
 
 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 
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 на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

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

2.9. 2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за допомогою технічних засобів 
відео зв’язку за спеціальністю «191 Архітектура та містобудування» ОП «Архітектура та 
містобудування» за другим рівнем вищої освіти у Чернівецькому національному університеті 
ім. Юрія Федьковича з 9 по 11 березня 2021 року.. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (09.03.2021) 

08.30–09.00 Пробна відеоконференція Гарант, члени ЕГ 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 
гарант ОП - Коротун Ірина Вадимівна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–11.00 Зустріч 1 з академічним персоналом Члени експертної групи; 

гарант ОП - Коротун Ірина Вадимівна; 

науково-педагогічні працівники, що  безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої     програми, а також 

викладають на цій програмі: 

доцент, завідувач кафедри містобудування та урбаністики 

- Хілько Ігор Олегович;  

доцент кафедри - Гомонович Сергій Степанович; 

асистент - Вандюк Лариса Федорівна; 

асистент - Баланюк Юліана Сергіївна;  

асистент - Данилюк Наталія Олександрівна; 

асистент - Довганюк Анатолій Іванович; 

асистент - Юрійчук Руслан Дмитрович; 

асистент - Ватаманюк Наталія Юріївна; 

асистент - Герич Катерина Іванівна; 

асистент - Горбачова Наталя Петрівна. 

11.00–11.20 Підведення підсумків зустрічі 1 та 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 
 

Зустріч 2 з керівником та менеджментом 

ЗВО 

 

 

 

  

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Коротун Ірина Вадимівна; 

керівник ЗВО, ректор - Петришин Роман Іванович; 

перший проректор - Балух Василь Олексійович;  

проректорка з науково-педагогічної роботи з питань 

навчально-виховного процесу - Марусик Тамара 

Володимирівна;  

проректор з наукової роботи - Саміла Андрій Петрович;  

проректор з адміністративно-господарської  роботи - 

Федорцов Дмитро Георгійович;  

начальник навчального відділу - Гарабажів Ярослав 

Дмитрович; 

декан факультету архітектури, будівництва та 



декоративно-прикладного мистецтва - Фодчук Ігор 

Михайлович;   

голова навчально - методичної ради факультету, завідувач 

кафедри будівництва - Новіков Сергій Миколайович; 

заступник декана з наукової роботи - Янчук Іванна  

Володимирівна;  

заступник декана з міжнародних відносин - Струк Андрій 

Ярославович;  

заступник декана з виховної і навчально- організаційної 

роботи - Юрійчук Руслан                 Дмитрович. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
5 курс: 
Гончаренко Аліна,  
Гоменюк Анастасія, 
Чередюк Євген; 
6 курс:  
Рудик Богдана, 
Манюк Юлія, 
Манюк Олександр, 
Кишлярук Олег, 
Федащук Ірина, 
Жовтонажук Альона, 
Федина Олександра, 
Лопатюк Ігор 

13.30-14.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.00-15.00 Обідня перерва  

15.00–15.20 Підготовка до зустрічі 4  



15.20–16.00 Зустріч 4 з представниками 

студентського  самоврядування 

Члени експертної групи; 
Представники органів студентського самоврядування: 
голова профкому студентів Чернівецькому національному 
університеті ім. Юрія Федьковича - Кіндзерський Віталій; 
в.о голови студентського парламенту - Гараджій Павло; 
голова профбюро факультету - Пинзару Олексій;  
в.о. голови студентського парламенту факультету 
АБДАПМ - Волкова Анастасія;  
заступник голови студентського парламенту факультету - 
Балан Вячеслав;  
заступник голови профбюро факультету АБДПМ - Гусан 
Даніела Ізабела;  
представник студентських наукових гуртків факультету 

АБДПМ, представник Етичної комісії вченої ради ЧНУ 
- Гончаренко Аліна; 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

 

16.30–17.30 
 Зустріч 5 з роботодавцями та 

 випускниками ОП 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців залучені до здійснення 

процедур забезпечення якості ОП: 

в.о. голови архітектурної палати Національної спілки 

архітекторів України - Пікущенко Олег Леонідович;   

голова обласної організації Національної спілки архітекторів 

України - Бойко Ярослав Олександрович;  

Стасюк Мар’ян Васильович; 

заступник міського голови м. Чернівці - Зазуляк Василь 

Володимирович;  

ТЗОВ Проектно-вишукувальний інститут «Чернівці 

Агропроєкт» - Бинда Володимир Вікторович,;  

випускниця магістратури 2019 року, спеціаліст 1-ї 

категорії служби містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури департаменту 

містобудівного комплексу та земельних відносин 

Чернівецької міської ради - Рафал Ірина;  

магістерка архітектури, 2018 р - Колтунова Діана; 

магістерка архітектури, 2018р.- Головещенко Вікторія,  

голова молодіжної обласної спілки архітекторів 

м.Чернівці, випускник 2017 р. - Пасічник Максим,  

17.30–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – (10.03.2021) 



08.30–09.00 Пробна відеоконференція Гарант, члени ЕГ 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Коротун Ірина Вадимівна; 

Відповідальні особи, що будуть коментувати, матеріально 
– технічне забезпечення: 
декан факультету - Фодчук Ігор Михайлович;  

асистент  кафедри містобудування та урбаністики - 
Романкевич Володимир Францович;  
асистент кафедри будівництва,  матеріально відповідальна 

особа - Сумарюк Олександр Васильович;   
10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.30–11.30 Зустріч 6 із допоміжними 

(сервісними)  структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Особи, відповідальні за основні напрямки 

діяльності ЗВО: 

проректорка з науково-педагогічної роботи з питань 

навчально-виховного процесу - Марусик Тамара 

Володимирівна;  

проректор з адміністративно-господарської роботи - 

Федорцов Дмитро Георгійович; 

начальник навчального відділу - Гарабажів Ярослав 

Дмитрович;  

начальник відділу кадрів - Яценюк Наталя  

Михайлівна;  

начальник юридичного відділу - Качур Василь  

Вікторович;   

головний бухгалтер - Романів Юрій Миколайович;   

начальник фінансово планового відділу - Кобітович 

Наталія Мар’янівна; 

представник студентської соціальної служби при 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича; 

представник Соціально-психологічного центру 

Чернівецького національного університету імені   Юрія 

Федьковича 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи; 

перший проректор ЧНУ - Балух Василь Олексійович;  

начальник навчального відділу - Гарабажів Ярослав 

Дмитрович;  



 центр забезпечення якості вищої освіти - Іванчук Марія  

Георгіївна; 

начальник міжнародного відділу - Луканюк Сергій 

Михайлович; 

кандидат філологічних наук, доцент, директор Наукової 

бібліотеки ЧНУ - Зушман Михайло Богданович;  
12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

13.00–13.40 Обідня перерва Члени експертної групи 

13.40-14.00 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 

14.00–14.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім  гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 

14.30-15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.30–16.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

16.00–17.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

17.00–17.30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

17.30–18.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник ЗВО, ректор - Петришин Роман Іванович; 

перший проректор ЧНУ - Балух Василь Олексійович; 

начальник навчального відділу - Гарабажів Ярослав 

Дмитрович;  

гарант ОП - Коротун Ірина Вадимівна; 

декан ФАБДПМ - Фодчук Ігор Михайлович  

18.00-18.30 Підведення підсумків 2 дня Члени експертної групи; 

День 3 – (11.03.2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


