
 

 

Програма проведення 
акредитаційної експертизи 

25.05.-27.05.2020 р. 

 
 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта 

(Українська мова і література)» (ID у ЄДЕБО 25520) за першим рівнем вищої освіти 

(справа №311/АС-20) у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім.Тараса Шевченка з 25 травня по 27 травня 2020 року 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№ 809-Е від 12.05.2020) 

 

 
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 

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

 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. 

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

 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. 

 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. 



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

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

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

 Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 



Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

 

День 1 – 25.05.2020 

 

09:00–09:30 Зустріч експертної групи Члени експертної групи, фахівець відділу по роботі з 

експертами Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

Відеоконференція 

ZOOM 

09:30–10:00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи, гарант ОП Відеоконференція 

ZOOM 

10:00–10:45 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(аудиторії, комп’ютерний клас, бібліотека, 

їдальня/кафе, гуртожиток, спортивна зала, 

умови для безперешкодного доступу 

маломобільних груп населення (пандус, 

кнопка виклику). 

Члени експертної групи, гарант ОП, працівники 

КОГПА ім. Т.Шевченка 

Відеотур. 

Відеоконференція 

ZOOM 

10:45–11:25 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, зав. кафедри – Василишин Олег 

Васильович;  

ректор академії – Ломакович Афанасій Миколайович;  

проректор з навчальної роботи – Боднар Марія 

Богданівна;  

проректор з наукової роботи – Бенера Валентина 

Єфремівна; 

проректор з виховної роботи – Сиротюк Микола 

Васильович; 

декан гуманітарно-технологічного факультету – 

Курач Микола Станіславович. 

Відеоконференція 

ZOOM 

11:25–11:45 Підбиття підсумків зустрічі 1 Члени експертної груп Відеоконференція 

ZOOM 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

11:45 –12:30 Огляд 

- системи дистанційного навчання, що 

використовується під час реалізації ОП; 

- інших ІТ-засобів, що використовуються в 

освітньому процесі та адмініструванні ЗВО. 

Члени експертної групи, гарант ОП, начальник 

відділу ТЗН Клак Дмитро Сергійович, заступник 

начальника відділу ТЗН, адміністратор сайту ЗВО 

Стиранкевич Генріх Ростиславович 

Відеотур. 

Відеоконференція 

ZOOM 

12:30–13:00 Підбиття підсумків Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

13:00–14:00 Обідня перерва   

14:00–14:20 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

14:20–15:00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи, 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі: 

к. філол. н., доцент, куратор групи – Василишин Олег 

Васильович; 

д. філол. н., професор – Штонь Григорій 

Максимович; 

к. філол. н., доцент – Невідомська Лілія Мелентіївна; 

к. філол. н., доцент – Пасічник Олена Василівна; 

к. філол. н., доцент, куратор групи – Волянюк Інна 

Оверківна; 

к. філол. н., доцент, куратор групи – Комінярська 

Ірина Миколаївна, 

к. філол. н., ст. викл., куратор групи – Дубровський 

Роман Олександрович; 

к. пед. н., доцент – Клак Інна Євгенівна; 

к. тех. н., доцент кафедри – Саланда Іванна Петрівна; 

к. пед. н., доцент – Шабага Степан Богданович; 

к. філол. н., доцент – Янков Анатолій Вікторович; 

керівник практики – Трифонюк Василь 

Миколайович. 

Відеоконференція 

ZOOM 

15:00–15:20 Підбиття  підсумків  зустрічі 2  і  підготовка Члени експертної групи Відеоконференція 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

до зустрічі 3 ZOOM 

15:20–16:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

денної та заочної форми навчання 

Члени експертної групи, 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

Кібиш Ірина Борисівна – 11-У група, денна форма 

навчання; 

Мороз Олена Володимирівна – 21-У група, денна 

форма навчання; 

Драчук Іванна Григорівна – 21-У група, денна форма 

навчання; 

Рудакевич Ярина Григорівна – 31-У група, денна 

форма навчання;  

Зіновкіна Вікторія Василівна – 31-У група, денна 

форма навчання; 

Горохівська Наталія Ігорівна – 41-У група, денна 

форма навчання; 

Жолоб  Ірина Ігорівна – 41-У група, денна форма 

навчання; 

Михайлюк Анастасія Володимирівна – 41-У група, 

денна форма навчання; 

Малищик Людмила Юріївна – 11-Уз група, заочна 

форма навчання. 

Відеоконференція 

ZOOM 

16:00–16:20 Підбиття підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

16:20–17:00 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи;  

представники студентського самоврядування  (1-2 

особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти – Шманько 

Ігор Ігорович - студентський ректор КОГПА 

ім. Тараса Шевченка, здобувач вищої освіти 21Ф 

групи факультету фізичного виховання та біології; 

Гомон Катерина Леонідівна - заступник 

студентського ректора КОГПА ім. Тараса Шевченка, 

Відеоконференція 

ZOOM 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

здобувач вищої освіти 31А групи гуманітарно-

технологічного факультету; 

голова студентського самоврядування факультету – 

Баланда Вікторія Валеріївна – студентський декан 

гуманітарно-технологічного факультету, здобувач 

вищої освіти 31-Н групи; 

голова профбюро студентів факультету – Демчук 

Аліна Тарасівна, здобувач вищої освіти 41-А групи;  

1 особа від органу студентського самоврядування 

факультету – Дублянко Христина Андріївна – 

здобувач вищої освіти 21- У групи. 

17:00–17:20 Підбиття підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

17:20–18:00 Зустріч 5 зі студентським активом 

факультету 

Члени експертної групи, 

старости академічних груп за ОП, що акредитується: 

Доберчак Маріанна Ігорівна – староста 11-У групи; 

Оліщук Ірина Володимирівна – староста 21-У групи, 

Новосельська Христина  Анатоліївна – староста 31-У 

групи, член вченої ради факультету; Орленко Ольга 

Олександрівна – староста 41-У групи; здобувачі-

члени вченої ради факультету: Баланда Вікторія 

Валеріївна (здобувач вищої освіти 31-Н групи), 

Пасевич Марія  Олександрівна. 

Відеоконференція 

ZOOM 

18:00–18:30 Підбиття підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

День 2 – 26.05.2020 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

09:00–09:40 Зустріч 6 з адміністративним персоналом Члени експертної групи, 

проректор з наукової роботи – Бенера Валентина 

Єфремівна, керівник або представник відділу 

ліцензування, акредитації та внутрішньої  системи 

забезпечення якості освіти;  керівник або представник 

навчально-методичного відділу (у тому числі сектору 

моніторингу якості освіти) – Фокіна Тетяна Іванівна; 

наукових центрів, лабораторій (Л. Невідомська, 

О. Пасічник, О. Василишин), представник 

приймальної комісії, зокрема відповідальний 

секретар приймальної комісії (станом на 2016 і 2019 

навчальний рік) –  Бережанський Олександр 

Олегович – декан факультету фізичного виховання та 

біології. 

Відеоконференція 

ZOOM 

09:40–10:00 Підбиття підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

10:00–10:40 Зустріч 7 з допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи, 

керівник або представник відділу кадрів – Попенко 

Галина Володимирівна – начальник відділу кадрів;  

фінансового відділу чи бухгалтерії – Столярчук 

Віктор Васильович, Психологічної служби – Савелюк 

Наталія Михайлівна, Служби сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників – 

Трифонюк Василь Миколайович, завідувач 

бібліотеки – Стрельчук Юлія Іванівна.  

Відеоконференція 

ZOOM 

10:40–11:00 Підбиття підсумків зустрічі 7, підготовка до 

зустрічі з випускниками 

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

11:00–11:40 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи, 

випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб): 

Гаврилишин Оксана Степанівна – випускниця 

2019 року, учитель української мови і літератури 

Ліцею № 18 Львівської міської ради; 

Бевсюк Ірина Романівна – випускниця 2019 року, 

Відеоконференція 

ZOOM 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

магістрантка академії; 

Мовшук Ольга Олексіївна – випускниця 2019 року, 

магістрантка академії; 

Кульчинська Олександра Ігорівна – випускниця 2019 

року, магістрантка академії; 

Макух Катерина Віталіївна – випускниця 2019 року, 

магістрантка ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. 

11:40–12:00 Підбиття підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

12:00–13:00 Обідня перерва   

13:00–13:40 Резервна зустріч Члени експертної групи, 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

Відеоконференція 

ZOOM 

13:40–14:00 Підбиття підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

14:00–14:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи, 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 

ZOOM 

14:30–14:45 Підсумки відкритої зустрічі Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

14:45–15:15 Зустріч 9 з роботодавцями Члени експертної групи, 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП (4-5 осіб): Бабійчук Дарина Іванівна – член 

проєктної групи (із 2019 року), учитель української 

мови і літератури вищої категорії Кременецької ЗОШ 

І–ІІІ ст. імені Галини Гордасевич (Тернопільська 

обл.); 

Аврамишин Анатолій Миколайович – директор 

Кременецького ліцею імені Уласа Самчука, вчитель 

методист української мови і літератури 

(Тернопільська обл.); 

Кирилюк Лариса Дмитрівна – директор 

Великозагайцівського навчально-виховного 

Відеоконференція 

ZOOM 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад», вчитель 

української мови і літератури вищої категорії 

(Шумський район, Тернопільська обл.); 

Боднійчук  Марія Борисівна – директор Суразького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Шумський район, Тернопільська 

обл.); 

Петрук Галина Михайлівна – методист з української 

мови і літератури, зарубіжної літератури 

Кременецької райдержадміністрації (Тернопільська 

обл.) 

Дроздовська Валентина Михайлівна – директор 

Тилявського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Шумський район, 

Тернопільська обл.); 

Придатко Тетяна Іванівна – вчитель-методист 

української мови і літератури Почаївської ЗОШ 

(Кременецький район, Тернопільська обл.); 

Кондирєва Майя Миколаївна – вчитель вищої 

категорії, методист ТОКІППО. 

15:15–15:30 Підбиття підсумків зустрічі 9  Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

15:30–16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

16:00–16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи, керівник ЗВО, 

гарант ОП, усі охочі учасники освітнього процесу 

Відеоконференція 

ZOOM 

16:30–18:00 Робота з документами Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 

День 3 – 27.05.2020 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Форма 

проведення 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 

ZOOM 
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