
 
 

ПРОГРАМА 

плану дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної 

експертизи (програма онлайн-візиту) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Подільському спеціальному навчально- 

реабілітаційному соціально-економічному коледжі (далі – КОЛЕДЖ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також 

умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КОЛЕДЖУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 

можливі лише за згодою як експертної групи, так і КОЛЕДЖУ. 

Узгоджена програма онлайн-візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і 

є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує  проведення онлайн-зустрічей   із  учасниками фокус груп згідно 

розкладу за допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку ZOOM. 
 

2.1. Виїзна частина акредитаційної експертизи в КОЛЕДЖ здійснюється шляхом онлайн-візиту експертної групи.  

2.2. КОЛЕДЖ забезпечує доступ гаранта, учасників фокус-груп та інших зацікавлених осіб до мережі Інтернет із використанням 

бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. КОЛЕДЖ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно 

до розкладу. 

2.4. У розкладі онлайн-візиту 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 КОЛЕДЖ у розумні строки; 

КОЛЕДЖ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  



2.5. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. КОЛЕДЖ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 

процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. КОЛЕДЖ надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної для проведення акредитаційної експертизи, на запит 

експертної групи. 

2.7. Контактною особою від КОЛЕДЖУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8 Акредитаційна  експертиза  проводиться  у  вигляді  відеоконференції  за допомогою  програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються 

керівником і/або членом експертної групи та після  закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Відеоконференція або інші активності Учасники 

День 1 – 17 березня 2021 року 
09.00–09.30 Організаційна відеоконференція з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП – Жиляк Наталя Вікторівна 

 

09.30–10.00 Підготовка до відеоконференції 1 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Відеоконференція 1 з адміністрацією КОЛЕДЖУ Члени експертної групи;  

гарант ОП – Жиляк Наталя Вікторівна;  

директор – Тріпак Мар’ян Миколайович;  

в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та 

психології – Палилюлько Оксана Михайлівна; 

заступник директора з навчальної роботи – Гарбарець 

Ірина Алініївна; 

заступник директора з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності – Гуменюк Ірина Леонтіївна;  

заступник директора з питань ліцензування та 

акредитації – Лаврук Олександр Валерійович; 

заступник директора з питань реабілітації, розвитку і 

АГР (господарські питання) – Кучер Олександр 

Миколайович. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Відеоконференція 2 з викладацьким складом Члени експертної групи;  

гарант ОП – Жиляк Наталя Вікторівна;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі (не більше 10 осіб, серед 

них не менше 7 з кафедри соціальної роботи та 

психології) 

Жиляк Наталя Вікторівна 

Шандрук Сергій Костянтинович 

Федорчук Віктор Миколайович 

Ляска Оксана Петрівна 

Комарніцька Людмила Миколаївна 

Марчак Тетяна Андріївна 

Палилюлько Оксана Михайлівна 

Скрипник Анатолій Юрійович 

Поліщук Світлана Володимирівна 



Михальський Анатолій Володимирович 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30-13.30 Відеоконференція 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

(не більше 10 осіб, серед них представники денної та 

заочної форм навчання) 

Лукасевич Василь Олександрович 

Квітінська Марина Василівна 

Прокопова Анастасія Анатоліївна 

Мацюта Микола Вікторович 

Семенов Дмитро Олександрович 

Голець Валентина Володимирівна 

Гусар Богдана Вадимівна 

Білінська Олена Віталіївна 

Бояркіна Марія Євгенівна 

Климак Людмила Андріївна 

13.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Відеоконференція 4 з представниками органів 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентської ради, а саме голови або 

заступники голів відділів студентської ради. 

Квітінська Марина Василівна 

Голець Валентина Володимирівна 

Бурла Олександр Анатолійович 

Білінська Олена Віталіївна 

Цупа Ліна Олегівна 

Бондарчук Володимир Романович 

Прокопова Анастасія Анатоліївна 

Охотська Ангеліна Сергіївна 

Гулієва Анастасія Романівна 

Данілкова Анастасія Валеріївна 

Охотська Анастасія Сергіївна 

15.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4  

День 2 – 18 березня 2021 року 
09.00–9.30  Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Жиляк Наталя Вікторівна 

9.30–10.30 Підсумки огляду. 

Підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



10.30–11.30 Відеоконференція 5 із керівниками або 

представниками допоміжних підрозділів та 

адміністративним персолналом  

Члени експертної групи; 

представник відділу міжнародної діяльності – 

Волощук Марина Борисівна; 

завідувач бібліотекою коледжу – Хейлик Альона 

Антонівна; 

завідувач навчально-методичного відділу – Шевчук 

Наталія Станіславівна; 

завідувач заочного відділення – Сушарник Ярослав 

Анатолійович;  
представник організаційно-виховного відділу – 

Пещанюк Надія Олексіївна; 

керівник психологічної служби – Сторожук Наталія 

Романівна; 

представник відділу кадрів – Адамчук Олена 

Вікторівна; 

завідувач оздоровчо-реабілітаційного відділу – 

Шморгал Ольга Іванівна; 

голова ради батьків – Шумінська Марія; 

голова ради молодих вчених – Бачинська Олена 

Миколаївна. 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 5. Підготовка до 

зустрічі 6. 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 6 із стейкхолдерами.  

 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців та ради стейкхолдерів  

Савель І.С., практичний психолог Кам’янець-

Подільської  ЗОШ №17, психолог-методист, керівник 

методичного об’єднання практичних психологів 

загальноосвітніх закладів міста.  

Матвєєва М.П., кандидат психологічних наук, 

доцент, директор громацької організації 

Психологічний центр  «Гармонія». 

Гоцуляк Н. Є., кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри загальної та практичної психології 

Камянець-подільського, керівник Кам’янець-

Подільського відділення Української асоціації 

сімейних психологів 

Липовська Л. А., дипломований практикуючий 

психолог сімейний і дитячий психотерапевт, 

асоційований член Громадської організації “Інститут 



розвитку символдрами і глибинної психології” (ГО 

ІРСГП), член УСП (Української спілки 

психотерапевтів і психологів) 

Король І. Я., директор Тернопільський обласний 

навчально-реабілітаційний центр  

Цюзік О. Д. Голова Хмельницька обласна організація 

профспілки працівників соціальної сфери  України, 

Заслужений працівник соціальної сфери України  

Ковтун Е.В. директор Камянець-Подільський міським 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   

Савчук А.М. директор Хмельницьке обласне 

товариство Всеукраїнської  організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України»   

Солодковська В.В. директор Кам’янець-Подільський 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Турбота» 

Чеховська В.С., заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення Кам'янець-Подільської 

міської ради; 

13.00–14.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

14.00–14.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації КОЛЕДЖУ) 

14.30–15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30 – 16.00 Фінальний брифінг. Члени експертної групи; 

директор – Тріпак Мар’ян Миколайович;  

в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та 

психології – Палилюлько Оксана Михайлівна; 

гарант ОП – Жиляк Наталя Вікторівна. 

День 3 – 19 березня 2021 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

Керівник експертної групи                                            Беата БАРЧІ 


