
                      Програма проведення акредитаційної експертизи 
на перевірку 29.03-31.03. 2021 р. 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «073 Менеджмент» за першим рівнем вищої освіти освітньої програми: 

«Менеджмент» 

(ID у ЄДЕБО 6273) за справою №535/АС-21, 

у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 

у строк з 29 березня по 31 березня 2021 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти   

№551-Е від 12 березня 2021 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, 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.  

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 
програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 
програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 
про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

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

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 

відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 
програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу Рекомендована к-сть осіб від 

ЗВО (ПІБ) 

Тривалість 

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Примітки / Члени 

експертної групи 

 Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

 5-10 хвилин відеоконференція Рекомендовано за 
2-4 дні до 

експертизи в два 
етапи: спочатку 

без представника 
секретаріату, потім 
за його участі 

День 1 – (29.03.2021) 

1. Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1  

 09.30–09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  (Труніна 
І.М., Брінь П.В., 

Бойчук К.Г.), 
фахівець відділу 
по роботі з 

експертами 
Національного 

агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти  

2. Зустріч 1 з гарантом ОП 

«Менеджмент» 

Кінаш Ірина Петрівна –

гарант ОП 

09.45–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2  

 10.15–10.30 відеоконференція Члени експертної 
групи  

4 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО Крижанівський Євстахій 
Іванович – ректор ІФНТУНГ, 

10.30–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 



        Програма проведення акредитаційної експертизи 
        на перевірку 29.03-31.03. 2021 р. 

 

Мандрик Олег Миколайович – 
перший проректор, 
Карпаш Максим Олегович – 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Гораль Ліліана Тарасівна – 
проректор з НПР  
Дзьоба Олег Григорович – 
директор інституту економіки та 
менеджменту, 
Полянська Алла Степанівна – 
завідувач випускної кафедри 
менеджменту та адміністрування , 
Кінаш Ірина Петрівна – гарант 
ОП «Менеджмент» 

5 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3  

 11.00–11.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6 Зустріч 3 з викладацьким складом ОП 
«Менеджмент» 

Гарант ОП – Кінаш І.П.; 
науково-педагогічні працівники, 

що безпосередньо відповідають 

за зміст ОП, а також викладають 
на цій програмі: 

Полянська Алла Степанівна- 

завідувачка кафедри МІА; 
Запухляк Іванна Богданівна-

професор;  
Петрина Марія Юріївна –  

доцент; 

Тараєвська Леся Степанівна –
доцент;  

Станковська Ірина 

Мирославівна – доцент; 

Овецька Ольга Валеріївна 
доцент; 

Ріщук Ліля Іванівна – доцент; 
Вербовська Леся Степанівна –

11.15 – 12.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 
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доцент; 

Кочкодан Володимир 

Богданович – доцент; 

Кісь Галина Романівна-доцент  

7 Підведення підсумків зустрічі 3   12.00–12.30 відеоконференція Члени експертної 
групи 

8 Обідня перерва  12.30–13.30   

 Підготовка до зустрічі 4   13.30 - 13.45    

9 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Менеджмент» 

Здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП. 

Очна форма навчання : 
4 курс  

Харандзюк Андрій МН-17-1 

Шиптур Олександра МН-17-2 
3 курс  

Коцаба Наталія МН-18 

Стоколоса Христина МН-18 
2 курс  

Мукасєєва Настя  МН-19-1 
Мазурук Олена МН-19-2 

1 курс  

Лазор Валерія МН-20-2  
Олексюк Тарас МН-20-2  

Заочна форма навчання : 

4 курс  
Мікушова Настя МНз-17 

3 курс  
Самойлюк Євгенія МНз-18 

2 курс  

Чорна Юля МНз-19 

13.45–14.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5  

 14.30–15.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

11 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування Івано-
Франківського національного 

Сапіжак Ілона Богданівна – 

голова студентського 
профкому університету; 

15.00–15.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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технічного університету нафти і газу Коркін Владислав Віталійович 
– голова студентського 
парламенту університету; 

Петращук Микола 

Васильович – голова 

профбюро інституту;  
Васильківський Ярослав 

Андрійович – голова 

студентської ради інституту. 

12 Підведення підсумків зустрічі 5   15.30 – 16.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

 Підготовка до зустрічі 6   16.00–16.30   

13 Зустріч 6 з роботодавцями здобувачів 

вищої освіти ОП «Менеджмент» 

Шкутяк Петро Зіновієвич-

заступник міського голови;  

Псюк Роман Михайлович-
ТОВ «Карпатнафтохім» 

начальник відділу митного 

оформлення та поставок 
піролізної сировини; 

Гос Світлана Йосипівна- 

«Епіцентр» - заступник 
регіонального директора з 

питань персоналу; 

Мухітдінова Наталія - «Eleks 

ІF» керівник регіонального 

відділення компанії; 

Ільницький Денис Євгенович 

– ПАТ «Прикарпаття-

обленерго» заступник 
фінансового директора;  

Фіщук Ірина – директор ТзОВ 
«Компанія Дзиґа»; 

Гільтайчук Наталя 

Михайлівна- ТзОВ «Фірма 
Надія»  начальник відділу 

16.30–17.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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кадрів  

 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

 17.00–17.30 відеоконференція Члени експертної 
групи 

15 Відкрита зустріч 6 усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації 
ЗВО) 

17.30–18.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

16 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 6 

 18.00–18.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 
 

День 2 – (30.03.2021) 

17 Зустріч експертної групи  09.00–09.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною базою 
ЗВО та ОП «Менеджмент»  

 
кафедра, авдиторії, мультимедійне 
обладнання, комп’ютерні класи,  

їдальня (якщо відкрита), обладнання 
для осіб особливими потребами 

 09.15–10.00 Відео звіт або 
відеотрансляція 

Члени експертної 
групи 

19 Проведення обговорення МТБ  10.00–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Ознайомлення з гуртожитком ЗВО та 
ОП «Менеджмент»  
 

 

 10.15–10.45 Відео звіт або 
відеотрансляція 

Члени експертної 
групи 

21 Проведення обговорення МТБ  10.45-11.00   

22 Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом 

Штанько Ярослав 
Володимирович – начальник 
навчального відділу,  
Зікратий Сергій Вікторович – 
завідувач відділу 
забезпечення якості освіти, 

Коваль Ярослав Миколайович 

11.00–11.40 відеоконференція Члени експертної 
групи 
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– відповідальний секретар 
приймальної комісії, 
Пуйда Роман Богданович – 
керівник науково-технічної 
бібліотеки, 
Воронич Артур Романович – 
директор Центру 
міжнародного співробітництва, 
Піндус Наталія Миколаївна – 
керівник Центру 
дистанційного навчання   

23 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до резервної зустрічі 

 11.40–12.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

24 Резервна зустріч  12.00–12.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

25 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 

 12.40–13.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

26 Обідня перерва  13.00–14.00   

27 Підготовка до фінального брифінгу  14.00–15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Фінальний брифінг Крижанівський Євстахій 
Іванович – ректор ІФНТУНГ, 
Мандрик Олег Миколайович – 
перший проректор, 
Карпаш Максим Олегович – 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Гораль Ліліана Тарасівна – 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, 
Дзьоба Олег Григорович – 
директор інституту економіки та 
менеджменту, 
Полянська Алла Степанівна – 
завідувач випускної кафедри 
менеджменту та адміністрування, 
Кінаш Ірина Петрівна – гарант 

15.00–15.40 відеоконференція Члени експертної 
групи 
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ОП «Менеджмент» 

29 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 15.40–16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

30 Робота з документами  16.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 
групи 

День 3 – (31.03.2021) 

31 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

 09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

 

Керівник експертної групи          Ірина ТРУНІНА 
 
Гарант ОП «Менеджмент»                                                                                                                       Ірина КІНАШ   


