
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
ОНП «Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), 

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 
в Кам’янець-Подільському національному університет імені Івана Огієнка 

з використанням технічних засобів відеозв’язку  
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 

усіх етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі 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 ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту 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 з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  

Освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» третього рівня вищої освіти (доктор філософії), 
за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 

в Кам’янець-Подільському національному університет імені Івана Огієнка 
у період з 23.11.2020-25.11.2020 р. 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 –23.11.2020 р. 
09:00 – 
09:20 

Організаційна нарада 
експертної групи. 
Перевірка та 

налаштування 
технічних засобів 
відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 
1  

Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна 
 

09:20 – 

10:00 

Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна, 
Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна 

гарант ОНП – Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 

ректор – Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії; 

перший проректор – Дубінський Володимир Анатолійович, кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри всесвітньої історії; 

проректор з наукової роботи – Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри математики; 

проректор з науково-педагогічної роботи – Кобильник Василь Володимирович, кандидат 
політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та філософії;  

декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології – Співак Віталій Іванович, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи; 
завідувач аспірантури і докторантури – Дмитрецька Любов Іванівна 

10:00 – Підведення підсумків Члени експертної групи 



10:15 зустрічі 1, підготовка 
до зустрічі 2 

10:15 – 

10:55 
Організаційна Зустріч 

2 з гарантом ОП 
Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна 

гарант ОНП – Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

10:55 – 

11:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 2, підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:10 – 

11:50 

Зустріч 3 з 

академічним 
персоналом  

Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна 

гарант ОНП – Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а 

також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб): 
1. Філінюк Анатолій Григорович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії; 

2. Марчишина Алла Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

англійської мови; 
3. Кух Аркадій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 

4. Опалюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 
5. Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

логопедії та спеціальних методик; 

6. Дмітрієва Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 
7. Матвєєва Марія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 

8. Чопік Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти 

11:50 – Підведення підсумків Члени експертної групи 



12:20 зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

12:20 – 

13:00 

Зустріч 4 зі 

здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна 
здобувачі, які навчаються на ОП (з кожного року навчання денної та заочної) до 10 осіб, 

1. Мішеніна Анжела Володимирівна – аспірантка 1 року навчання (денна форма); 

2. Валько Тетяна Ігорівна – аспірантка 2 року навчання (денна форма); 

3. Косовська Аліна Олексіївна – аспірантка 2 року навчання (денна форма); 
4. Матвійчук Ірина Ігорівна - аспірантка 3 року навчання (заочна форма); 

5. Утьосов Ян Андрійович – аспірант 4 року навчання (денна форма); 

6. Браницька Марина Михайлівна – аспірант 4 року навчання (денна форма) 

13:00 – 
14:00 

Обідня перерва  

14:00–14:10 Підведення підсумків 

зустрічі 4, підготовка 
до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

14:10–14:50 Відкрита зустріч Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

14:50–15:30 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі, 
підготовка до зустрічі 
5 і налаштування 

з’єднання 

 

15:30–16:10 Зустріч 5 з 

представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна; 
Штефанко Юлія Валентинівна – голова профкому студентів, аспірантів та докторантів 

університету; 

Гарбар Владислав Васильович – голова ради наукового товариства студентів (слухачів), 

аспірантів, докторантів і молодих вчених - кандидат географічних наук, старший викладач 



кафедри географії та методики її викладання; 
Квас-Сінкевич Вікторія Андріївна – голова студентського самоврядування факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології, студентка 3-го курсу освітнього ступеня 

«бакалавр» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології; 

Дук Єлизавета Олександрівна – член ради наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених, очільник наукового сектору студентського самоврядування 

факультету, студентка 1-го курсу освітнього ступеня «магістр» факультету корекційної та 

соціальної педагогіки і психології;  

Власова Аліна Анатоліївна – спікер студентського сенату університету, студентка 1-го 
курсу освітнього ступеня «магістр» факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології. 
16:10–16:20 Підведення підсумків 5 

зустрічі і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16:20–17:00 Зустріч 6 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедури забезпечення якості ОНП  

1.Тріпак Мар’ян Миколайович – директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу, кандидат економічних наук, доцент. 

2. Яковлєва Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри спеціальної освіти педагогічного 
факультету Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, доцент. 
2. Гаяш Оксана Володимирівна – доцент кафедри фізичної реабілітації факультету здоров'я та 

фізичного виховання ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат педагогічних наук.  
3. Коломоєць Таміла Григорівна –доцент кафедри дошкільної освіти Криворізького державного 
педагогічного університету, кандидат соціологічних наук. Директор студії розвитку дітей ZETA для 

дітей з ООП.  
4. Рибак Ольга Анатоліївна – директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1. 
5. Гаман Алла Миколаївна – директор Солобковецького навчально-реабілітаційного центру 

Хмельницької обласної ради. 
6. Савчук Олена Орестівна – директор Комунального загальноосвітнього навчального закладу 
«Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1». 

7. Атаманчук Валентина Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи Кам’янець-
Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

17:00–18:00 Підведення підсумків Члени експертної групи 



зустрічі 6 та 
підсумків за день, 

планування 2 дня 

День 2 – 24.11.2020 р. 

08:45–09:00 Перевірка та 
налаштування 
технічних засобів 

відеозв’язку, 
підготовка до зустрічі 

7 

Члени експертної групи:  

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  

09:00–09:40 Зустріч 7 із 
адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна; 

керівник навчального відділу – Горчак Людмила Василівна; 

керівник відділу міжнародних зв’язків – Сторчова Тетяна Володимирівна кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови; 

навчально-методичний центр забезпечення якості освіти – Бесарабчук Геннадій 

Володимирович; 
керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації – 

Розумовська Оксана Борисівна; 

керівник відділу наукової роботи – Плахтій Маріанна Петрівна, кандидат філософських 

наук, доцент, доцент кафедри політології та філософії 
09:40–10:00 Підведення підсумків 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:00–10:40 Огляд 
(використовуючи відео 

трансляцію чи 
відеоролік) та 
обговорення питань 

стану матеріально-

технічної бази, що 
використовується під 

час реалізації ОНП 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  

гарант ОНП - Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; :  
Рачковський Олег Михайлович – проректор з навчально-методичної роботи (господарська 
діяльність); 

Романюк Віта Миколаївна – керівник Центру інформаційних технологій. 
10:40–11:00 Підведення підсумків Члени експертної групи 



огляду матеріально-
технічної бази і 

підготовка до 

зустрічі 8 
11:00–11:40 Зустріч 8 із 

допоміжними 
(сервісними) 

структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи  
Мамічева Олена Володимирівна, 

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  
керівник відділу кадрів – Олійник Ірина Ідаятівна; 

головний бухгалтер – Сідорова Олена Володимирівна; 

директор наукової бібліотеки – Климчук Людмила Вікторівна, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних і правознавчих 

дисциплін; 

керівник Центру інформаційних технологій – Романюк Віта Миколаївна; 
відповідальний секретар приймальної комісії – Чабанов Василь Григорович, кандидат 

філософських наук, старший викладач кафедри політології та філософії.  
12:00–12:20 Підведення підсумків 

зустрічі 8 та підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12:20–13:00 Резервна зустріч Члени експертної групи 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  
Наукові керівники аспірантів, додатково запрошені на резервну зустріч: 

Миронова Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 

Вержиховська Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи; 

Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

логопедії та спеціальних методик; 

Докучина Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:20 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 

Члени експертної групи 



підготовка до 
фінальної зустрічі і 
налаштування 

з’єднання 

14:20–15:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна;  

гарант ОНП – Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти; 
ректор – Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії; 

перший проректор – Дубінський Володимир Анатолійович, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри всесвітньої історії; 
проректор з наукової роботи – Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, професор кафедри математики; 

декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології – Співак Віталій Іванович, 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи. 

15.00-15.20 Підведення 

підсумків фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна.  

15.20-18.00 Робота експертної 
групи з документами, 

опрацювання 
додаткової 
документації ЗВО 

(надсилаються на 
електронну пошту 

та/або надаються 
коректні посилання 
та/або в модулі запитів 

в системі), підведення 
підсумків за 2 день, 
планування 3 дня.  

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 
Кряжева Інна Миколаївна. 



День 3 – 25.11.2020 р. 

09:00–18:00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна,  

Мартинчук Олена Валеріївна, 

Кряжева Інна Миколаївна.  

 


