
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

в Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

освітньо-наукової програми «Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні» 

 (ID у ЄДЕБО 48045) 

за спеціальністю 052 Політологія 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти  

  

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з 

використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання 

цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – 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. Умови роботи експертної групи 

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

погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу 

експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені 

на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 

такої зустрічі. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку, 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. 

2.5. 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 Zoom дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (27 вересня 2022 року) 

08.45 – 9.00 Організаційна нарада експертної 

групи 

Члени експертної групи 

9.00 – 9.10 Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку 

 Гарант ОНП  

9.10 – 10.00 Організаційна зустріч з 

гарантом ОНП 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП – Бортніков Валерій Іванович 

10.00 – 10.20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.20 – 11.00 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП – Бортніков Валерій Іванович; 

ректор ВНУ імені Лесі Українки – Цьось Анатолій Васильович; 

проректор з навчальної роботи та рекрутації – Громик Юрій Васильович; 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – Єлісєєва 

Людмила Володимирівна; 

декан факультету історії, політології та національної безпеки – Ярош Ярослав 

Богданович; 

завідувач-професор кафедри політології та публічного управління – Ярош 

Оксана Богданівна. 

11.00 – 11.20 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



11.20 – 12.20 Зустріч 2 з академічним 

персоналом, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Бортніков Валерій Іванович, професор кафедри політології та публічного 

управління,  д. політ. н., професор, гарант ОНП; 
 Ярош Ярослав Богданович, декан факультету історії, політології та національної 

безпеки, доцент кафедри політології та публічного управління,  д. політ. н., 

доцент; 

Борейко Юрій Григорович, професор кафедри політології та публічного 

управління, д. філософ. н., доцент; 

Бояр Андрій Олексійович, завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин та управління проєктами, д. економ. н., професор; 

Пріма Раїса Миколаївна, завідувач кафедри теорії і методики початкової 

освіти, д. пед. н., професор;  

Чернета Світлана Юріївна, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи, к. пед. н., доцент;  
Коляда Еліна Калениківна, завідувач кафедри практики англійської мови, к. 

філолог. н., професор; 

Філіпович Мирослава Богданівна, професор кафедри всесвітньої історії, к. іст. 

н., доцент. 

12.20 – 12.40 Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.40 – 13.30 Обідня перерва  

13.30 – 14.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Федорук Леся Романівна (І курс, денна форма навчання), Бугайчук Антон 

Павлович (ІІ курс, денна форма навчання), Гончарук Яна Олександрівна (ІІ 

курс, вечірня форма навчання), Томашевський Андрій Петрович (ІІ курс, денна 

форма навчання), Ляшук Ольга Миколаївна (ІV курс, денна форма навчання). 

14.30 – 14.50 Підведення підсумків зустрічі 3 

та підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.50 – 15.20 Зустріч 4 з представниками 

органів студентського 

самоврядування, 

Члени експертної групи; 

голова Ради молодих учених ВНУ імені Лесі Українки – Голуб Геннадій 

Сергійович; 



профспілкової організації 

студентів, 

наукового товариства студентів, 

аспірантів та молодих учених , 

відеоконференція 

голова самоврядування аспірантів ВНУ імені Лесі Українки – Мельничук Марія 

Анатоліївна; 

голова студентської ради ВНУ імені Лесі Українки – Пивоварчук Максим 

Андрійович; 

голова первинної профспілкової організації студентів університету – Пасічник 

Ольга Миколаївна; 

голова Наукового товариства аспірантів і студентів університету – Горбач 

Вікторія Віталіївна; 

голова НТАіС факультету історії, політології та національної безпеки – Олещук 

Уляна Олександрівна. 

15.20 – 15.40 Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.40 – 16.20 Зустріч 5 зі стейкхолдерами 

(роботодавцями та 

випускниками), 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Климончук Василь Йосипович, завідувач кафедри політології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, д. політ. н., професор; 

Козюпа Олена Адамівна, начальник відділу забезпечення діяльності 

керівництва Волинської обласної ради; 

Остапець Юрій Олександрович, декан факультету суспільних наук 

Ужгородського національного університету, д. політ. н., професор; 

Ситник Олександр Іванович, доцент кафедри соціогуманітарних технологій 

Луцького національного технічного університету, к. політ. н., доцент; 

Шуляк Антонина Миколаївна, декан факультету міжнародних відносин ВНУ 

імені Лесі Українки, д. політ. н., професор (випускниця 2010 р.); 

Кулик Сергій Миколайович, доцент кафедри міжнародних відносин та 

регіональних студій ВНУ імені Лесі Українки, к. політ. н.  (випускник 2004 р.); 

Стрелков Владислав Володимирович, ст. лаборант кафедри національної 

безпеки ВНУ імені Лесі Українки, к. політ. н. (випускник 2021 р.). 

16.20 – 16.40 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

16:40 - 17:20 Зустріч 6 

Відкрита зустріч, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників 

адміністрації ЗВО). 



17.20 – 17.40 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

17.40 – 18.00 Підведення підсумків дня Члени експертної групи 

День 2 – (28 вересня 2022 року) 

08.50 – 09.00 Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку, підготовка до 

зустрічі 7 

  

9.00 – 9.40 

 

Зустріч 7. Ознайомлення з 

матеріально-технічною базою 

відеоконференція 

Члени експертної групи 

 

9.40 – 10.00 Підведення підсумків зустрічі 7 

та підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 Зустріч 8 з сервісними службами, 

відеоконференція 

 

Члени експертної групи; 

в. о. директора бібліотеки – Петрик Оксана Володимирівна; 

керівник психологічної служби при відділі молодіжної політики та соціальної 

роботи – Кулик Тетяна Миколаївна; 

керівник відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та 

комп’ютерного тестування» – Павленко Юлія Степанівна; 

профконсультант відділу молодіжної політики та соціальної роботи – 

Корнійчук Валентина Юріївна; 

представник аналітичного центру «Волинь» – Кузьмук Ольга Миколаївна. 

10.40 - 11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 

та підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

11.00 – 11.40 Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом та представниками 

допоміжних підрозділів, 

відеоконференція 

Члени експертної групи, 

начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти –  

Балабуха Наталія Вікторівна; 

начальник науково-дослідної частини – Глова Ірина Василівна; 

начальник навчального відділу – Заєць Любов Олексіївна; 

начальник відділу міжнародних зв’язків – Коломечюк Владислав 

Вікторович; 



начальник відділу кадрів – Чечель Наталія Олександрівна; 

начальник планово-фінансового відділу – Марчук Вікторія Антонівна. 

11.40 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 9 

та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.40 Резервна зустріч   

12.40 – 13.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва   

14.00 – 15.00 Обговорення рекомендацій Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 Фінальна зустріч, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП – Бортніков Валерій Іванович; 

ректор ВНУ імені Лесі Українки – Цьось Анатолій Васильович; 

проректор з навчальної роботи та рекрутації – Громик Юрій Васильович; 

декан факультету історії, політології та національної безпеки – Ярош Ярослав 

Богданович. 

15.40 - 18.00 Внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

День 3 – (29  вересня 2022 року) 

09.00– 18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


