
 
 
 
 

Розклад роботи експертної групи 

 

 «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка» 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 ( 22 грудня 2021 року) 

8.30-9.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

 

9.00–9.30 

 

Зустріч 1. Зустріч членів експертної групи 

та гарантів ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Гарант ОП (Наталія Василівна Гудима) 

9.30-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–10.40 

 

 

Зустріч 2. з керівником та менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

- Ректор університету (професор Копилов Сергій 

Анатолійович); 

- Гарант ОП, завідувач кафедри (доцент Гудима 

Наталія Василівна); 

- Перший проректор (доцент Дубінський 

Володимир Анатолійович) 

- Проректор з науково-педагогічної роботи (доцент 

Кобильник Василь Володимирович); 

- Проректор з наукової роботи (професор 

Миронова Світлана Петрівна); 

- Декан педагогічного факультету (професор 

Лабунець Віктор Миколайович). 



10.40–11.10 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.10–11.50 Зустріч 3. з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

викладання на ОП:  

- Бахмат Наталія Валеріївна, професор кафедри 

теорії та методик початкової освіти; 

- Ковальчук Ольга Вікторівна, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти; 

- Мартіна Олеся Володимирівна, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти; 

- Мєлєкєсцева Наталія Василівна, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти; 

- Третяк Наталія Володимирівна, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти; 

- Московчук Людмила Миколаївна, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової 

освіти; 

- Олинець Тетяна Василівна, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти; 

- Ковальчук Анатолій Федорович, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової 

освіти; 

- Довгань Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії 

та методик початкової освіти; 

- Плахтій Мар’яна Петрівна, доцент кафедри 

політології та соціології; 

- Ігнатьєва Тетяна Володимирівна, доцент кафедри 

політології та соціології; 



- Бабюк Тетяна Йосипівна, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти; 

- Галаманжук Леся Людвігівна, професор кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти; 

- Газіна Ірина Олександрівна, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти; 

- Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти; 

- Демчик Катерина Іванівна, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти; 

- Гордійчук Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти; 

- Пукас Іванна Леонідівна, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти; 

- Ватаманюк Галина Петрівна, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти; 

- Бугера Юлія Юріївна, старший викладач кафедри 

психолого-медико-педагогічних основ 

корекційної роботи; 

- Лебідь Інна Юхимівна, доцент кафедри 

педагогіки та управління навчальним закладом. 

11.50–12.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.20–13.00 Зустріч 4. зі здобувачами вищої освіти 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

- 2 курс: Неля Лис, Яна Китайгородська, Ліна 

Кучинська.  

- 3 курс: Валентина Вайда, Анастасія Бугер, Марія 

Вуйчик.  



- 4 курс: Марина Репей, Наталія Сівак, Вікторія 

Бойчук,  Іоанна Дмитращук. 

13.00–13.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13.30–14.30 Обідня перерва  

14.30-15.10 Зустріч 5. з представниками студентського 

самоврядування (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (1–2 

особи від ЗВО, 2–3 особи від органу відповідного 

структурного підрозділу, у якому реалізовується 

ОП): Ольга Яворська, Юля Штефанко, Зоряна 

Яцутик, Ірина Усач, Анастасія Чубатько, Ольга 

Блинду, Іванна Сергійчук. 

15.10–15.40 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.40–16.20 Зустріч 6.  із роботодавцями та випускниками 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП (не більше 5 осіб), випускники ОП (не 

більше 5 осіб): 

- Оксанюк Аліна Миколаївна, модератор вчителів 

початкових класів Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Кам’янець-Подільської 

міської ради, вчитель початкових класів; 

- Давиденко Галина Леонідівна, керівник Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Дунаєвецької міської ради; 

- Дармограй Наталія Олександрівна, модератор 

вчителів початкових класів Центру професійного 



розвитку педагогічних працівників Дунаєвецької 

міської ради, вчитель початкових класів;  

- Маланчук Катерина Андріївна, вчитель 

початкових класів НВК № 13 Управління освіти і 

науки Кам’янець-Подільської міської ради, 

асистент кафедри за зовнішнім сумісництвом; 

- Галатович Світлана Валеріївна, директор 

Бернівського НВК Чернівецької області, вчитель 

початкових класів; 

- Пасхаліс Ірина Леонідівна, заступник директора з 

навчальної роботи початкової школи НВК № 14 

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради; вчитель початкових класів; 

- Кашуба Наталія Леонідівна, інспектор відділу 

освіти, культури, туризму, молоді та спорту 

Слобідсько-Кульчиєвецької сільської ради 

Хмельницької облсті; 

- Охота Інна Василівна, директор НВК № 13 

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради; вчитель початкових класів;  

- Гнідко Карина Пилипівна, вчитель початкових 

класів Грозинецького НВК І-ІІІ ступенів 

Чернівецької області; 

- Мачужак Стефанія Вікторівна, вчитель 

початкових класів Іспаського ЗЗСО Чернівецької 

області; 

- Дерев’янко Ольга Віталіївна, вчитель початкових 

класів Бернівського НВК Чернівецької області; 

- Пухальська Любов Василівна, вчитель 

початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 



Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської 

міської ради; 

- Сосніцька Наталія Валеріївна, вчитель 

початкових класів НВК № 14 Управління освіти і 

науки Кам’янець-Подільської міської ради.  

За кордоном (резерв): 

- Костик Наталія Олександрівна, вчитель-класовод 

української християнської суботньої школи 

«Світанок», Алкала де Енарес, провінція Мадрид, 

Іспанія; 

- Завалецька Олена Миколаївна, вчитель 

української суботньої школи «Сонце в долонях», 

Франкфурт-на-Майні, OBERMAYR EUROPA-

SCHULE Вісбаден, Німеччина. 

16.20–16.50 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

16.50–19.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 2  (23 грудня  2021 року) 

9.30-10.00 Підготовка до зустрічі з Гарантом. Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 7. Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт, відео 

трансляція або поєднання цих форматів). 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

- Гарант ОП (Гудима Наталія Василівна); 

- Декан педагогічного факультету (професор 

Лабунець Віктор Миколайович) 

- Проректор з науково-педагогічної роботи 

(адміністративно-господарська робота та 

розвиток матеріально-технічної бази) 

(Рачковський Олег Михайлович); 

- Начальник центру інформаційних технологій 

(Романюк Віта Миколаївна). 



10.40–11.10 Підведення підсумків  і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

11.10–11.50 

 

Зустріч 8 із сервісними структурними 

підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

- керівник відділу міжнародних зв’язків 

(Сторчова Тетяна Володимирівна); 

- керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти (Бесарабчук Генндій 

Володимирович); 

- керівник наукового відділу (Франчук тетяна 

Йосипівна);  

- керівник навчального відділу (Горчак Людмила 

Василівна); 

- керівник навчально-методичного відділу 

(Воєвідко Людмила Миколаївна); 

- керівник відділу профорієнтаційної роботи, 

доуніверситетської підготовки та сприяння 

працевлаштуванню випускників університету 

(Адамовський Володимир Іванович); 

- завідувач практики університету (Римар 

Людмила Михайлівна); 

- відповідальний секретар приймальної комісії 

(Чабанов Василь Григорович); 

- методист вищої категорії навчального відділу 

(Шевчук Зореслава Сергіївна); 

- головний бухгалтер  (Сідорова Олена 

Володимирівна); 

- представники з  виховної роботи та соціально-

психологічної служби (Логвіна Оксана 

Анатоліївна, Данчук Юлія Петрівна, Колодій 

Валентина Анатоліївна); 

- директор бібліотеки (Климчук Людмила 

Вікторівна); 

- начальник відділу кадрів (Олійник Ірина 



Ідаятівна). 

11.50–12.20 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи, 

12.20-13.00 Резервна зустріч Члени експертної групи, 

Гарант ОП (Гудима Наталія Василівна).  

13.00-13.30 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

13.30–14.30 Обідня перерва  

14.30-15.00 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.40 

 

Відкрита зустріч (лінк на відкриту зустріч 

заздалегідь публікується на сайті ЗВО) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.40-16.10 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи 

16.10–16.50 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

- гарант ОП (доцент Гудима Наталія Василівна); 

- ректор університету (професор Копилов Сергій 

Анатолійович);  

- перший проректор (доцент Дубінський 

Володимир Анатолійович);                             

- декан педагогічного факультету (професор 

Лабунець Віктор Миколайович). 

16.50–17.20 Підведення підсумків фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

17.20 -19.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 (24 грудня 2021 року) 

09.00–19.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 



 


