
 
 

Програма виїзду 
 

 
 

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. Акредитаційна експертиза  

проводиться за адресою:  47003, вул. Ліцейна,1, м. Кременець Тернопільської обл.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 03.06 2020 р 

0830–0900  Вихід на зв'язок експертної групи 
платф ZOOM 

 

0900–0930 Онлайн організаційна зустріч  
з гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – доцент Голуб Віктор Анатолійович 

0930–1000 Онлайн підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
1000–1030 Онлайн Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи;  
гарант ОП – доцент Голуб Віктор Анатолійович;  
керівник ЗВО – ректор Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, професор Ломакович 
Афанасій Миколайович;  
завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання – професор Довгань Олена Михайлівна; 
завідувач кафедри спортивних ігор та туризму – доцент Голуб 
Віктор Анатолійович; 
проректор з навчальної роботи ЗВО – доцент  Боднар Марія 
Богданівна; 
проректор з наукової роботи ЗВО – професор Бенера Валентина 
Єфремівна; 
проректор з виховної роботи – доцент Сиротюк Микола 
Васильович; 
проректор з адміністративно-господарської роботи – Соляник 
Андрій Андрійович. 

1030–1100 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1200 Онлайн Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – доцент Голуб Віктор Анатолійович; 
 завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного 
виховання – професор Довгань Олена Михайлівна; 
професор кафедри спортивних ігор та туризму – професор Чижик 
Віктор Васильович; 
доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання 
– доцент Папуша Володимир Григорович; 
доцент кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання 
– доцент Банах Володимир Ігорович; 



доцент кафедри спортивних ігор та туризму – Божик Микола 
Володимирович; 
доцент кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій 
– Саланда Іванна Петрівна; 
доцент кафедри біології, екології та методик їх викладання – 
доцент Дух Ольга Ігорівна; 
старший викладач кафедри української філології та суспільних 
дисциплін – Дубровський Роман Олександрович. 
 

1200–1230 Онлайн Підведення підсумків 
зустріічі 2 

Члени експертної групи 

1230–1330 Обідня перерва  
1330–1400 Онлайн Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
1400–1500 Онлайн Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи; 
Санко Андрій – 41 Ф; 

Гутник Тетяна – 41Ф; 
Придатко Назар – 41Ф; 

Форгель Неля – 41Ф; 

Кулініч Андрій – 21Ф; 
Леснікова Надія – 11Ф; 

Демидюк Назар – 21Ф; 

Жомирук Валентина – 41Ф; 

Шманько Ігор – 21Ф; 
Цибіна Ірина – 41Фз; 

Ліщишин Андрій – 31Фз; 

Слюсарчук Оксана – 21Фз. 

1500–1530 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 
3 і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1530–1630 Онлайн Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
Шманько Ігор – студентський ректор; 
Гомон Катерина – заступник студентського ректора, член 
департаменту моніторингу освітньої діяльності; 
Карий Михайло – студентський декан факультету фізичного 
виховання та біології, член департаменту моніторингу освітньої 
діяльності; 
Головко Марія - голова департаменту моніторингу освітньої 
діяльності; 
Трифонюк Катерина – член студентського самоврядування; 



Кужель Дмитро – член студентського самоврядування.  
1630–1700 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 

4 
 

1700–1730 Онлайн Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

1730–1800 Онлайн Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

День 2 – 04.06.20 р. 
0830–0900 Вихід на зв'язок експертної групи 

платф ZOOM 
 

0900–1000 Онлайн Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП у формі презентації. 

Члени експертної групи; 
гарант ОП– доцент Голуб Віктор Анатолійович.  
https://www.youtube.com/watch?v=drfpofH4DJg&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mFOXNZG0HyI&feature=youtu.be 
 

1000–1030 Онлайн Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
1030–1100  Онлайн Зустріч 5 із роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП. 

1. Іванюк  Тетяна Василівна – вчитель вищої категорії, вчитель-
методист, вчитель фізичної культури Волинського ліцею імені 

Нестора Літописця м. Кременець; 

2.  Козачук Юрій Григорович – директор Кременецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Кременецької міської 

ради; 

3. Лещук Людмила Володимирівна – директор Почаївського будинку 
дитячої творчості, вчитель фізичної культури; 

4. Шевчук Оксана Вікторвіна – вчитель фізичної культури 

Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 

Кременецької міської ради; 
5. Станіславенко Андрій Володимирович – начальник відділу у 

справах сім'ї, молоді та спорту Кременецької міської ради; 

6. Петровський Олександр Несторович – начальник відділу освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської ради. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drfpofH4DJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mFOXNZG0HyI&feature=youtu.be


1100–1130 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 
5 і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

1130–1200 Онлайн Зустріч 6 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи: 
керівник або представник приймальної комісії - відповідальний 
секретар приймальної комісії, доцент Бережанський Олександр 
Олегович; 
керівник або представник відділу по роботі зі студентами – 
проректор з виховної роботи, доцент Сиротюк Микола Васильович; 
керівник або представник фінансового департаменту – заступник 
головного бухгалтера Столярчук Віктор Васильович; 
керівник відділу практики та відповідальний за працевлаштування 
випускників – Трифонюк Василь Миколайович; 
керівник психологічної служби – доцент Савелюк Наталія Михайлівна; 

керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за 

забезпечення якості у ЗВО, начальник навчально-методичного відділу – 
Фокіна Тетяна Іванівна; 

омбудсмен з прав студентів – доцент кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти Бешок Тетяна Віталіївна; 

завідувач бібліотеки – Стрельчук Юлія Іванівна. 

1200–1230 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 
6 

Члени експертної групи 

1230–1330 Обідня перерва  
1330–1400 Онлайн Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

1400–1500 Онлайн Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1500–1530 Онлайн Підведення підсумків 
резервної зустрічі, підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1530–1600 Онлайн Зустріч 7 з випускниками 
ОП 

Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб) 
Щирба Вадим 
Романчук Андрій  
Плісецький Микола 
Назарко Володимир 
Оліщук Роман 
Левкова Олена 
Максимович Василь 



Ковальчук Мар’яна  
1600–1630 Онлайн Підведення підсумків зустрічі 

7 
Члени експертної групи 

1630–1700 Онлайн Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник\ заступник керівника ЗВО; 
гарант ОП 
Члени експертної групи;  
гарант ОП – доцент Голуб Віктор Анатолійович;  
керівник ЗВО – ректор Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, професор Ломакович 
Афанасій Миколайович;  
проректор з навчальної роботи ЗВО – доцент  Боднар Марія 
Богданівна; 
декан факультету фізичного виховання та біології – доцент 
Бережанський Олександр Олегович. 

День 3 – 05.06.20 р. 
0900–1800 Онлайн «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


