
 

 
 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

у віддаленому (дистанційному) режимі  в Національному університеті «Острозька академія» 
ОП «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня 

згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
№ 2219-Е від 21.12.2021 року 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Національному університеті «Острозька 

академія» під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Національного університету «Острозька академія», так і для експертної групи. Будь-які 
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної групи та Національного університету «Острозька академія». 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної 
експертизи без фізичної присутності експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»). 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 
присутні працівники Національного університету «Острозька академія»  та інші особи. 

2.3. Національний університет «Острозька академія»  забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 
запрошені відповідно до розкладу. 

2.4.  У розкладі 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 Національний університет «Острозька 
академія» у розумні строки. Заклад вищої освіти має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.



 

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Національний університет «Острозька академія» зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. Національний університет «Острозька академія» надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції через технічні засоби відеозв’язку згідно з 
розкладом роботи експертної групи. 

2.8. Контактною особою від Національного університету «Острозька академія» з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Національний університет «Острозька академія» надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників 
зустрічей та правильної інсталяції програмного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп заклад вищої освіти має повідомити 
учасникам про потребу відеозв’язку. 

2.10. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл 
відеозапису є конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

Узгоджена програма онлайн-візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і 
є частиною матеріалів акредитаційної справи.



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
                                                                                                              День 1 – 17.01.2022 

09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
«Історія та археологія» (Відеоконференція ZOOM 
із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
гарант ОП «Історія та археологія» Близняк Микола Богданович 

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 
Національного університету «Острозька 
академія» (Відеоконференція ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
гарант ОП «Історія та археологія» Близняк Микола Богданович;  
ректор – Пасічник Ігор Демидович; 
проректор з науково-педагогічної роботи – Шевчук Дмитро 
Михайлович; 
проректор з навчально-виховної роботи – Каламаж Руслана 
Володимирівна; 
директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 
національної безпеки – Атаманенко Алла Євгенівна; 
помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості 
освіти – Шулик Юлія Віталіївна. 

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

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом 
(Відеоконференція ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.);  
гарант ОП «Історія та археологія» Близняк Микола Богданович; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають навчальні дисципліни 
за цією програмою та відповідальні за практичну підготовку 
здобувачів освіти за ОП (не більше 10 осіб): 
проф. Трофимович Володимир Васильович; 
проф. Яремчук Віталій Петрович; 
проф. Смирнов Андрій Іванович; 
доц. Атаманенко Віктор Борисович; 
доц. Августюк Марія Миколаївна; 
ст. в. Марчук Володимир Станіславович; 
ст. в. Рибачок Ірина Олександрівна; 
ст. в. Бондарчук Віталій Олександрович; 
ст. в. Хеленюк Анастасія Анатоліївна. 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

12:30–13:30 Обідня перерва  



 

13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

14:00–14:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
(Відеоконференція ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.);  
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Історія та археологія» 
(до 10 осіб: по два/три студенти від кожного курсу): 
1 курс 
Акусок Назар Дмитрович 
Івахів Назарій Андрійович 
2 курс 
Білявська Даяна Валеріївна 
Максимюк Катерина Вячеславівна 
3 курс 
Марискевич Владислав Олегович 
Колесник Аліна Вадимівна 
Рибчинський Максим Віталійович 
4 курс 
Риков Андрій Олександрович 
Пявчук Ілля Олександрович 
Бабоян Георгій Сержикович  

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 
 

15:00–15:40 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування (Відеоконференція ZOOM із 
записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.);  
голова братства спудеїв НаУОА – Павленко Лілія Вадимівна; 
представник колегії Братства спудеїв в комісії з питань якості освіти – 
Захарова Карина Борисівна; 
секретар студентської комісії з якості освіти та академічної 
доброчесності – Глодний Ярослав Сергійович; 
представник від студентської ради ННІМВНБ в студентській комісії з 
якості освіти та академічної доброчесності –  Курінська Яна Павлівна; 
заступник голови студентської ради ННІМВНБ – Шолудько Віктор 
Володимирович; 
голова культурно-мистецького підрозділу студентської ради 
ННІМВНБ – Деркач Олександр Олександрович; 
президент наукового товариства студентів та аспірантів імені 
Олександра Оглоблина  – Мартинюк Назар Анатолійович. 

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 4. Підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 



 

16:00–16:40 Зустріч 5 з роботодавцями  (Відеоконференція 
ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП «Історія та археологія»: 
Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради - Мисан 
Віктор Олександрович; 
Острозький навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів –  
гімназія»  Малецька Тетяна Володимирівна; 
Державний історико-культурний заповідник м. Дубна  Пшеничний 
Юрій Леонідович; 
Державний історико-культурний заповідник міста Острога  Брижук 
Андрій Вікторович; 
Рівненський обласний краєзнавчий музей  Войтюк Олексій 
Петрович. 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

17:00–17:45 Відкрита зустріч (Відеоконференція 
ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць 
О.В.); усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 
«Історія та археологія» та представників адміністрації 
Національного університету «Острозька академія») 

17:45–18:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

                                                                                                           День 2– 18.01.2022 

09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної  бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
«Історія та археологія» (огляд фото та 
відеоматеріалів). 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
гарант ОП «Історія та археологія» Близняк Микола Богданович; 
помічник ректора з адміністративно-господарської діяльності 
Мельничук Наталія Миколаївна (аудиторний фонд, бібліотека, 
комп’ютерні лабораторії, спеціалізовані навчальні аудиторії, 
гуртожиток, заклад харчування тощо). 

10:00–10:30 Підведення підсумків огляду матеріально- 
технічної бази, підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

10:30–11:10 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом (Відеоконференція ZOOM із 
записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
голова комісії з питань якості освіти, помічник ректора зі стратегічного 

розвитку та забезпечення якості освіти  Шулик Юлія Віталіївна; 
помічник ректора з освітнього менеджменту, заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії з питань вступу до 

бакалаврату та магістратури  Харчук Юлія Юріївна; 

методист вищої категорії навчально-методичного відділу  Голоюх 
Леся Володимирівна. 

11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 



 

11:30–12:30 Зустріч 7 із допоміжними структурними 
підрозділами (Відеоконференція ZOOM із 
записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 

начальник відділу кадрів  Махлай Руслана Василівна; 

заступник головного бухгалтера  Марченко Антоніна Вікторівна; 

керівник наукового відділу   Кривицька Ольга Романівна; 

помічник ректора з міжнародного співробітництва та фандрайзингу  
Балашов Едуард Михайлович;  

голова профспілки університету   Мініч Лариса Степанівна; 
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки 

НаУОА  Денисенко Наталія Володимирівна;  

керівник психологічної служби  Кондратюк Вікторія Владиславівна;  
фахівець з працевлаштування відділу з організації роботи зі 

студентами та випускниками  Німець Ольга Павлівна. 

12:30–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14-00- 14-30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

14:30–15:10 Зустріч 8 з випускниками ОП та спеціальності, 
які працюють за фахом (Відеоконференція ZOOM 
із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
випускники ОП та спеціальності, які працюють за фахом: 

1. Омельчак Тетяна Анатоліївна; 
2. Власюк Сергій Олегович; 
3. Захарова Ольга Василівна; 
4. Федорук Іванна Сергіївна; 
5. Шунькова Галина Михайлівна; 
6. Ющук Тетяна Федорівна. 

15:10–15:30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

15:30–16:00 Резервна зустріч (Відеоконференція 
ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:00–16:30 Підведення підсумків резервної зустрічі. 
Підготовка до фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

16:30–17:00 Фінальна зустріч (Відеоконференція 
ZOOM із записом) 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.); 

ректор  Пасічник Ігор Демидович; 

проректор з науково-педагогічної роботи  Шевчук Дмитро 
Михайлович; 
гарант ОП «Історія та археологія»  Близняк Микола Богданович 

17:00–17:30 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 



 

День 3 –19.01.2022 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 
групи та робота з документами 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 
групи та робота з документами 

Члени експертної групи (Ісайкіна О.Д., Латиш Ю.В., Компанієць О.В.) 

 

Керівник експертної групи Олена ІСАЙКІНА  

 

Ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор ПАСІЧНИК 


	ПРОГРАМА
	№ 2219-Е від 21.12.2021 року
	2. Загальні умови роботи експертної групи
	3. Розклад роботи експертної групи



