
 
 
 
 
 

 
3. Розклад роботи експертної групи 

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 (11 червня 2020 року) 

9.00–9.30 

 

Зустріч 1. Зустріч членів експертної групи 
та гарантів ОП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 
гарант ОП – Урсу Наталія Олексіївна, 
доктор мистецтвознавства, професор;  

9.30-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

 

10.00–10.30 

 

 

Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
керівник ЗВО – Копилов Сергій 
Анатолійович, доктор історичних наук, 
професор;  
гарант ОП – Урсу Наталія Олексіївна;  
декан факультету, у якому реалізовується ОП – 
Лабунець Віктор Миколайович, доктор 
педагогічних наук, професор; 
 менеджмент ЗВО – Кобильник Василь 
Володимирович (проректор) – кандидат 
політичних наук, доцент  

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 3 з академічним персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники що 
забезпечують викладання на ОП, (не більше 6-8 
осіб) (без гаранта ОП) 



– Підгурний Іван Станіславович, 
кандидат мистецтвознавства, доцент; 

– Гуцул Іван Андрійович, кандидат 
мистецтвознавства, доцент; 

– Шульц Ніна Анатоліївна, кандидат 
мистецтвознавства, старший викладач; 

– Демчик Катерина Іванівна кандидат 
педагогічних наук, старший викладач; 

– Бренюк Алла Григорівна, кандидат 
мистецтвознавства, старший викладач; 

– Паур Ірина Василівна кандидат 
історичних наук, старший викладач; 

– Кліщ Оксана Андріївна кандидат 
архітектури, старший викладач; 

– Мендерецька Наталія Вікторівна, 
асистент 

11.40–12.10 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.10–12.50 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
2-3 здобувачі з кожного року навчання (7-8 осіб) 

– Іщук Катерина 
– Юшко Анастасія 
– Клим Ірина 
– Юркова Анастасія  
– Бойко Ніка 
– Роцінська Ірина  
– Дмитрієвський Юрій-Георгій 
– Шухтуєва Поліна 

12.30–13.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13.20–14.20 Обідня перерва  

14.20-15.50 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) 



– Турницька Мар’яна – спікер 
студентського сенату університету 
– Воловчук Ольга – представник 
студентського сенату університету 
– Мунтян Анна – голова студентського 
самоврядування педагогічного факультету 
– Іщук Катерина – представник 
старостату педагогічного факультету 
– Усач Ірина – голова студентського 
профбюро педагогічного факультету 

15.50–16.20 Підведення підсумків зустрічі 5   

16.20–18.00 Робота з документами  
   

День 2  ( 12 червня 2020 року) 
10.00–10.40 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 – Урсу Наталія Олексіївна 

10.40–11.10 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
11.10–11.40 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 чол). 
СТЕЙКХОЛДЕРИ: 
– Ніколайчук Наталія Євгенівна –  

Управління освіти і науки Кам’янець-

Подільської міської ради; 
– Ісакова Інна Анатоліївна – начальник 

Управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради;  
– Осадчук Наталя Вікторівна, директор 

Кам'янець-Подільського НВК№9; 
– Степанюк Юлія Анатоліївна, методист 

Будинку школяра сектору освіти Кам’янець-



Подільської районної державної адміністрації. 
ВИПУСКНИКИ: 

– Понорчук Світлана Василівна – НВК№3, 

Кам'янець-Подільський, вчитель образотв. 

мистецтва і «Мистецтва»; 
– Лівицька Світлана – ЗОШ №10, Кам'янець-

Подільський, вчитель образотв. мистецтва і 

«Мистецтва»;  
– Бескубський Дмитро Васильович – ЗОШ І-

ІІІ ступеня, с. Іванівці, Кельменецький р-н, 

Чернівецька область, вчитель образотв. 

мистецтва 5-7 класи;  
– Мельник Наталя Дмитрівна – ЗОШ №7, 

Кам'янець-Подільський, вчитель образотв. 

мистецтва, 5-7 класи; 
– Іванов Діонісій Іванович – Дунаєвецька 

ЗОШ І-ІІІ ступеня, вчитель 8-11 класів, 

дисципліна «Мистецтво»; 
– Клим Руслана Василівна – Путильська ЗОШ 

І-ІІІ ступеня, вчитель образотв. мистецтва 5-

11 класів; 
– Киба Ірина Романівна – Копичинська ЗОШ, 

вчитель образотв. мистецтва 
11.40–12.10 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі7 
Члени експертної групи 

12.10-12.40 Зустріч 7 із сервісними структурними 
підрозділами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
1. Керівник відділу міжнародних зв’язків – 
Сторчова Тетяна Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент;  
2. Керівник Навчально-методичного центру 
забезпечення якості освіти – Бесарабчук 
Геннадій Володимирович;  
3. Керівник фінансового відділу (гол. бухгалтер) 
– Сидорова Олена Володимирівна;  
4. Керівник відділу навчально-виховної роботи і 
гуманітарної освіти – Горчак Людмила 



Василівна. 
12.40-13.10 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13.10–14.10 Обідня перерва  
14.10-14.40 Резервна зустріч 

 
Члени експертної групи, 
гарант ОП – Урсу Наталія Олексіївна 

14.40-15.10 Підведення підсумків резервної зустрічі  
 

Члени експертної групи 

15.10-15.40 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 Члени експертної групи 
16.10–16.40 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
керівник ЗВО – Копилов Сергій 
Анатолійович, доктор історичних наук, 
професор;  
гарант ОП – Урсу Наталія Олексіївна 

16.40–17.10 Підведення підсумків фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

17.10 -18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
День 3  ( 13 червня 2020 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


