
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОП «Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння  
нафтових і газових свердловин» 

за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 

 

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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 
учасників та правильної інсталяції програмного забезпечення. 

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

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час.Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.Обов’язковою 
складовою запланованих дистанційних зустрічей є відеофіксація, яка ведеться 
представниками експертної групи; запис здійснюється виключно для внутрішнього 
використання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і не передається 
третім особам. 

2.4. 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.  

2.5. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату 
та часпроведення такої зустрічі, опублікувавши відповідне оголошення (з наданням лінку 
та/або ідентифікатора зустрічі на онлайн платформі) на офіційному сайті та інших власних 
інформаційних платформах. 

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

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 28 вересня 2021 

09:00–09:15 Внутрішня організаційна зустріч 
експертної групи  

Члени експертної групи: Дреус Андрій Юлійович, 
Білецький Володимир Стефанович, Лісовенко 
Владислав Григорович 

09:15–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи , гарант ОП 
Фем’як Ярослав Михайлович - гарант ОП 

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
Члени експертної групи;  
Фем’як Ярослав Михайлович - гарант ОП; 
Крижанівський Євстахій Іванович – ректор 
ІФНТУНГ; 
Мандрик Олег Миколайович – перший 
проректор ІФНТУНГ; 
Карпаш Максим Олегович – проректор з 
науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ; 
Витязь Олег Юлійович – директор інституту 
нафтогазової інженерії ІФНТУНГ. 

10:30–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
Фем’як Ярослав Михайлович - гарант ОП; 
Мислюк Михайло Андрійович, професор; 
Воєвідко Ігор Володимирович, професор; 
Погребняк Володимир Григорович, професор; 
Витязь Олег Юлійович, професор; 
Сенюшкович Микола Володимирович, доцент; 
Марцинків Олег Богданович, доцент; 
Бейзик Ольга Семенівна, доцент; 
Юрич Андрій Романович, доцент; 
Ковбасюк Ігор Михайлович, доцент; 
Різничук Андрій Іванович, доцент. 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14:00–15:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 



Рибалко Лілія Володимирівна, 2-й рік, заочна; 
Сушкевич Ірина Анатоліївна, 2-й рік, очна; 
Полтавський Данило Максимович, 2-й рік, 
очна; 
Лучинський Роман Петрович, 2-й рік, очна;  
Таран Владислав Іванович, 2-й рік, очна;    
Енгель Ілля Андрійович, 1-й рік, очна;  
Картеньов В’ячеслав Олексійович, 1-й рік, 
очна; 
Радченко Андрій Петрович, 1-й рік, очна; 
Луцишин Роман Русланович, 1-й рік, очна.  

15:00–15:30 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 
15:30–16:30 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
Фем’як Ярослав Михайлович - гарант ОП; 
Різничук Андрій Романович; 
Богославець Володимир Васильович; 
Васько Андрій Іванович; 
Юрич Лідія Романівна; 
Марцинків Олег Богданович; 
Дудич Іван Федорович. 

16:30–17:00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
17:00–18:00 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців: 

Кунцяк Ярослав Василоьович - генеральний 
директор, д.т.н. – ПрАТ «Науково-дослідне і 
конструкторське бюро бурового інструменту»; 
Лубан Юрій Володимирович – заступник 
директора ТОВ «Геосинтез Інженірінг», к.т.н; 
Піддубний Дмитро Ігорович – директор ТОВ 
«Ендейвер»; 
Ставичний Євген Михайлович, начальник 
управління буріння ПАТ «Укрнафта», к.т.н. 

18:00–18:30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
День 2 – 29 вересня 2021 

09:00–09:15 Внутрішня організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи 
09:15–10:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

10:00-10:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



10:30–11:30 Зустріч 5 із представниками сервісних 
структурних підрозділів 

члени експертної групи; 
Штанько Ярослав Володимирович – 
начальник навчального відділу ІФНТУНГ; 
Пуйда Роман Богданович – керівник науково-
технічної бібліотеки ІФНТУНГ; 
Воронич Артур Романович – директор Центру 
міжнародного співробітництва ІФНТУНГ; 
Іванус Зоя Степанівна – начальник відділу 
кадрів ІФНТУНГ; 
Дякун Світлана Леонідівна – начальник 
планово-фінансового відділу; 
Зікратий Сергій Вікторович – завідувач відділу 
забезпечення якості освіти; 
Коваль Ярослав Миколайович - відповідальний 
секретар приймальної комісії. 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

12:00–12:45 Зустріч 6 з представниками студентського 
самоврядування 

члени експертної групи; представники органів 
студентського самоврядування: 
Сапіжак Ілона Богданівна – голова 
профспілкової організації студентів ІФНТУНГ; 
Аршулік Олександр Сергійович – перший 
заступник голови студентського парламенту 
ІФНТУНГ. 

12:45–13:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Обідня перерва  
14;00–14:30 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
14:30–15:30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15:30–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
16:00–17:30 Робота з документами, підготовка до 

фінального брифінгу 
Члени експертної групи 

17:30–18:00 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  
Фем’як Ярослав Михайлович - гарант ОП; 
Крижанівський Євстахій Іванович – ректор 
ІФНТУНГ; 
Мандрик Олег Миколайович – перший 
проректор ІФНТУНГ; 
Карпаш Максим Олегович – проректор з 



науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ; 
Витязь Олег Юлійович – директор інституту 
нафтогазової інженерії ІФНТУНГ. 

День 3 –30вересня 2021 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


