
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

у період з 31.03.2021 по 02.04.2021 року освітньої програми 

«Професійна освіта (Деревообробка)»  

(ID у ЄДЕБО 25431) за спеціальністю 015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  

(справа №0550/АС-21) 

 

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 роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із 

учасниками фокус груп згідно розкладу за допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та 

інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи 

експертної групи для кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі роботи 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 розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату, і часу проведення такої онлайн-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 у вигляді відеоконференції за 

допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної 

групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного 

агентства.



3. Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи із використанням 

технічних засобів відеозв'язку  
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 31.03.2021 (середа) 

09.00‒09.15 

(15 хвилин) 

Он-лайн зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи, 

гарант програми ‒ Олексюк Марія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; 

представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

09.15‒09.30 

(15 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічі 1 

 

Члени експертної групи 

 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Зустріч 1 з 

адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 

1. Курач Микола Станіславович – т.в.о. ректора академії, декан гуманітарно-

технологічного факультету, доктор педагогічних наук, доцент; 

2. Боднар Марія Богданівна ‒ проректор з навчальної роботи, кандидат психологічних 

наук, доцент; 

3. Бенера Валентина Єфремівна ‒ проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, 

професор; 

4. Сиротюк Микола Васильович – проректор з виховної роботи, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

5. Соляник Андрій Андрійович ‒ проректор з адміністративно-господарської роботи; 

6. Бабій Надія Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій, доцент; 

7. Олексюк Марія Петрівна – гарант ОП, кандидат педагогічних наук; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

10.00‒10.30 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 1, 

підготовка до 

зустрічі 2 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

10.30‒11.10 

(40 хвилин) 

Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

1. Омельчук Олександр Васильович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; 

2. Цісарук Віталій Юрійович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; 

3. Ємець Олександр Павлович – старший викладач; 

4. Шабага Степан Богданович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

5. Саланда Іванна Петрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент; 

6. Фурман Олена Андріївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; 

7. Білосевич Іван Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

8. Кравець Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

9. Дубровський Роман Олександрович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент; 

10. Гарматюк Ростислав Тарасович ‒ кандидат технічних наук, викладач; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

11.10-11.40 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 2, 

підготовка до 

зустрічі 3 

 

Члени експертної групи 

11.40-12.20 

(40 хвилин) 

Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти, які навчаються за ОП: 

1. Мисник Дмитро Миколайович (4 курс); 

2. Більчук Віталій Вікторович (4 курс); 

3. Кеба Андрій Сергійович (2 курс); 

4. Дацюк Орест Миколайович (2 курс); 

5. Заверуха Степан Володимирович (2 курс); 

6. Фещук Валерій Іванович (2 курс); 

7. Камінський Андрій Вікторович (2 курс); 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

12.20-12.40 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 3, 

підготовка до 

зустрічі 4 

 

Члени експертної групи 

12.40-13.40 Перерва 

 

 

13.40-14.20 

(40 хвилин) 

Зустріч 4 із 

представниками 

студентського 

самоврядування 

 

 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (голова, заступники тощо): 

1. Шманько Ігор Ігорович – студентський ректор; 

2. Заблоцький Андрій Русланович – голова первинної профспілкової організації студентів; 

3. Гомон Катерина Леонідівна – заступник студентського ректора; 

4. Головко Марія Богданівна – голова сектору моніторингу освітньої діяльності; 

5. Пачковська Анастасія Володимирівна – голова студентського наукового товариства; 

6. Баланда Віта Валеріївна – студентський декан гуманітарно-технологічного факультету; 

7. Пасевич Марія Олександрівна – голова студентської ради гуртожитку; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

14.20-14.50 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 4, 

підготовка до 

зустрічі 5 

 

 

14.50-15.30 

(40 хвилин) 

Зустріч 5 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

1. Присяжнюк Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів;  

2. Трифонюк Василь Миколайович – уповноважена особа з питань запобігання корупції, 

голова профспілки ЗВО, завідувач практики, голова сектору працевлаштування 

випускників; 

3. Тимош Юлія Володимирівна – керівник психологічної служби; 

4. Бешок Тетяна Віталіївна – омбудсмен з прав студентів; 

5. Стрельчук Юлія Іванівна – завідувач бібліотеки; 

6. Соляник Андрій Андрійович – відповідальна особа за супровід осіб з особливими 

потребами; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

15.30-16.00 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 5, 

підготовка до 

зустрічі 6 

 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 6 із 

роботодавцями 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

1. Яськевич Марія Степанівна – директор ДНЗ «Кременецький професійний ліцей»; 

2. Росіцька Любов Володимирівна – викладач-методист, завідувач технічним відділенням 

Кременецького лісотехнічного коледжу; 

3. Чорний Сергій Олегович – старший майстер Тернопільського вищого професійного 

училища № 4 ім. Михайла Паращука; 

4. Шуршило Роман Миколайович – педагог, депутат Смизької ОТГ; 

5. Попова Олена Андріївна – начальник відділу активної підтримки безробітних 

Кременецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості; 

6. Іськов Руслан Петрович – викладач-методист, в. о. директора, заступник з навчально-

виробничої роботи ДНЗ «Почаївське ВПУ»; 

7. Мельничук Дмитро Володимирович – педагог, депутат Кременецької ОТГ; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

16.40-17.00 

(20 хвилин 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

 

17.00-17.30 

(30 хвилин 

Внутрішня зустріч 

експертів 

Члени експертної групи 

 

 

День 2 – 01.04.2021 (четвер) 

09.00-09.30 

(30 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічей 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

09.30-11.00 

(1 год  

30 хвилин) 

Огляд навчальних 

приміщень, 

матеріально-

технічної бази, які 

використовують під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи;  

1. Олексюк Марія Петрівна – гарант ОП; 

2. Ємець Олександр Павлович ‒ завідувач майстернею; 

3. Пасевич Марія  Олександрівна  ‒ голова студентської ради гуртожитку; 

4. Цісарук Віталій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент; 

5. Клак Дмитро Сергійович - начальник відділу технічних засобів навчання; 

6. Омельчук Олександр Васильович -  – кандидат педагогічних наук, доцент; 

7. Стрельчук Юлія Іванівна – завідувач бібліотеки; 

8. Семисюк Тетяна Вікторівна - лаборант; 

9. Томаєр Іван Андрійович – лаборант; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

11.00-11.20 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків 

огляду МТБ і 

підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 

(40 хвилин) 

Зустріч 7 з 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

1. Бенера Валентина Єфремівна  – голова Вченої ради Академії; 

2. Боднар Марія Богданівна ‒ проректор з навчальної роботи; 

3. Курач Микола Станіславович – декан гуманітарно-технологічного факультету; 

4. Столярчук Віктор Васильович – заступник головного бухгалтера; 

5. Омельчук Олександр Васильович – голова сектору моніторингу якості освіти; 

6. Фокіна Тетяна Іванівна – керівник навчально-методичного відділу; 

7. Божик Микола Володимирович – відповідальний секретар приймальної комісії; 

8. Клак Дмитро Сергійович – начальник відділу технічних засобів навчання; 

9. Бабій Надія Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

12.00-12.20 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 7, 

підготовка до 

зустрічі 8 

 

Члени експертної групи 

12.20-13.00 

(40 хвилин) 

Зустріч 8 Відкрита 

зустріч 

Члени експертної групи; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;  

усі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати попередні зустрічі 

 

13.00-13.15 

(15 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 8 

 

Члени експертної групи 

13.15-14.15 Перерва 

 

 

14.15-14.30 

(15 хвилин) 

Підготовка до 

резервної зустрічі  

 

 

14.30-15.10 

(40 хвилин) 

Резервна зустріч Члени експертної групи; 

додатково запрошені особи: 

 

15.10-15.30 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків резервної 

зустрічі  

 

 

15.30-16.30 

(60 хвилин) 

Робота з 

документами 

 

Члени експертної групи 

16.30-16.50 

(20 хвилин) 

Підготовка до 

фінального 

брифінгу 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

16.50-17.30 

(40 хвилин) 

Фінальний 

брифінг 

Члени експертної групи; 

1. Курач Микола Станіславович – т.в.о. ректора академії, декан гуманітарно-

технологічного факультету, доктор педагогічних наук, доцент; 

2. Боднар Марія Богданівна ‒ проректор з навчальної роботи, кандидат психологічних 

наук, доцент; 

3. Бенера Валентина Єфремівна ‒ проректор з наукової роботи, доктор педагогічних 

наук, професор; 

4. Сиротюк Микола Васильович – проректор з виховної роботи, кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

5. Олексюк Марія Петрівна – гарант ОП, кандидат педагогічних наук; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

17.30-18.00 

(30 хвилин 

Внутрішня зустріч 

експертів 

 

Члени експертної групи 

День 3 – 02.04.2021 (п’ятниця) 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

 

Члени експертної групи 

 


