
 
 

ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

Освітня програма «033 Філософія» ЄДЕБО 10118 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – 

ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, 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 виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

1. 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 

 

 

День 1 – (11.01.2022) 

09.00-9.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи;  

гарант ОП - Дахній Андрій Йосипович  

9.40-10.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО  • Члени експертної групи;  

• перший проректор Гукалюк Андрій 

Федорович; 

• проректор з науково-педагогічної роботи 

та соціальних питань і розвитку 

Качмар Володимир Михайлович; 

• проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародної співпраці 
Різник Сергій Васильович; 

• декан філософського факультету – Рижак 

Людмила Віталіївна;  
• заступник декана з  навчально-методичної 

та виховної роботи – Власевич Тетяна 
Вікторівна;  

• заступник декана з наукової роботи – 

Жигайло Наталя Ігорівна;  
• гарант ОП – Дахній Андрій Йосипович   

10.40-11.00. Підведення підсумків. Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи;  

 

11.00-11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

- гарант ОП Дахній А. Й.; 

- члени робочої групи ОП: 



Поляруш Борис Юрійович; 

Сафонік Лідія Миколаївна; 
Хамар Уляна Вікторівна; 
Лазарева Марина Леонідівна; 
Бєглов Володимир Мансурович. 

-науково-педагогічні працівники, що викладають 
на  ОП «Філософія»: 

Карась Анатолій Феодосійович; 

Ковальчук Юлія Василівна; 
Колесник Ігор Миколайович; 

Масюкевич Юлія Миколаївна; 
Мартинів Олег Михайлович; 

Муць Ігор Романович; 

Романюк Ірина Арсенівна; 
Терещенко Валерій Павлович; 

Янкович Тетяна Ярославівна. 
 

 

11.40-12.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

12.00-13.00 Обідня перерва  

13.00-13.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти ОП • Члени експертної групи; 

• здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОП, очної денної форми навчання (з 
кожного курсу) 

Фещук Денис Леонтійович; 

Сеїк Анна-Марія Романівна; 
Іроденко Андрій Андрійович; 

Цимбалюк Назар Романович; 

Шенденкова Ірина Олегівна; 
Перцович Олександра Тарасівна; 
Величко Анастасія Денисівна; 
Ватаманюк Валентин Тарасович. 

 

13.40-14.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.00-14.40 Зустріч 4 з представниками з представниками Члени експертної групи; 



 студентської ради, профспілкової організації 
студентів, студентського наукового товариства, 
та інших студентських організацій, до яких 

залучені здобувачі. 

• голова Студентської ради факультету 

Ущина Марія Олександрівна; 
• голова студенського уряду Каленіченко 

Олексій Андрійович; 

• голова профкому студентів Спересенко 

Микола Володимирович; 

• представник наукового товариства 
«Кордіс» Коряга Павло Ігорович. 

 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

 

15.00-15.40 Зустріч 5 зі стейкхолдерами  Члени експертної групи; 

- представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 

Кашуба Марія Василівна; 
Котовська Ольга Петрівна. 
- стейкхолдери: 

Біла Орися Ігорівна; 
Держко Ігор Зіновійович; 

Карівець Ігор Володимирович. 

 

15.40-16.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

 

16.00-16.40 Зустріч 6 з випускниками - випускники ОП: 

Передрій Богдан Дмитрович; 

Мельник Анастасія Михайлівна; 
Білик Леся Григорівна; 
Бондаренко Олександра Олександрівна; 
Данилів Андріана Миколаївна; 
Богун Олег Зіновійович; 

Груба Олена Степанівна. 
- представник асоціації випускників 
філософського факультету: 

 



Синиця Андрій Степанович 

16.00-16.40 Підведення підсумків Члени експертної групи  

День 2 – (12.01.2022) 

09.00-10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОНП (відео 

екскурсія за можливістю) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП Дахній А. Й. 

 

10.00-10.20 Підведення підсумків огляду Члени експертної групи 

10.20-11.00 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом  

 

Члени експертної групи; 

• начальник відділу кадрів Дзіковська Марія 
Ігорівна; 

• керівник Центру забезпечення якості 
освіти (уповноважена особа з питань 
запобігання корупції) Іваночко Ірина 
Богданівна; 

• начальник відділу менеджменту якості 
освітнього процесу ЦЗЯО Філюк Оксана 
Павлівна; 

• представники Вченої ради філософського 

факультету: 
Карась Анатолій Феодосійович; 

Синиця Андрій Степанович; 

Лосик Ореста Миколаївна; 
Жигайло Наталя Ігорівна. 

• координатор академічної мобільності 
здобувачів ОП 

Власевич Тетяна Вікторівна. 
• провідний фахівець  відділу міжнародних 

зв'язків Краєвська Оксана Анатоліївна 
• заступник начальника науково-дослідної 

частини Університету Куньо Іван 

Михайлович; 

• директор наукової бібліотеки Кметь 
Василь Федорович; 

• завідувач навчально-методичного кабінету 



філософії Миськів Ольга Федорівна. 
11.00-11.20 Підведення підсумків зустрічі 7.          Члени експертної групи; 

11.20-12.00 Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів  

Члени експертної групи; 

• представник профорієнтаційної роботи з 
даної ОП Власевич Тетяна Вікторівна; 

• представник Психологічної служби 

Університету Конюх Ольга Ігорівна;  
• начальник відділу кар’єрного розвитку та 

співпраці з бізнесом Сновидович Ірина 
Григорівна; 

• особа, яка відповідальна за матеріально-

технічне забезпечення ОП Терещенко 

Валерій Павлович; 

• керівник сектору студентської підтримки 

Центру підтримки студентських сервісів  
Попадюк Ольга Богданівна  

• особа, яка відповідальна за перевірку на 
плагіат Янкович Тетяна Ярославівна; 

• директор Центру культури та дозвілля 
Університету Булатова Мирослава 
Михайлівна; 

• представник ресурсного центру 

інклюзивної освіти Островська Катерина 
Олексіївна 

12.00-12.20 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12.20-14.00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Відкрита зустріч • Члени експертної групи; 

• усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

15.00-15.40 Резервна зустріч (за потребою) Члени експертної групи; 

Представники ЗВО за потребою 

15.40-16.00 Підведення підсумків   

16.00-16.40 Фінальна зустріч • Члени експертної групи; 



• перший проректор Гукалюк Андрій 

Федорович; 

• гарант ОП – Дахній Андрій Йосипович 

 День 3 – (13.01.2022)  

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 

Керівник експертної групи, доцент Бородіна Н. В. 


