
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Кам'янець-Подільському національному університеті 
імені Івана Огієнка в період 23-25 лютого 2022 р.  

за спеціальністю 061 «Журналістика»  
 ОП «Журналістика» (ID у ЄДЕБО 6323)  

за першим рівнем вищої освіти 
(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 08.02.2022 р., №120-Е) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (далі – ЗВО) 
під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Журналістика», 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. 

 
2. Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус- 

груп згідно з розкладом для роботи за допомогою програми ZOOM. 
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, 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 всіх 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 акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми Почапська О.І. Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП, здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам 
експертної групи через програму ZOOM. 

2.9. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 23.02.2022  

09.00–09.40 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Почапська Оксана Іванівна, канд. 
наук із соц. ком., доцент  

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
 

10.00–10.40 Зустріч 1 із ректором Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
 
Ректор університету Копилов Сергій 
Анатолійович; 
Дубінський Володимир Анатолійович - 
перший проректор; 
Миронова Світлана Петрівна - проректор з 
наукової роботи; 
Кобильник Василь Володимирович - 
проректор з науково-педагогічної роботи;  
Рачковський Олег Михайлович - проректор 
з науково-педагогічної роботи (адміністративно-
господарська робота та розвиток матеріально-
технічної бази); 
Коваленко Борис Олексійович - директор 
Навчально-наукового інституту української 
філології та журналістики; 
Гарант ОП - Почапська Оксана Іванівна, канд. 
наук із соц. ком., доцент.    

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

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

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми та викладають 

на цій програмі (Волковинський Олександр, 

Насмінчук Ірина, Лівіцька Оксана, Колупаєва 

Олена, Загоруйко Наталія). 



 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП  
ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ  
Кісілішина Наталія (4 курс),  
Цюпій Анастасія (4 курс),  
Волошина Олександра (4 курс),  
Мельник Маріна (3 курс),  
Грицай Антоніна (3 курс), 
Ворса Галина (2 курс),  
Кащен Ілля (2 курс),  
Ванат Тетяна (2 курс),  
Романюк Анастасія (2 курс),  
Дякова Софія (2 курс),  
Рубановська Юлія (1 курс),  
Гарюк Сергій (1 курс)/ 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

13.00–13.30 Обідня перерва  
 

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
 

14.00–14.40 Зустріч 4 із представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
 
Представники студентського самоврядування: 
1) від органу студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь здобувачів вищої 
освіти у внутрішній системі забезпечення 
якості вищої освіти – Яворська Ольга, спікер 
студентського сенату); 

2) від органу студентського самоврядування 
Навчально-наукового інституту української 
філології та журналістики –  
Штефанко Юлія, голова профкому 
студентів університету,  
Доннікова Валерія, голова студентського 
самоврядування інституту,  
Присяжнюк Богдан, голова профкому 



 

студентів інституту,  
Мельник Маріна, староста академічної 
групи,  
Ворса Галина, староста академічної групи. 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
 

15.00–15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 

15.40–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Зустріч 5 із роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 
 
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти:  
Петро Лічман (голова обласного осередку 
НСЖУ, гол. ред газети "Подільські вісті"); 
Тімкова Любов (продюсерка філії АТ «НСТУ» 
«Хмельницька РД «Поділля-Центр» 
(UA:Поділля);  
Дорога Інна (директорка ТОВ 
«Телерадіокомпанія Кам’янець-Подільський»),  
Путькалець Людмила (UA: Тернопіль), 
Бабляк Алла (головна редакторка газети 
«Подолянин»),  
Ільницька Ірина (головна редакторка інтернет-
ресурсу 3849.com.ua),  
Єрменчук Надія (головна редакторка газети 
«Край Кам’янецький»),  
Байталюк Валентина (головна редакторка 
газети "Дунаєвецький вісник»). 

   
16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

 
17.00 – 18.00  Робота з документацією Члени експертної групи 

 



 

День 2 – 24.02.2022  

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
 
Гарант ОП - Почапська Оксана Іванівна, 
канд. наук із соц. ком., доцент; старший 
викладач кафедри журналістики, зав. 
лабораторії мультимедійних засобів та 
медіадизайну Олена Колупаєва. 

10.00–10.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.20–11.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
Керівники:  

Навчально-методичного центру забезпечення 

якості освіти – Бесарабчук Геннадій 

Володимирович;  

навчально-методичного відділу – Воєвідко 

Людмила Миколаївна;  

навчального відділу – Горчак Людмила 

Василівна;  

відділу моніторингу якості підготовки фахівців 

та підвищення їх кваліфікації – Розумовська 

Оксана Борисівна;  

відділу наукової роботи – Миронова Світлана 

Петрівна;  

завідувач практики університету – Римар 

Людмила Михайлівна;  

керівник Ради з науково-методичної роботи і 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (Дубінський Володимир 

Анатолійович, співголова; Кобильник Василь 

Володимирович, співголова);  
керівник відділу міжнародних зв’язків – 
Сторчова Тетяна Володимирівна. 

11.00–11.20 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 



 

11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
головний бухгалтер Університету Сідорова 
Олена Володимирівна; 
голова профспілкового комітету працівників 
університету Коваленко Борис Олексійович;  
керівник Центру інформаційних технологій 
Університету Романюк Віта Миколаївна; 
начальник відділу кадрів Олійник Ірина 
Ідаятівна;  
директор бібліотеки Климчук Людмила 
Вікторівна; 
керівник відділу профорієнтаційної роботи, 

довузівської підготовки та сприяння 

працевлаштуванню випускників університету 

Адамовський Володимир Іванович. 
12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 

зустрічі 8 з випускниками 
Члени експертної групи 
 

12.20–13.00 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; запрошені 
Сергій Швець,  
Олександра Стара,  
Олена Валяровська,  
Тетяна Корник,  
Іванна Бурлака, 
Юлія Дуліченко,  
Василь Арович,  
Тетяна Бобрик,  
Дарія Савельян,  
Дмитро Прус,  
Ольга Голуб,  
Юлія Бараболя,  
Діана Грушанська,  
Марина Ковальчук,  
Ірина Хижа,  
Григорій Бонцю,  
Білак Інна. 

13.00–13.20 Підведення підсумків зустрічі 8 з випускниками ОП Члени експертної групи 
 



 

13.20–14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.20  Підготовка  до резервної зустрічі  Члени експертної групи 

14.20–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

15.00 – 15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 
до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Ректор університету Копилов Сергій 
Анатолійович; 
Дубінський Володимир Анатолійович - 
перший проректор; 
Миронова Світлана Петрівна - проректор з 
наукової роботи; 
Кобильник Василь Володимирович - 
проректор з науково-педагогічної роботи;  
Рачковський Олег Михайлович - проректор з 
науково-педагогічної роботи (адміністративно-
господарська робота та розвиток матеріально-
технічної бази); 
Коваленко Борис Олексійович - директор 
Навчально-наукового інституту української 
філології та журналістики; 
Гарант ОП - Почапська Оксана Іванівна, 
канд. наук із соц. ком., доцент; 
Волковинський Олександр Сергійович – 
завідувач кафедри журналістики Навчально-
наукового інституту української філології та 
журналістики. 

16.00–16.30 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.30 – 18.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 24.09.2021  

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

Члени експертної групи 
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