк Богдан Богданович – ректор університету 

Терещук Григорій Васильович – перший проректор 

Чайка Володимир Мирославович – декан факультету педагогіки і 
психології 
Мешко Галина Михайлівна – завідувач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти 

Боднар Оксана Степанівна – гарант ОП 
17.00 – 18.00 «Година суджень» Члени експертної групи  

День 3 – 07.10.2021 
10.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи  



 


