
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 

онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 30 червня – 2 липня 2021 року за спеціальністю «034 Культурологія» 

освітньої програми «Культурологія» (ID у ЄДЕБО 25888) за третім рівнем вищої освіти 

(справа № 1205/АС-21) 

 

 
 

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 експертної групи та 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 онлайн-візиту експертної групи надає технічну підтримку для  необхідного 

налаштування комп’ютерів учасників та правильної інсталяції програмного  забезпечення і забезпечує 

присутність у погоджений час осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної зустрічі.   
Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. На них не  можуть бути 

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

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи із використанням технічних засобів  відеозв’язку є 

закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не  можуть бути присутні 

працівники  ЗВО та інші особи. 

 

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна онлайн-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 належних заходів, аби забезпечити  участь відповідної особи 

у резервній зустрічі.  

 

2.4. У розкладі онлайн-візиту експертної групи передбачено дистанційну відкриту  зустріч. ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за  відповідною освітньою 

програмою про дату, час і формат, реквізити проведення такої онлайн-зустрічі (з наданням лінку 

та/або номеру зустрічі на онлайн платформі). 

 

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. 

 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів  відеозв’язку за 

допомогою платформи ZOOM.  
 

 
 

        



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
29.06.2021 (вівторок) 

12.00-

12.30 

Тестування з технічної точки зору платформи ZOOM та налаштування  члени експертної групи (І. Петрова, 
О.Чумаченко, Б.Носенок) та бажаючі 
представники ЗВО (гарант обов'язково), а 
також працівник відділу по роботі з 
експертами…  

День 1 (30.06.2021 р.) 
09.00
–
09.30 

Організаційна зустріч з Гарантом ОНП 

 

Члени експертної групи (І. Петрова, 
О. Чумаченко, Б. Носенок);  
гарант ОНП Карась Ганна Василівна 

09.30
–10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок) 

10.00–
10.40 

Зустріч 1 з керівником, Гарантом та менеджментом ЗВО 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 

(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок);  

гарант ОНП - Карась Ганна Василівна;  

Т. в. о. ректора – Запухляк Руслан 

Ігорович; 

Проректор з наукової роботи – Якубів 

Валентина Михайлівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

– Михайлишин Галина Йосипівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

– Шарин Сергій Володимирович. 

Директор навчально-наукового інституту 

мистецтв – Грицан Анатолій Васильович; 

Завідувачка кафедри музичної 

україністики та народно-

інструментального виконавства, 

професор – Дутчак Віолетта Григорівна. 

10.40–
11.00 

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

11.00–
11.40 

Зустріч 2 з академічним персоналом та науковими керівниками ОНП 
«Культурологія»  

Члени експертної групи 

(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок);  



(відеоконференція на платформі ZOOM) Гарант ОНП Карась Г. В. ;  

науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, викладають на цій 

програмі, а також наукові керівники 

аспірантів (не більше 6 осіб): 

завідувачка кафедри музичної 

україністики та народно-

інструментального виконавства, 

професор – Дутчак Віолетта Григорівна; 

доктор мистецтвознавства, професор, 

науковий керівник – Черепанин Мирон 

Васильович; 

доктор фізико-математичних наук, 

професор  – Гасюк Іван Михайлович; 

доктор педагогічних наук, професор 
Будник Олена Богданівна; 
завідувачка кафедри методики 

музичного виховання і диригування 
кандидат мистецтвознавства, професор, 
науковий керівник Серганюк Любов 

Іванівна; 

кандидат фізико-математичних наук, 

професор Никируй Любомир Іванович. 
11.40–
12.00 

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок) 

12.00–
13.00 
 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти ОНП «Культурологія»  
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок), 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 
(з кожного р. н.): 

Яців Ірина Володимирівна (ІV курс); 

Мочернюк Оксана Ігорівна (ІІІ курс); 

Свирид Іванна Євгенівна (ІІ курс); 

Щербій Світлана Олександрівна (ІІ курс). 



13.00–
13.30 

Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

13.30.-
14.30 

Перерва на обід  

14.30-
15.00 

Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок), 

15.00–
15.40 

Відкрита зустріч 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Підключитись до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/83341899979?pwd=d3dnK01sek96Q

VlUZE9qeGxCdVZSdz09 

Ідентифікатор конференції: 833 4189 9979 

Пароль: 2021 

 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок); 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім Гаранта ОНП та представників 
адміністрації ЗВО) 

15.40–
16.00 

Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

16.00–
16.40 

Зустріч 4 з роботодавцями 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 

(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок); 

представники роботодавців, що залучені 

до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОНП 

«Культурологія»: 

заступник начальника управління 

культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації – Корнелюк 

Мирослава Мирославівна; 

заступник директора Департаменту 

культури Івано-Франківського міської 

ради – Никорак Любомир Ярославович; 

директор Івано-Франківської обласної 

філармонії імені Іри Маланюк – Тимків 

Василь Миколайович; 

директор Калуського коледжу культури і 

мистецтв – Яців Ярослав Петрович. 

https://us02web.zoom.us/j/83341899979?pwd=d3dnK01sek96QVlUZE9qeGxCdVZSdz09
https://us02web.zoom.us/j/83341899979?pwd=d3dnK01sek96QVlUZE9qeGxCdVZSdz09


16.40–
17.00 

Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

17.00–
17.40 

Зустріч 5 із представниками Ради молодих вчених (органів студентського 
самоврядування) (відеоконференція на платформі ZOOM)  
 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок), 
Голова ради молодих  вчених   та 
аспірантів університету – Малишівський 
Тарас Володимирович; 
Заступник голови профкому студентів і 
аспірантів університету – Хом’як Іван 
Васильович 
Заступниця голови ради молодих вчених 
та аспірантів університету – Борсук 
Олеся Михайлівна 

17.40–
18.00 

Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

День 2 (01.07.2021 р.) 
09.00
–10.00 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОНП 
«Культурологія» (відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок); 
Гарант ОНП Карась Г. В. 

10.00–
10.20 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок) 

10.20–
11.00 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 
 

Члени експертної групи 

(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок); 

Завідувач відділу міжнародних зв’язків – 

Сигидин Мар’яна Михайлівна; 

Керівник відділу забезпечення якості 

освітньої діяльності у ЗВО – Кузь Микола 

Васильович; 

Директор центру дистанційного навчання 

та моніторингу освітньої діяльності 

– Івасюк Іван Ярославович; 

Завідувач аспірантури – Ільницький Роман 

Васильович. 
11.00–
11.20 

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б. Носенок) 

11.20–
12.00 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б. Носенок); 



 
 

Директор Наукової бібліотеки – 
Гаврилишин Петро Михайлович; 
Представники Приймальної комісії – 
Лапковський Едуард Йосипович, 
Ільницький Роман Васильович; 
Начальник відділу запобігання та 
виявлення корупції – Костелей Юрій 
Іванович; 
Керівник центру соціальних досліджень – 
Доцяк Ігор Іванович; 
Представник профкому – Чучук Ольга 
Дмитрівна. 

12.00–
12.20 

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

12.20–
13.00 

Зустріч 7 з випускниками ОНП 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 
 
 

Члени експертної групи 

(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок), 

випускники даної ОНП останніх років: 

Дзундза Роман Михайлович 

Олійник Аліна Валентинівна 
13.00–
13.30 

Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

13.30–
14.30 

Обідня перерва  

14.30–
15.00 

Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

15.00–
15.40 

Резервна зустріч 
 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок); 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

15.40–
16.00 

Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до фінального брифінгу Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок) 

16.00–
16.30 

Фінальний брифінг 
(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 
(І. Петрова, О. Чумаченко, Б. Носенок), 
Гарант ОНП Карась Г. В. 
Т. в. о.ректора – Запухляк Руслан 
Ігорович; 



Проректор з наукової роботи – Якубів 
Валентина Михайлівна; 
Проректор з науково-педагогічної роботи 
– Михайлишин Галина Йосипівна; 
Проректор з науково-педагогічної роботи 

– Шарин Сергій Володимирович. 

Завідувачка кафедри музичної 

україністики та народно-

інструментального виконавства, 

професор – Дутчак Віолетта Григорівна. 

День 3 – (02.07.2021 р.) 
09.00
–18.00 

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 
(І. Петрова, О.Чумаченко, Б.Носенок) 

 
 
 


