
 
 
 

 

ПРОГРАМА  
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

із використанням технічних засобів відеозв’язку 

у період з 25.05.2020-27.05.2020 рр. 

освітньої програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

за спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники Тривалість, хв. 

(без урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

 22 травня 2020 р.    

09.00-09.15 Пробна відеоконференція Члени експертної групи; 

гарант ОП – професор кафедри Курач 

Микола Станіславович ,  

представник секретаріату  

15 Відео-конференція 

 

 День 1 – 25 травня 2020 р.    

8.30-8.45 

 

Зустріч з гарантом ОП 

 

Члени експертної групи,  

Гарант ОП – професор кафедри Курач 

Микола Станіславович 

15 Відео-конференція 

 

8.45-09.15 

 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 30  

9.15-9.30 

 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, декан гуманітарно-

технологічного факультету – доцент 

Курач Микола Станіславович;  

Ректор Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка – професор Ломакович 

Афанасій Миколайович. 

Проректор з навчальної роботи ЗВО – 

доцент Боднар Марія Богданівна. 

Проректор з наукової роботи ЗВО – 

професор Бенера Валентина Єфремівна; 

Проректор з виховної роботи ЗВО – 

доцент Сиротюк Микола Васильович; 

проректор з адміністративно-

господарської роботи – Соляник Андрій 

Андрійович; 

15 Відео-конференція 

 



Завідувач кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій – 

доцент Бабій Надія Василівна. 

9.30–11.00 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 

90  

11.00–11.40 

 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Курач Микола 

Станіславович; 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають 

на цій програмі, викладачі, які керують 

практикою (не менше 9 осіб: професори, 

доценти, викладачі) 

1. Профеор кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

Пашечко Михайло Іванович. 

2. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

Білосевич Іван Анатолійович. 

3. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій Шабага 

Степан Богданович. 

4. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

Гарматюк Ростислав Тарасович. 

5. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

Олексюк Марія Петрівна. 

6. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

Омельчук Олександр Васильович. 

7. Доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій 

40 

 

 

Відео-конференція 

 



Цісарук Віталій Юрійович. 

8. Доцент кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання Кучер  Василь 

Васильович.   

9. Старший викладач кафедри теорії і 

методики трудового навчання та 

технологій Ємець Олександр Павлович. 

10. Старший викладач кафедри 

педагогіки та психології Голота Маріанна 

Володимирівна. 

11. Старший викладач кафедри 

української філології та суспільних 

дисциплін Мороз Олена Василівна. 

11.40–12.40 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

60  

12.40–13.20 

 

Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 

 

Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП (до 10 осіб: 2-3 здобувачі з кожного 

року навчання, денної і заочної форми) 

40  

13.20–13.50 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 30  

13.50-14.50 Обідня перерва  60  

14.50–15.20 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 30  

15.20–16.00 

 

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; 2–3 особи від органу 

студентського самоврядування 

відповідного структурного підрозділу, у 

якому реалізовується ОП) 

1. Шманько Ігор – студентський ректор.  

40 Відео-конференція 

 



2. Гомон Катерина – заступник 

студентського ректора, член 

департаменту моніторингу якості освіти. 

3. Баланда Віта – студентський декан 

гуманітарно-технологічного факультету. 

4. Іванюк Оксана – заступник 

студентського декана гуманітарно-

технологічного факультету. 

5. Колядко Юлія – член студентського 

самоврядування. 

6. Пасевич Марія – голова студентської 

ради гуртожитку, староста 22-Тс групи. 

16.00–16.30 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 та підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 30  

16.30–17.00 

 
Зустріч 5 з випускниками Члени експертної групи;  

випускники ОП 

1. Колісецький Сергій. 

2. Громик Роман. 

3. Кирилюк Валентина. 

4. Годун Катерина. 

5. Юрчук Вікторія. 

6. Тригуба Антоніна. 

7. Фількевич Тетяна.  

8. Степанець Олег. 

9. Галайчук Катерина. 

30 

 

Відео-конференція 

 

17.00–17.30 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

30  

17.30.–18.10 

 

Зустріч 6 з 

адміністративним 

персоналом  

 

Члени експертної групи;  

керівник або представник структурного 

підрозділу, відповідального за 

забезпечення якості у ЗВО, начальник 

навчально-методичного відділу – Фокіна 

Тетяна Іванівна;  

40 Відео-конференція 

 



особа відповідальна за міжнародну 

діяльність – професор Бенера Валентина 

Єфремівна;  

відповідальний секретар приймальної 

комісії – доцент Бережанський Олександр 

Олегович;  

керівник психологічної служби – доцент 

Савелюк Наталія Михайлівна. 

18.10–19.00 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 та робота з 

документами 

Члени експертної групи 50  

 День 2 – 26 травня 2020 р.    

08.30–09.00 

 

Початок роботи ЕГ. 

Налагодження технічного 

забезпечення 

Члени експертної групи;  

відповідальна особа від ЗВО за технічну 

підтримку – Клак Дмитро Сергійович. 

30  

9.00-10.00 

 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП (навчальних 

аудиторій, лабораторій, 

бібліотеки, спеціального 

обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення) 

Члени експертної групи,  

зав. майстернями (лабораторіями) – 

Ємець Олександр Павлович,  

відповідальна особа від бібліотеки – 

Стрельчук Юлія Іванівна,  

голова студентської ради гуртожитку – 

Пасевич Марія Олександрівна 

60 

 

Фотозвіт, відео 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 30  

10.30–11.10 

 
Зустріч 7  
із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

 

Члени експертної групи;  

особа, яка відповідає за практику – 

Трифонюк Василь Миколайович; 

керівник або представник відділу по 

роботі зі здобувачами вищої освіти - 

доцент Сиротюк Микола Васильович; 

відповідальна особа за дотримання 

академічної доброчесності – професор 

Бенера Валентина Єфремівна, 

відповідальна особа за дистанційне 

навчання, начальник відділу технічних 

40 Відео-конференція 

 



засобів навчання – Клак Дмитро 

Сергійович.  

11.10–11.40 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 30  

11.40–12.20 

 

Зустріч 8 з роботодавцями  Члени експертної групи; представники 

роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП 

1. Страдомський Михайло Іванович – 

директор Кімнатецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

(Тернопільська область) 

2. Савчук Василь Петрович – методист 
Відділу освіти Кременецької міської ради 

(Тернопільська область) 

3. Панчук Іван Миколайович – 

начальник Відділу освіти молоді та 

спорту Шумської районої адміністрації 

(Тернопільська область) 

4. Мишко Володимир Іванович – 

директор Волинського ліцею імені 

Нестора Літописця Кременецької 

районної ради (Тернопільська область) 

5. Ковальчук Володимир Васильович – 

директор Кременецької гімназії №3 

(Тернопільська область) 

6. Петровський Олександр Несторович 

– начальник Відділу освіти, молоді та 

спорту Почаївської міської ради 

(Тернопільська область) 

7. Пташнюк Віта Миколаївна – вчитель 

НВК "Сапанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 

ДНЗ" (Тернопільська область) 

8. Шевчук Тетяна Дем’янівна – 

директор Кременецького районного 

40 

 

Відео-конференція 

 



центру дитячої творчості (Тернопільська 

область) 

9. Фурсик Лілія Павлівна – майстер 

народної творчості, працівник 

Кременецького районного центру дитячої 

творчості (Тернопільська область) 

12.20–12.50 

 

Підведення підсумків 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 30  

12.50–13.50 Обідня перерва  60  

13.50–14.20 

 

Підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 30  

14.20–15.00 

 

 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі 

учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

40  

15.00-15.30 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі 

 30  

15.30-16.00 Підготовка до резервної 

зустрічі 

 30  

16.00-16.30 Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи; особи, 

додатково запрошені на резервну зустріч 

30 

 

Відео-конференція 

 

16.30–17.30 

 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі, робота з 

документами 

Члени експертної групи 

 

60  

17.30-18.00 Фінальний брифінг 

 

Члени експертної групи;  

керівник ЗВО; декан факультету; гарант 

ОП; завідувач випускової кафедри  

Ректор Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка – професор Ломакович 

Афанасій Миколайович. 

Декан гуманітарно-технологічного 

факультету, гарант ОП – доцент Курач 

Микола Станіславович;  

Завідувач кафедри теорії і методики 

30 Відео-конференція 

 



трудового навчання та технологій – 

доцент Бабій Надія Василівна. 

18.00–19.00 

 

Підведення підсумків 

фінального брифінгу та 

другого дня 

Члени експертної групи 60  

 День 3 – 27 травня 2020 р.    

09.00–18.00 

 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи   

 


