
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Розклад роботи експертної групи у період з 01 по 03 березня 2023 року під час 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 
із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «061 
Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та медіакомунікації» (ID 
у ЄДЕБО 40569) за першим рівнем вищої освіти (справа № 0357/АС-23) у 
Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола 

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. 
 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4 ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

2.5 Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.6 У розкладі виїзду 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. 

2.7 У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

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

2.10 Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за 
допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та 
після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші 

активності 
Учасники  

День 1 – (01.03.2023)  

09.00- 
09.30 

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи, 
гарант ОП (д.філол.н., проф. Юрій Едуардович 
Фінклер) 

 

09.30- 
10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  

10.00- 

10.30 
Зустріч 1 з директором та 

менеджментом закладу 

вищої освіти 

Члени експертної групи; 
- директор – (к.ю.н., заслужений працівник 
освіти України Марія Петрівна Баб’юк); 
- заступник директора з навчальної, наукової 
роботи та міжнародного співробітництва (к.ю.н. 
Ірина Олександрівна Гелецька); 
- заступник директора з навчально-методичної 
роботи (Марина Любомирівна Глинська); 
- заступник директора з навчально-виробничої 
роботи, ліцензування та акредитації (к.е.н., доц. 
Наталія Володимирівна Бажанова); 
- голова циклової комісії журналістики 
(к.філол.н. Галина Богданівна Вишневська); 
- гарант ОП (д.філол.н., проф. Юрій Едуардович 
Фінклер). 

 

10.30- 
11.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи  

11.00- 

12.00 

Зустріч 2 з педагогічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
- голова циклової комісії журналістики 
(к.філол.н. Галина Богданівна Вишневська); 
- гарант ОП (д.філол.н., проф. Юрій Едуардович 
Фінклер); 
- педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також забезпечують 
викладання освітніх компонентів ОП 
(к.соц.ком., викл. Оксана Іванівна Подаряща, 
к.соц.ком., викл. Людмила Анатоліївна 
Путькалець, викл. Алла Анатоліївна Бездіжа, 
викл. Наталія Іванівна Борсук, викл. Владислава 
Сергіївна Капітан, к.е.н., викл. Роксолана 
Андріївна Муха, к.ю.н., викл. Максим 
Борисович Майка, к.філол.н., викл. Ольга 
Мирославівна Гайда, викл. Слєпцова Ольга 
Ярославівна). 

 

12.00- 
12.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 

Члени експертної групи  

12.30- 
13.00 

Обідня перерва   

13.00- 
13.30 

Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи  

13.30- 

14.30 

Зустріч 3 зі здобувачам 
вищої освіти 

Члени експертної групи; здобувачі вищої 
освіти, які навчаються на ОП: 
3 курс – Буда Олена, Стебельська Лілія, 
Трофимчук Надія, Яржемська Катерина. 
4 курс – Щирба Тетяна, Середа Галина, Касько 
Дарина, Журба Валентина, Музика Тетяна. 

 

14.30- 
15.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 та підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи  



15.00- 

15.30 
Зустріч 4 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; представники 
студентського самоврядування: 
- від органу студентського самоврядування ЗО, 
які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти (в.о. Президента Ради студентів коледжу 
Софія Ярош, секретар Ради студентів – Лілія 
Безух); 
- представники студентської Ради, що 
відповідають за організацію дозвілля та 
патріотичного виховання (Максим Кульба, 
Антоніна Ричкун); 
- від органу студентського самоврядування ЦК 
(Яна Красновська); 
- представники, що відповідають за студентську 
науку (Олена Буда). 

15.30- 
16.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.00- 

16.30 
Відкрита зустріч Члени експертної групи; всі охочі учасники 

освітнього процесу 

16.30- 
17.00 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.00- 

17.30 
Зустріч 5 зі 
стейкхолдерами 
(роботодавцями) 

Члени експертної групи; представники 

роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості 

ОП: 

Юлія Миколаївна Винокур – генеральний 

директор телекомпанії ТV – 4, Заслужений 

журналіст України. 

Іван Богданович Білах – директор ТОВ 

«Видавництво Астон». 

Андрій Антонович Грицишин – директор 

інформаційного порталу «Сайт Тернополя 0352. 

u.a», член Національної Спілки Журналістів 

України. 

Віктор Анатолійович Паляниця – директор 

видавництва «СтереоАрт». 

17.30- 
18.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 5 і загалом дня 

Члени експертної групи 

День 2 – (02.03.2023) 

09.00- 

10.00 
Ознайомлення з 

матеріально-технічною 

базою, що 

використовується під час 

реалізації ОП, огляд 

електронного освітнього 

порталу Е-середовище 

(фотозвіт, відеозвіт, відео 

трансляція або поєднання 

цих форматів) 

Члени експертної групи; 

- гарант ОП (д.філол.н., проф. Юрій Едуардович 

Фінклер); 

- директор бібліотеки (Жанна Володимирівна 

Крижанівська); 

- адміністратор електронного освітнього 

порталу Е-середовище (Наталія Зеновіївна 

Кульчинська); 

- відповідальні за матеріально-технічну базу ЦК 

(Роман Ярославович Палій, Владислава 

Сергіївна Капітан). 

10.00- 
10.30 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.30- 
11.10 

Зустріч 6 з 
адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 

- представник відділу супроводу освітнього 

процесу (Софія Михайлівна Данилюк); 



- представник академічного відділу, що 

відповідає за сектор моніторингу якості освіти 

(Марина Любомирівна Глинська); 
- відповідальний секретар приймальної комісії  
(Олена Анатоліївна Руденко); 
- керівник відділу кадрів (Галина Романівна 
Михалевська); 
- представник сектору безпеки освітнього 
середовища (Любов Богданівна Кушнір). 

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; 
- уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції (Віталій Михайлович Скиба); 
- представник відділу інформації та маркетингу 
(Владислава Сергіївна Капітан); 
- керівник сектору академічної доброчесності 
(Олександра Орестівна Чубей); 
- представник сектору розвитку персоналу 
(Марина Любомирівна Глинська); 
- представники сектору соціально-психологічної 
підтримки (Наталія Андріївна Гузик, Світлана 
Володимирівна Банах); 
- представник сектору дидактики та навчальних 
інновацій (Наталія Зеновіївна Кульчинська); 
- представник науково-міжнародного відділу 
(Ірина Олександрівна Гелецька). 

12.20- 
12.50 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.50- 
13.20 

Обідня перерва  

13.20- 
13.50 

Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

13.50- 

14.20 
Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.20- 
14.50 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

14.50- 
15.30 

Зустріч 8 з 

випускниками 

Члени експертної групи; представники Асоціації 
випускників, випускники: 
(Тетяна Ленько, Назар Рибун, Аріадна Семенець, 
Владислава Капітан, Тетяна Собчук, Вікторія 
Маркевич). 
Керівник Центру розвитку кар’єри (Тетяна 
Миколаївна Мельник). 
 

15.30- 
16.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 



16.00- 

16.30 

Фінальний брифінг  Члени експертної групи; 
- директор (к.ю.н., заслужений працівник освіти  
України Марія Петрівна Баб’юк); 
- заступник директора з навчальної, наукової 
роботи та міжнародного співробітництва (к.ю.н. 
Ірина Олександрівна Гелецька); 
- заступник директора з навчально-методичної 
роботи (Марина Любомирівна Глинська); 
- заступник директора з навчально-виробничої 
роботи, ліцензування та акредитації (к.е.н., доц. 
Наталія Володимирівна Бажанова); 
- голова циклової комісії журналістики 
(к.філол.н. Галина Богданівна Вишневська); 
- гарант ОП (д.філол.н., проф. Юрій Едуардович 
Фінклер). 

16.30- 
18.00 

Підведення підсумків дня, 
робота з документацією 

Члени експертної групи 

День 3 – (03.03.2023) 

09.00- 
18.00 

«День суджень» ‒ 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


