
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у 

віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів 

відеозв’язку за спеціальністю «061 Журналістика» освітньої програми «06 

Журналістика» (ID у ЄДЕБО 6323 за першим рівнем вищої освіти (справа №48/АС-

21) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (03.02.2021) 

09.00-

09.40 

Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП – Волковинський 

Олександр Сергійович 

09.40-

10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00-

10.40 

Зустріч 1 з ректором Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка та менеджментом закладу вищої 

освіти 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Волковинський 

Олександр Сергійович;  

ректор – Копилов Сергій 

Анатолійович;  

перший проректор – 

Дубінський Володимир 

Анатолійович; 

проректор з науково-

педагогічної роботи –  
Кобильник Василь 
Володимирович;  
проректор з наукової роботи 

– Конет Іван Михайлович; 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

(адміністративно-

господарська робота та 

розвиток матеріально-

технічної бази) –  

Рачковський Олег 

Михайлович; 

декан факультету 

української філології та 

журналістики – Коваленко 

Борис Олексійович 

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 

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 

(представники кожного 

курсу) 

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 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи;  

представники студентського 

самоврядування:  

1) від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь 

студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості 

вищої освіти:  
Штефанко Юлія 

Валентинівна – голова 

профкому студентів, 

аспірантів та докторантів 

університету; Власова Аліна 

Володимирівна, спікер 

студентського сенату;  

2) від органу студентського 

самоврядування факультету 

української філології та 

журналістики: Попов 

Дмитро Андрійович, голова 

студентської ради 

факультету української 

філології та журналістики; 

Митрофанюк Тетяна 

Віталіївна, голова 

студентського профбюро 

факультету української 

філології та журналістики. 
 

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 зі стейкхолдерами (роботодавцями) Члени експертної групи; 

представники роботодавців, 

що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього 



забезпечення якості ОП 

16.40-

17.00 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

17.00-

18.00 

Робота з документацією Члени експертної групи 

День 2 – (04.02.2021) 

09.00-

09.50 

Ознайомлення з матеріально-технічною 

базою, що використовується під час реалізації 

ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Волковинський 

Олександр Сергійович, 

завідувач навчальної 

лабораторії мультимедійних 

засобів і медіадизайну – 

Колупаєва Олена 

Миколаївна 

09.50-

10.00 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.00-

10.40 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

керівник навчального 

відділу – Горчак Людмила 

Василівна; керівник 

навчально-методичного 

відділу – Воєвідко Людмила 

Миколаївна; керівник 

відділу міжнародних зв'язків 

– Сторчова Тетяна 

Володимирівна; керівник 

відділу кадрів – Олійник 

Ірина Ідаятівна; 

керівник навчально-

методичного центру 

забезпечення якості освіти – 

Бесарабчук Геннадій 

Володимирович; керівник 

відділу профорієнтаційної 

роботи, доуніверситетської 

підготовки та сприяння 

працевлаштуванню 

випускників університету – 

Адамовський Володимир 

Іванович; керівник відділу 

моніторингу якості 

підготовки фахівців та 

підвищення їх кваліфікації – 

Розумовська Оксана 

Борисівна; керівник відділу 

наукової роботи –  

Плахтій Маріанна Петрівна. 

10.40-

11.00 

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.00-

11.40 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 

директор бібліотеки – 



Климчук Людмила 

Вікторівна; головний 

бухгалтер – Сідорова Олена 

Володимирівна; голова 

профспілкової організації 

студентів, аспірантів та 

докторантів – Штефанко 

Юлія Валентинівна, голова 

студентів, аспірантів і 

докторантів; начальник 

центру інформаційних 

технологій –  

Романюк Віта Миколаївна; 

завідувач практики 

університету – Римар 

Людмила Михайлівна; 

голова комісії з академічноі 

доброчесності – Мазур 

Наталія Анатоліївна;  

відповідальний секретар 

приймальної комісії – 

Чабанов Василь Григорович 

11.40-

12.00 

Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00-

12.40 

Резервна зустріч Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені 

на резервну зустріч 

12.40-

13.00 

Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

13.00-

13.30 

Обідня перерва  

13.30-

14.00 

Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

14.00-

14.40 

Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

випускники ОП останніх 5 

років  

 

14.40-

15.00 

Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

15.00-

15.40 

Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

ректор – Копилов Сергій 

Анатолійович; перший 

проректор – Дубінський 

Володимир 

Анатолійович; 

проректор з науково-

педагогічної роботи –  

Кобильник Василь 

Володимирович;  

проректор з наукової 

роботи – Конет Іван 

Михайлович; декан 



факультету – Коваленко 

Борис Олексійович; 

гарант ОП – Волковинський 

Олександр Сергійович 

15.40-

17.00 

Робота з документацією Члени експертної групи 

День 3 – (05.02.2021) 

09.00-

18.00 

«День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


