
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
 із використанням технічних засобів відеозв’язку

за спеціальністю «011 Науки про освіту » освітніх програм «Освітні, педагогічні науки» (ID у ЄДЕБО 37580 
за третім рівнем вищої освіти (справа № 817/АС-20)

у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
Час Зустріч або інші активності Учасники

13.00 – 13.20

(04.09.2020,
п’ятниця)

Онлайн-зустріч

(відеоконференція www.zoom.us)

Члени експертної групи, гаранти програм,

Представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості
вищої освіти

День 1 – 07.09.2020 (понеділок)

9.30–9.45

(15 хвилин)

Організаційне спілкування з гарантом Члени експертної групи; 
гарант  ОНП –  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
педагогіки  та  управління  навчальним  закладом  КУЧИНСЬКА  Ірина
Олексіївна

9.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи

10.00–10.40

(40 хвилин)

Зустріч 1 

з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи; 
гарант  ОНП –  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
педагогіки  та  управління  навчальним  закладом  КУЧИНСЬКА  Ірина
Олексіївна
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом –
доктор педагогічних наук, професор КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна
ректор  ЗВО –  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри
всесвітньої історії КОПИЛОВ Сергій Анатолійович
проректор з наукової роботи – доктор фізико-математичних наук, професор,
професор кафедри математики КОНЕТ Іван Михайлович
завідувач аспірантури – ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна
декан  педагогічного  факультету –  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри музичного мистецтва ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович

10.40–11.00

(20 хвилин)

Підсумовування  зустрічі  1  і
підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

11.00–11.40 Зустріч  2   з  академічним персоналом Члени експертної групи;



(40 хвилин) ОНП науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст
освітньо-наукової  програми:
КУЧИНСЬКА  Ірина  Олексіївна  –  доктор  педагогічних  наук,  професор,
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом
ФЕДОРЧУК  Вікторія  Вікторівна–  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,
доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом
ПОЛІЩУК  Світлана  Вікторівна–  кандидат  педагогічних  наук,  доцент
кафедри педагогіки та управління навчальним закладом 
ДУТКО Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

11.40–12.00

(20 хвилин)

Підсумовування  зустрічі 2 і підготовка
до зустрічі 3

Члени експертної групи

12.00-12.40

(40 хвилин)

 

Зустріч 3 

з адміністрацією №1

Члени експертної групи;
Представники
- відділ міжнародних зв'язків -  кандидат педагогічних наук,  доцент,
доцент кафедри англійської мови СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна
- відділ  наукової  роботи  –  кандидат  політичних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  кафедри  політології  та  філософії  ВІННІЧУК  Ольга
Василівна;  з  01 вересня 2020 року – кандидат  філософських наук,  доцент,
доцент кафедри політології та філософії ПЛАХТІЙ Маріанна Петрівна
- відділ  моніторингу  якості  підготовки фахівців  та  підвищення їх
кваліфікації – РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна
- заочний відділ – КОПИЛОВА Олена Леонідівна 
- навчально-методичний  центр  забезпечення  якості  освіти  –
БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович

12.40–13.00

(20 хвилин)

Підсумовування  зустрічі  3 і підготовка
до зустрічі 4

Члени експертної групи

13.00 – 14.00 Перерва

14.00 – 14.40 Зустріч 4  зі здобувачами вищої освіти
ОНП 

Члени експертної групи;
Здобувачі освіти, які навчаються за ОНП 



(40 хвилин) БАЧИНСЬКИЙ Дмитро Петрович – аспірант другого року навчання (заочна
форма)
СИДОРУК Людмила Миколаївна – аспірант другого року навчання (денна
форма)
СИТНИК  Петро  Андрійович  –  аспірант  другого  року  навчання  (заочна
форма)
ГАПОНЕНКО Сергій Геннадійович – аспірант третього року навчання (денна
форма)
ПАНЧУК  Богдан  Євгенійович  –  аспірант  третього  року  навчання  (заочна
форма)
ХМЕЛЮК Микола Олександрович – аспірант третього року навчання (денна
форма)
ЧОРПІТА  Роман  Борисович  –  аспірант  четвертого  року  навчання  (денна
форма) 

14.40-15.00

(20 хвилин)

Підведення підсумків Члени експертної групи

15.00 - 15.20

(20 хвилин)

Зустріч 5

Зустріч  з  керівниками  дисертаційних
робіт

Члени експертної групи;
Керівники дисертаційних робіт
БАХМАТ  Наталія  Валеріївна –  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри теорії та методик початкової освіти
ЛАБУНЕЦЬ  Віктор  Миколайович –  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри музичного мистецтва, декан педагогічного факультету
ФРАНЧУК Тетяна Йосипівна –  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

15.20 – 15.30

(20 хвилин)

Підведення підсумків Члени експертної групи

15.30 – 16.10

(40 хвилин)

Відкрита зустріч 6 Всі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати
попередні зустрічі (крім адміністрації ЗВО і гаранта ОП)
ПЕЧЕНЮК  Майя  Антонівна –  кандидат педагогічних  наук,  професор,



завідувач  кафедри  музичного  мистецтва  Кам'янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка
ДУТКЕВИЧ Тетяна  Вікторівна –  кандидат  психологічних  наук,  професор,
завідувач кафедри психології  освіти Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка

16.10-16.30

(20 хвилин)

Підведення підсумків Члени експертної групи

16.30–17.00

(30 хвилин)

Зустріч 7

Огляд  матеріально-технічної  бази,
використовуваної  під  час  реалізації
ОНП

Члени експертної групи; 
Представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої
освіти / представник секретаріату Національного агентства забезпечення
якості вищої освіти

17.00 – 17.40 Внутрішня зустріч експертів Члени експертної групи

День 2 – 08.09.2020 (вівторок)

9.30–10.00 Підготовка до зустрічей Члени експертної групи

10.00–10.40
(40 хвилин)

Зустріч 8 
із роботодавцями

Члени експертної групи;
Представники  роботодавців,  залучені  до  процедур  внутрішнього
забезпечення якості ОП 
ТРІПАК  Мар’ян  Миколайович  –  директор  Подільського  спеціального
навчально-реабілітаційного  соціально-економічного  коледжу,  кандидат
економічних наук, доцент
БАЧИНСЬКИЙ  Дмитро  Петрович  –  заступник  директора  Кам’янець-
Подільської міської дитячої музичної школи імені Ф.Ганіцького

10.40–11.00

(20 хвилин)

Підсумовування зустрічі 8 і підготовка
до зустрічі 9

Члени експертної групи

11.00–11.30
(30 хвилин)

Зустріч 9 
із  представниками   профкому
студентів, аспірантів та докторантів

Представники самоврядування:
представник  профкому  студентів  та  аспірантів  або  іншого  органу
самоврядування  аспірантів  –  голова  профкому  студентів,  аспірантів  та
докторантів університету ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна



Голова  ради  наукового  товариства  студентів  (слухачів),  аспірантів,
докторантів  і  молодих  вчених  - кандидат  географічних  наук,  старший
викладач кафедри географії  та методики її  викладання ГАРБАР Владислав
Васильович

11.30–12.00

(20 хвилин)

Підсумовування  зустрічі  9  підготовка
до зустрічі 10

Члени експертної групи

12.00-12.40

(40 хвилин)

Зустріч  10  з  адміністративним
персоналом №2

Представники:
- відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та
сприяння  працевлаштуванню випускників  –  кандидат  історичних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  архівознавства,  спеціальних  історичних  та
правознавчих дисциплін АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович
- лінгвістичний  центр  –  кандидат  філологічних  наук,  старший
викладач кафедри англійської мови СЛІПАЧУК Наталія Миколаївна
- відділ  навчально-виховної  роботи  та  гуманітарної  освіти  –
ГОРЧАК Людмила Василівна
- центр інформаційних технологій – РОМАНЮК Віта Миколаївна
- бібліотека  –  кандидат  історичних  наук,  старший  викладач  кафедри
архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, директор
бібліотеки КЛИМЧУК Людмила Вікторівна
- керівники  чи  представники  науково-дослідних  центрів,
лабораторій, шкіл, що беруть безпосередню участь в реалізації даної ОП
Керівник  наукової  школи «Інноваційні  технології  фахової  підготовки

майбутнього  вчителя  музичного  мистецтва»  –  ЛАБУНЕЦЬ  Віктор
Миколайович, доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
музичного мистецтва, декан педагогічного факультету

Керівник науково-дослідної лабораторії «Історія, теорія і практика музичної
інструментально-виконавської  освіти»  –  ЛАБУНЕЦЬ  Віктор
Миколайович  доктор  педагогічних  наук,  професор,  професор  кафедри
музичного мистецтва, декан педагогічного факультету

12.40 - 13.00 Підсумовування  зустрічі  10,
підготовка до зустрічі 11

Члени експертної групи

13.00 – 14.00 Перерва

14.00–14.40 Зустріч 11 – резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи



(40 хвилин)

14.40–15.00

(20 хвилин)

Підсумовування зустрічі 11, підготовка
до фінального брифінгу

Члени експертної групи

15.00 – 15.40

(40 хвилин)

Фінальний брифінг Члени експертної групи;
Гарант  ОП  –  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
педагогіки та управління навчальним закладом
КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна
Представники адміністрації ЗВО:
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом –
доктор педагогічних наук, професор КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна
ректор  ЗВО –  доктор  історичних  наук,  професор,  професор  кафедри
всесвітньої історії КОПИЛОВ Сергій Анатолійович
проректор з наукової роботи – доктор фізико-математичних наук, професор,
професор кафедри математики КОНЕТ Іван Михайлович
завідувач аспірантури – ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна
декан  педагогічного  факультету –  доктор  педагогічних  наук,  професор,
професор кафедри музичного мистецтва ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович

15.40 – 17.00

(40 хвилин)

Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи

День 3 – 09.09.2020 (середа)
09.00–18.00 «День  суджень» –  внутрішня  зустріч

експертної групи
Члени експертної групи


	Керівник наукової школи «Інноваційні технології фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» – ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва, декан педагогічного факультету
	Керівник науково-дослідної лабораторії «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» – ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва, декан педагогічного факультету

