
  
  

ПРОГРАМА  

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 053 «Психологія» 

освітньої програми «Психологія» (ID у ЄДЕБО 27581) за першим рівнем вищої освіти 

(справа № 2209/АС-21) в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

імені Т.Г.Шевченка  з 12 січня по 14 січня 2022 року (відповідно до наказу 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 2112-Е від 15 грудня  

2021 року) 

  
1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Т.Г.Шевченка  (далі – 

ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Психологія» (ID у 

ЄДЕБО 27581) (далі – ОП), 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 плану роботи 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  проведення онлайн-зустрічей   із  

учасниками фокус груп згідно розкладу за допомогою сервісу для організації 

онлайнконференцій та відеозв'язку 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 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 розкладу роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату 

та час 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  
 

День 1 – 12 січня 2022 р. 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

0830–0900 Підготовка експертної групи до 

онлайн зустрічей 

Члени експертної групи: Щотка О.П.; Петровська І.Р.; Бондзик Д.М. 

0900–0940 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; гарант ОП «Психологія» (ID у ЄДЕБО 27581) Ярощук 

Маріанна Володимирівна. 

9 40 –10 20   Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени  експертної  групи; гарант ОП: Ярощук М.В; ректор: Ломакович А.М.;  

проректор з навчальної роботи: Боднар М.Б.;  проректор з наукової роботи: 

Курач М.С;  проректор з виховної роботи: Сиротюк М.В;  проректор з 

адміністративно-господарської роботи: Соляник А.А.; декан  факультету  

фізичного  виховання,  біології  та  психології:  Бережанський О. О.;  завідувач  

кафедри  педагогіки  та  психології:  Терпелюк  В.В. 

10 20 –10 40   Підведення    підсумків зустрічі 1. Члени експертної групи  

10 40 –11 40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої  

освіти ОП  

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти денної та заочної форми 

навчання різних років навчання: Авдіюк Яна (41ПС);  Хертель Вікторія (41ПС); 

Охнівська Юлія (41ПС); Онищук Інна (41ПС); Дарморост Аліна (31ПС); 

Лук’янчук Орест (31ПС); Лук’янчук Тетяна (31ПС); Нецюк Софія (21ПС); 

Пінчук Діана (21ПС); Шупінська Яна (11ПС); Боцько Юліана (41ПСз); Пиза 

Тетяна (21ПСз) . 

11 40 –12 00  Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3. 

Члени експертної групи 

12 00 –13 00   Обідня перерва  

13 00 –13 30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

13 30 –14 10   Зустріч 3 з академічним персоналом  Члени експертної групи; гарант ОП; науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми:: доц. Саланда І.П.; 

доц. Кучер В.В.; доц. Дубровський Р.О.; доц. Дух О.І.; доц. Боднар М.Б., доц. 

Кравець Л.М.; ст.в. Мельник Ю.С.; ст.в. Заблоцький А.Р.; ст.в. Тимош Ю.В.; 

доц. Новак Т.В.; ст.в. Долга Т.О. 

14 10 –14 30  Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4. 

Члени експертної групи 



14 30 –15 10   Зустріч   4 з  представниками  

студентського самоврядування  

Члени  експертної  групи; представники студентського самоврядування: 

Дарморост Аліна – студентський ректор; Мазур Анастасія – студентський 

декан;  Чабан Інна – голова департаменту моніторингу освітньої діяльності; 

Ляськівська Наталія – голова департаменту студентської наукової роботи; 

Кононьчук Юлія – заступник голови департаменту організаційно-виховної 

роботи; Янків Марія – голова студентської ради гуртожитку; Гомон Катерина 

– представник студентського ректорату; Лазарець Дарина – представник 

сектору працевлаштування;  Грачова Софія – представник сектору 

міжнародних зв’язків; Притула Володимир – в.о. голови профспілкової 

організації; Бебнєва Єлизавета – представник студентської профспілки 

15 10 –15 30   Підведення підсумків  зустрічі 4 Члени експертної групи 

15 30 –16 10  Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи;  представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: Якимович  Л.С. –  

директор  центру  професійного  розвитку педагогічних працівників 

Кременецької міської ради;  Мельник  Д.  П.  –  директор  комунальної  установи  

Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради; Ляхович  Т. А.  –  

заступник  директора  з  виховної  роботи  НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 

5 - ДНЗ»; Шевчук    Т.  Д.  –  директор  Кременецького  центру  дитячої творчості 

Кременецької міської ради; Андрощук А. М. – уповноважена особа ГО 

«Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів «Зоря надії» у м. 

Кременець; Савіцька  Л.  В. –  психолог  центру  професійного  розвитку 

педагогічних працівників Кременецької міської ради; Кравчук  Г. Б. –  

практичний  психолог,  соціальний  педагог Кременецької гімназії № 3 

Кременецької міської ради; Герасимович    Н.В. –  практичний  психолог  

Кременецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  Кременецької міської ради; Маляровська А. 

Ю. – практичний психолог  ДНЗ № 3. 

16 10 –17 00   Підведення підсумків  зустрічі 5 Члени експертної групи. 

День 2 – 13 січня 2022 р. 

09 00 –10 00   Підготовка експертної групи до 

онлайн-зустрічей 

Члени експертної групи. 

10 00 –10 40  Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОП (включаючи умови 

для безперешкодного доступу мало-

мобільних груп населення) 

 Члени експертної групи; гарант ОП (Ярощук М.В.), технічний супровід. 

 



10 40 –11 00  Підведення підсумків огляду 

матеріальної бази та підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

11 00 –11 40   Зустріч 6 із адміністративним  

персоналом  

Члени експертної групи; Новак Т.В. – омбудсмен з прав здобувачів вищої 

освіти;  Тимош Ю.В. – голова психологічної служби; Стрельчук Ю.І.– 

завідувач бібліотеки;  Фокіна Т.І.– керівник навчально-методичного відділу; 

Клак Д.С. – начальник відділу технічних засобів навчання; Присяжнюк О.В.– 

керівник відділу кадрів; Ільчук Л.П.– представник сектору працевлаштування 

випускників; Банах В.І.–  представник підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції; Кучер В.В.– начальник сектору міжнародних зв’язків. 

11 40 –12 00   Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

12 00 –13 00   Обідня перерва 

13 00 –13 30  Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 

13 30 –14 10   Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО). 

14 10 –14 30   Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

14 30 –15 10   Резервна зустріч Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15 10 –16 00  Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка експертної 

групи до фінальної зустрічі   

Члени експертної групи. 

16 00 –16 40   Фінальна зустріч Члени експертної групи; гарант ОП: Ярощук М.В; ректор: Ломакович А.М.;  

проректор з навчальної роботи: Боднар М.Б.;  проректор з наукової роботи: 

Курач М.С;  проректор з виховної роботи: Сиротюк М.В;  проректор з 

адміністративно-господарської роботи: Соляник А.А.; декан  факультету  

фізичного  виховання,  біології  та  психології:  Бережанський О. О.;  завідувач  

кафедри  педагогіки  та  психології:  Терпелюк  В.В. 

16 40 –17 00   Підведення підсумків фінальної 

зустрічі та групових інтерв’ю. 

Члени експертної групи 

  День 3 – 14 січня 2022 р.   



0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи   

 

 

 


