
  
 

 

ПРОГРАМА  

проведення акредитаційної експертизи  

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка  

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» (ID у ЄДЕБО 25515) 

за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізація 014.09 Інформатика за першим 

рівнем вищої освіти (Бакалавр)  в період з 22.03.2021 по 24.03.2021  

 

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 «Середня освіта (Інформатика)», 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.  Програма онлайн-візиту експертної групи в обов’язковому порядку 

оприлюднюється на сайті ЗВО.   

2.2. Відеозапис зустрічей онлайн-візиту є обов’язковим. Він здійснюється членами 

експертної групи виключно для внутрішнього використання Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти і не передається третім особам.   

2.3.  В якості спостерігача у всіх етапах онлайн-візиту бере участь член 

Національного агентства / співробітник секретаріату.  

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

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

особи.   

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час.  

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

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

2.7. У розкладі онлайн-візиту передбачено резервну онлайн-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 

онлайн-зустрічі.   

  

 



2.8. У розкладу виїзду передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату і час проведення такої зустрічі, опублікувавши оголошення на офіційному сайті та 

інших власних інформаційних платформах та надавши посилання та/або ідентифікатор 

зустрічі.   

2.9.  ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.   

2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Інформатика)», вказаний 

у відомостях про самооцінювання.   

2.11. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 

відеозв’язку (платформа Zoom).  



3. Розклад роботи експертної групи  
 

 

 

Час 
 

 

Зустріч або інші активності 

 

Учасники 

День 1 – (22.03.2021) 

09.00–09.30  Організаційна зустріч з 

гарантом ОП, перевірка та 

налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи:  
Дегтярьова Неля Валентинівна;  

Клочко Оксана Віталіївна;  

Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Гарант ОП: Фурман Олена Андріївна.  

 

09.30–10.00  

 

Підготовка до зустрічі 1  
 

 

Члени експертної групи  

10.00–10.40  Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи:  

Дегтярьова Неля Валентинівна;  

Гомбалевська Поліна Андріївна;  

Клочко Оксана Віталіївна.  

 

Представники ЗВО: 

 

гарант ОП: Фурман Олена Андріївна; 

в.о. ректора: Ломакович Афанасій Миколайович; 

проректор з   навчальної роботи: Боднар Марія Богданівна; 

проректор з  наукової  роботи: Бенера Валентина Єфремівна; 

проректор з  виховної роботи: Сиротюк Микола Васильович; 

проректор з адміністративно-господарської роботи: Соляник Андрій 

Андрійович; 

 декан факультету: Курач Микола Станіславович; 



завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій: Бабій Надія Василівна. 

 

10.40–11.00  

 

Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2  
 

 

Члени експертної групи 

 

11.00–12.00   

 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом  

 

Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; 

Гомбалевська Поліна Андріївна; Клочко Оксана Віталіївна.  

Гарант ОП:  

1. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій; 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо викладають 

на цій програмі:  

2. Бабій Надія Василівна – зав. кафедрою, доцент кафедри теорії 

і методики трудового навчання та технологій; 

3. Галаган Ігор Михайлович – старший викладач кафедри теорії 

і методики трудового навчання та технологій; 

4. Ломакович Афанасій Миколайович – професор кафедри теорії 

і методики трудового навчання та технологій; 

5. Саланда Іванна Петрівна – доцент кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій; 

6. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання; 

7. Собчук Володимир Дмитрович – доцент кафедри історії та 

методики навчання; 

8. Білосевич Іван Анатолійович – доцент кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій; 

9. Кучер Василь Васильович – доцент кафедри іноземних мов та 

методик їх навчання; 

10. Кравець Люба Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та 

психології 

 

   



12.00–12.20  Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3  

 

Члени експертної групи  

12.20–13.20  Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи:  

Дегтярьова Неля Валентинівна;  

Клочко Оксана Віталіївна;  
Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  

1. Пачковська Анастасія (4 курс) 

2. Майструк Ольга (4 курс) 

3. Іванюк Діана (4 курс) 

4. Майборода Юлія (4 курс) 

5. Трачук Дмитро (4 курс) 

6. Кулінчук Роман (4 курс) 

7. Гнений Артем (2 курс) 

8. Філінчук Володимир (2 курс) 

9. Рудий Роман (2 курс) 

10. Прит Анастасія (1 курс) 

 

13.20–13.30  Підведення підсумків зустрічі 3   Члени експертної групи  

13.30–14.30  Обідня перерва   

14.30–15.00  Підготовка до зустрічі 4  Члени експертної групи  

15.00–15.40  Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування  

Члени експертної групи:  

Дегтярьова Неля Валентинівна;  

Клочко Оксана Віталіївна;  

Гомбалевська Поліна Андріївна. 
 

Представники студентського самоврядування 

Студентський ректор  –  Шманько Ігор  

Голова профспілки студентів ЗВО –  Заблоцький Андрій  

Представники ОСС та профспілки: 



Гомон Катерина – заступник студентського ректора, член 

департаменту моніторингу освітньої діяльності; 

Пачковська Анастасія –  голова студентського наукового товариства; 

Майструк Ольга  –   член профспілкового комітету; 

Баланда Віта – студентський декан гуманітарно-технологічного 
факультету;  

Пасевич Марія – голова студентської ради гуртожитку. 

15.40–16.00  Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5  

Члени експертної групи  

16.00–16.40  Зустріч 5 з роботодавцями  Члени експертної групи:  

Дегтярьова Неля Валентинівна;  

Клочко Оксана Віталіївна;  
Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

1. Петровський Олександр Несторович – начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Почаївської міської ради (Кременецький район, 

Тернопільська область). 

2. Савчук Василь Петрович – методист відділу освіти 

Кременецької міської ради (Тернопільська область). 

3. Козачук Юрій Григорович – директор Кременецької 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської 

ради 

4. Омельчук Андрій Іванович – заступник директора з навчальної 

роботи Кременецького академічного ліцею ім. Уласа Самчука 

5. Неділь Тетяна Анатоліївна – вчитель інформатики  

Старовишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

6. Скоробагата Ірина Іванівна –  вчитель інформатики ОЗ 

Горинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

7. Божик Ірина Миколаївна – вчитель інформатики Волинського 

ліцею імені Нестора Літописця   

8. Тимошенко Юрій Олександрович – керівник гуртка  

Кременецького районного центру дитячої творчості  

 



16.40–17.00  Підведення підсумків зустрічі 5   Члени експертної групи  

17.00–17.40  Зустріч 6 «Відкрита зустріч» Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 

Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  

 

17.40–18.00  Підведення підсумків відкритої 

зустрічі   

Члени експертної групи  

День 2 – (23.03.2021) 

09.00–09.20  Організаційна зустріч членів 

експертної групи  

Члени експертної групи: Члени експертної групи: Дегтярьова Неля 
Валентинівна; Клочко Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна 

Андріївна 

09.20–10.30  Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОП  

Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 

Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Гарант ОП: Фурман Олена Андріївна 

  

Відео звіт 

https://www.youtube.com/watch?v=drfpofH4DJg 

https://www.youtube.com/watch?v=ky0UU1qq4ro 

https://www.youtube.com/watch?v=F4d_UGE-SjE 

 

10.30–10.50  Підготовка до зустрічі 7  Члени експертної групи  

10.50–12.00  Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 

Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Керівник навчально-методичного відділу –Фокіна Тетяна Іванівна  

 

Голова сектору моніторингу якості освіти –Омельчук Олександр 

Васильович   

https://www.youtube.com/watch?v=drfpofH4DJg
https://www.youtube.com/watch?v=ky0UU1qq4ro
https://www.youtube.com/watch?v=F4d_UGE-SjE


 

Начальник відділу технічних засобів навчання – Клак Дмитро 

Сергійович 

 

Член сектору моніторингу якості освіти, омбудсмен з прав 

здобувачів вищої освіти –Бешок Тетяна Віталіївна 

 

Керівник психологічної служби –Тимош Юлія Володимирівна 

 

12.00–12.20  Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8  

Члени експертної групи  

12.20–13.20  Зустріч 8 із допоміжними 

(структурними, сервісними) 

підрозділами  

ми)  

Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 
Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії –Божик Микола 

Володимирович 

Завідувач бібліотеки  – Стрельчук Юлія Іванівна 

Юристконсульт  – Поліщук Федір Гнатович 

Заступник головного бухгалтера – Столярчук Віктор Васильович 

Голова профспілки  ЗВО – Трифонюк Василь Миколайович 

Начальник відділу кадрів  – Присяжнюк Ольга Володимирівна 

 

13.20–13.30  Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи  

13.30–14.30  Обідня перерва   

14.30–14.50  Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи  



14.50–16.00  Резервна зустріч Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 

Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч.  

16.00–16.20  
Підведення підсумків резервної, 

підготовка до фінальної зустрічі  
Члени експертної групи  

16.20–16.50  Фінальна зустріч Члени експертної групи: Дегтярьова Неля Валентинівна; Клочко 

Оксана Віталіївна; Гомбалевська Поліна Андріївна. 

 

Представники ЗВО: 

гарант ОП: Фурман Олена Андріївна; 

в.о. ректора: Ломакович Афанасій Миколайович; 

проректор з навчальної роботи: Боднар Марія Богданівна; 

проректор з  наукової  роботи: Бенера Валентина Єфремівна; 

проректор з  виховної роботи: Сиротюк Микола Васильович; 

проректор з адміністративно-господарської роботи: Соляник 

Андрій Андрійович; 

 декан факультету: Курач Микола Станіславович; 

завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій: Бабій Надія Василівна 

16.50–17.30  Підведення підсумків фінальної 

зустрічі  

Члени експертної групи  

День 3 – (24.03.2021) 

09.00–17.00  «День  суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи  

Члени експертної групи  

 


