
 
 

 

 

ПРОГРАМА 

візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Менеджмент» (ID у ЄДЕБО 7442) за другим рівнем вищої освіти 

(справа № 1072/АС-22) у Тернопільському національному технічному університеті 

імені Івана Пулюя з 18.10.2022 р. по 20.10.2022 р. 

 

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 роботи 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. ЗВО на час роботи експертної групи надає технічні можливості для роботи, 

використовуючи онлайн платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення 

суперечностей, всі онлайн-зустрічі будуть записуватися онлайн. Всі учасники на онлайн 

зустрічах зобов’язуються вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів так і 

експертів. 

2.2. Члени ЕГ забезпечують власний доступ до мережі Інтернет та реєстрацію 

експертів на платформі ZOOM. Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію зустрічей з 

фокус-групами та несе особисту відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання 

відповідних записів Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для 

проведення акредитаційної експертизи даної освітньої програми. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не 

можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі роботи передбачається резервна зустріч, 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. 

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

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

час і місце проведення такої зустрічі. 

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 акредитацією освітньої 

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

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному режимі з використанням 

платформи ZOOM. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 18 жовтня 2022 р. 

08.50–09.00 Перевірка якості зв’язку членів експертної групи і 

їх готовності до проведення експертизи 

Члени експертної групи: 

Кустріч Лілія Олександрівна, 

Полянська Алла Степанівна, 

Гладка Діана Олександрівна 

Гарант ОП – Сороківська Олена Анатоліївна 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; гарант ОП 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 

менеджмент ЗВО: 

1. Ректор університету – Митник Микола Мирославович; 

2. Проректор з науково-педагогічної роботи – Дячук 

Степан Федорович; 

3. Проректор з наукової роботи – Марущак Павло 

Орестович; 

4. Проректор з адміністративно-господарської роботи та 

будівництва – Клепчик Василь Михайлович; 

5. Декан факультету економіки та менеджменту – Ціх 

Галина Володимирівна; 

6. Гарант ОП – Сороківська Олена Анатоліївна. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

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

академічний персонал, що безпосередньо відповідає за 

зміст освітньої програми «Менеджмент», а також викладає 

на цій програмі (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

11.40–12.10 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.10–13.10 Обідня перерва  

13.10–13.40 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.40–14.20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 



здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

(до 5 осіб з кожного курсу навчання, в т.ч. ЗФН та іноземні 

студенти): 

1 курс: 

1. Гбогво Сильвестер Нана Яв; 

2. Галюк Марія; 

3. Шрам Назар; 

4. Холодняк Ігор; 

5. Кріль Юрій; 

2 курс: 

1. Новік Яна; 

2. Адейемо Азеез Тунде; 

3. Дзюба Тетяна; 

4. Бубняк Тетяна; 

5. Бакалюк Оксана (ЗФН). 

14.20–14.50 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.50–15.30 Зустріч 4 з представниками студентських структур Члени експертної групи; 

представники студентських структур: 

1. Голова студентської ради університету – Ковалишин 

Яна; 

2. Голова студентської ради факультету економіки та 

менеджменту – Кот Олександр; 

3. Представник студентського наукового товариства – 

Окіпний Ігор; 

4. Представник студентського профспілкового комітету – 

Пастущин Олеся. 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

16.30–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



17.00–17.30 

 

Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники зовнішніх стейкхолдерів, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості 

ОП; 

голова Ради роботодавців – Караванський Олег Іванович; 

голова Експертної ради за спеціальністю 073 

«Менеджмент» – Потюк Василь Михайлович. 

17.30–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і першого дня 

дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 2 – 19 жовтня 2022 р. 

08.50–09.00 Перевірка якості зв’язку членів експертної групи і 

їх готовності до проведення експертизи 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Сороківська Олена Анатоліївна 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП шляхом відео 

трансляції (навчальні аудиторії, лабораторії, 

бібліотека, спеціальне обладнання, ліцензійне 

програмне забезпечення, соціальна інфраструктура)  

Члени експертної групи; 

відповідальні представники ЗВО: 

1. Гарант ОП – Сороківська Олена Анатоліївна; 

2. Керівник відділу комп’ютерної підготовки та 

сертифікації (програмне забезпечення) – Шкодзінський 

Олег Ксаверович; 

3. Директор бібліотеки – Онисько Галина Ярославівна; 

4. Директор студмістечка – Береженко Євген Богданович. 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.30–11.10 Зустріч 6 із представниками структурних підрозділів 

 

Члени експертної групи; 

Керівники або представники відділів ЗВО: 

1. Відповідальний секретар приймальної комісії – 

Кобельник Володимир Романович; 

2. Начальник навчального відділу – Ткаченко Ігор 

Григорович; 

3. Начальник відділу забезпечення якості освіти – 

Матійчук Любомир Павлович; 

4. Голова науково-методичної комісії факультету – Гац 

Любов Євгенівна; 

5. Відповідальний за наукову роботу студентів – Окіпний 

Ігор Богданович; 



6. Керівники виробничої практики студентів 

університету – доценти кафедри менеджменту та 

адміністрування Галущак Ольга Ярополківна і Луциків 

Іванна Василівна; 

7. Представник відділу міжнародного співробітництва – 

Зубкова Вікторія Володимирівна. 

11.10–11.40 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.40–12.20 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Керівники або представники допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів ЗВО: 

1. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення 

корупції – Євгеньєв Сергій Леонідович; 

2. Керівник відділу кадрів – Ціцюра Ольга Володимирівна; 

3. Головний бухгалтер – Марценко Галина Віталіївна; 

4. Керівник відділу доуніверситетської підготовки, 

профорієнтації та сприяння працевлаштуванню – Крупка 

Андрій Ярославович; 

5. Представник психологічної служби – Періг Ірина 

Мирославівна; 

6. Т. в. о. начальника організаційно-юридичного відділу – 

Ямпольська Наталя Ярославівна; 

7. Представник Центру міжнародної освіти – Кудринська 

Наталія Володимирівна; 

8. Представник Центру іноземних мов – Баб’як Жанна 

Володимирівна; 

9. Представник Центру електронного навчання – 

Шкодзінський Олег Ксаверович; 

10. Представник Центру інформаційних технологій – 

Марценко Сергій Володимирович; 

11. Представник ГО «Асоціація випускників ТНТУ» – 

Вовк Юрій Ярославович. 

12.20–12.50 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12.50–13.50 Обідня перерва  



13.50–14.20 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.20–14.50 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.50–15.20 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 

до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.20–15.50 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

1. Ректор університету – Митник Микола Мирославович; 

2. Проректор з науково-педагогічної роботи – Дячук 

Степан Федорович; 

3. Проректор з наукової роботи – Марущак Павло 

Орестович; 

4. Проректор з адміністративно-господарської роботи та 

будівництва – Клепчик Василь Михайлович; 

5. Декан факультету економіки та менеджменту – Ціх 

Галина Володимирівна; 

6. Гарант ОП – Сороківська Олена Анатоліївна. 

15.50–16.20 Підведення підсумків фінальної зустрічі і другого дня 

дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

16.20–18.00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 

День 3 – 20 жовтня 2022 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 


