
 
 

 
 

   
 

 
 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою експертної групи та ЗВО. 

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної 
справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час візиту експертної групи надає приміщення для роботи, та, за потреби, 
окреме приміщення для проведення зустрічей.  

2.2. Під час візиту ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі 
Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до 
мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, на них не можуть бути 
присутні працівники ЗВО та інші особи. Проте можливі винятки, які погоджуються з 
експертною групою. 

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО 
забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із експертною 
групою спосіб. 

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної 
зустрічі у погоджений час.  

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО 
надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, зазначивши 
дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує присутність запрошених.    

Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути присутні 
особи, що не запрошені, відповідно до програми. 

2.6. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО 
має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час та місце проведення такої зустрічі. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи 



   
 

   
 

змішаному форматі, ЗВО публікує посилання на відкриту зустріч на інформаційних 
джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі.  

2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією 
освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про 
самооцінювання. 

 



   
 

   
 

3. Програма роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи ОП «Спеціальна 
освіта (Логопедія)», ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» другого рівня вищої освіти 
(магістр) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка в період з 
28.09.2022 по 30.09.2022 року 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 28.09.2022 р 
09:00 – 09:20 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка та налаштування технічних засобів 

відеозв’язку, підготовка до зустрічі 1 

Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

09:20 – 10:00  Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
гарант ОП – Гаврилова Наталія Степанівна, 

кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри логопедії та спеціальних 

методик;  

гарант ОП – Михальська Світлана 

Анатоліївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти;  

ректор – Копилов Сергій Анатолійович;  

перший проректор – Дубінський Володимир 

Анатолійович;  

проректор з наукової роботи – Миронова 

Світлана Петрівна;  

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, 



   
 

   
 

керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти – Бесарабчук 

Геннадій Володимирович;  

проректор з науково-педагогічної роботи 

(адміністративно-господарська робота та 

розвиток матеріально-технічної бази) – 

Рачковський Олег Михайлович;  

декан факультету спеціальної освіти, психології і 

соціальної роботи – Співак Віталій Іванович. 
10:00 –10:15  Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2  
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
10:15 – 10:35  Організаційна зустріч 2 з гарантом ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)» 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

гарант ОП – Гаврилова Наталія Степанівна, 

кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри логопедії та спеціальних 

методик 

10:40 – 11.00 Організаційна зустріч 2 з гарантом ОП 

«Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
гарант ОП – Михальська Світлана 

Анатоліївна, доктор психологічних наук, 



   
 

   
 

доцент, завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 
11:00 – 11:10  Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 

зустрічі 3 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
11:10 – 11:50  Зустріч 3 з академічним персоналом ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)» 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

гарант ОП – Гаврилова Наталія Степанівна, 

кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри логопедії та спеціальних 

методик 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньо-

професійної програми «Спеціальна освіта 

(Логопедія)», а також викладають на цій 

програмі (не більше 10 осіб): 

1. Гаврилов Олексій Вікторович, професор, 

кандидат психологічних наук; 

2. Глоба Олександр Петрович, професор, 

доктор педагогічних наук; 

3. Мілевська Олена Павлівна, доцент, кандидат 

педагогічних наук; 

4. Левицький Вадим Едуардович, доцент, 

кандидат педагогічних наук; 

5. Константинів Оксана Василівна, доцент, 

кандидат педагогічних наук; 



   
 

   
 

6. Бєлова Олена Борисівна, доцент, кандидат 

педагогічних наук; 

7. Сімко Алла Володимирівна, доцент, 

кандидат психологічних наук; 

8. Ткач Оксана Михайлівна, старший викладач, 

кандидат педагогічних наук; 

9. Лісова Людмила Іванівна,  старший 

викладач, кандидат педагогічних наук. 
11:50 – 12:00  Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
12:00 – 12:40  Зустріч 4 з академічним персоналом ОП 

«Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

гарант ОП – Михальська Світлана 

Анатоліївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньо-

професійної програми «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)», а також викладають на 

цій програмі (не більше 10 осіб): 

1. Миронова Світлана Петрівна – д.пед.н., 

професор, професор кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, проректор з наукової роботи. 

2. Докучина Тетяна Олександрівна – к.пед.н., 



   
 

   
 

доцент, доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти.  

3. Кух Аркадій Миколайович – д.пед.н., доцент, 

професор кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

4. Дмітрієва Оксана Іванівна – к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

5. Чопік Олена Василівна – к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти. 

6. Франчук Тетяна Йосипівна – к.пед.н., 

доцент, доцент кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, керівник відділу наукової 

роботи. 

7. Буйняк Мар’яна Геннадіївна - к.пс.н., ст. 

викл. кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 
12:40 – 13:00  Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до  

зустрічі 5 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
13:00 – 14:00  Обідня перерва  
14:00 – 14:30  Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

 

здобувачі, які навчаються на ОП «Спеціальна 

освіта (Логопедія)», (з денної та заочної форм 



   
 

   
 

навчання) 5 осіб:  

1. Голянич Марія (денна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

2. Шмигленко Лілія (денна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

3. Лазурко Марія (денна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

4. Мазур Валентина (заочна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

5. Подповідна Олена (заочна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

6. Костик Любов (заочна форма), ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)». 

14:30 – 15:00  Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

 

здобувачі, які навчаються на ОП «Спеціальна 

освіта (Олігофренопедагогіка)», (з денної та 

заочної форм навчання) 5 осіб:  

1. Куткіна Тетяна Вікторівна – (денна форма), 

ОП «Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)»;  

2. Граніченко Інна Валентинівна – (денна 

форма), ОП «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)»; 

3. Гончар Оксана Миколаївна – (заочна 

форма), ОП «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)»; 

4. Загалевич Валентина Леонідівна  – (заочна 

форма), ОП «Спеціальна освіта 



   
 

   
 

(Олігофренопедагогіка)»; 

5. Чопойдало Наталія Михайлівна – (заочна 

форма), ОП «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)». 

 

15:00–15:10  Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до  

зустрічі 6 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
15:10 – 15:50  Зустріч 6 зі стейголдерами Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна представники 

роботодавців, що залучені до здійснення 

процедури забезпечення якості ОП «Спеціальна 

освіта (Логопедія)», ОП «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)»:  

1. Гаман Алла Миколаївна, директор 

Солобковецького навчально-реабілітаційного 

центру Хмельницької обласної ради.  

2. Рибак Ольга Анатоліївна, директор 

Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру 

№1.  

3. Яковлєва Світлана Дмитрівна, доктор 

психологічних наук, професор, професор 

кафедри спеціальної освіти Херсонського 

державного університету. 

4. Браницька Марина Михайлівна, доктор 

філософії, логопед Благодійного фонду "Карітас-



   
 

   
 

Хмельницький УГКЦ" 

5. Акменс Лариса Миколаївна, директор 

Тернопільської спеціальної школи 

Тернопільської міської ради 

6. Кульчицька-Дашиніч Лілія Василівна, 

заступник директора КЗ НРЦ ‟Мрія” 

7. Гаврилюк Наталія Іванівна, директор Івано-

Франківської спеціальної школи Івано-

Франківської обласної ради (для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення і РСА) 
15:50 – 16:00  Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до 

зустрічі 7 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
16:00 – 16.40  Зустріч 7 з представниками студентського 

самоврядування 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна представники 

студентського самоврядування (1–2 особи від 

органу студентського самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти:  

представники органів студентського 

самоврядування ЗВО: 

Штефанко Юлія Валентинівна – голова 

профкому студентів, аспірантів та докторантів;  

Яворська Ольга Іванівна – спікер 

студентського сенату К-ПНУ  

Семочко Марта Богданівна - голова 



   
 

   
 

студентської ради факультету спеціальної освіти, 

психології та соціальної роботи, у якому 

реалізується ОП;  

Литвинюк Аліна Віталіївна – голова профбюро 

факультету спеціальної освіти, психології та 

соціальної роботи, у якому реалізується ОП; 

Макарук Катерина Віталіївна – голова ради 

наукового товариства студентів факультету 

спеціальної освіти, психології та соціальної 

роботи, у якому реалізується ОП; 
Гедзик Дмитро Володимирович – голова 

студентської ради гуртожитку, де проживають 

здобувачі вищої освіти, які навчаються за даною 

ОП; 

Голянич Марія – староста групи (денна форма), 

ОП «Спеціальна освіта (Логопедія)»; 

Куткіна Тетяна Вікторівна – староста групи 

(денна форма), ОП «Спеціальна освіта 

(Олігофренопедагогіка)». 
16:40- 16:50 Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до 

відкритої зустрічі  

Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 

16:50–17:30 Відкрита зустріч Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації 



   
 

   
 

ЗВО) 

17:30–18:00  Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

підсумків за день, планування 2 дня 

Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  

День 2 – 29.09.2022 
09:00–09:15  Перевірка та налаштування технічних засобів 

відеозв’язку, підготовка до зустрічі 8 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
09:15–09:55  Зустріч 8 із керівниками структурних 

підрозділів 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
Представники:  

Керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти: Бесарабчук 

Геннадій Володимирович; 

Керівник навчального відділу: Горчак Людмила 

Василівна; 

Керівник навчально-методичного відділу: 

Гудима Наталія Василівна; 

Керівник відділу міжнародних зв’язків: 

Сторчова Тетяна Володимирівна; 

Керівник відділу наукової роботи: Франчук 

Тетяна Йосипівна; 

Керівник відділу профорієнтаційної роботи, 



   
 

   
 

доуніверситетської підготовки та сприяння 

працевлаштуванню випускників університету: 

Адамовський Володимир Іванович; 

Керівник відділу моніторингу якості підготовки 

фахівців та підвищення їх 

кваліфікації: Яблонська Діана Русланівна; 

Завідувач практики університету: Римар 

Людмила Михайлівна. 
09:55–10:15  Підведення підсумків зустрічі 8 Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
10:15–10:55  Огляд (використовуючи відео трансляцію чи 

відеоролик) та обговорення питань стану 

матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

«Спеціальна освіта (Логопедія)», ОП 

«Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)» 

Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
гарант ОП – Гаврилова Наталія Степанівна, 

кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри логопедії та спеціальних 

методик;  

гарант ОП – Михальська Світлана 

Анатоліївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

проректор з науково-педагогічної роботи 

(адміністративно-господарська робота та 

розвиток матеріально-технічної бази) – 

Рачковський Олег Михайлович;  

начальник центру інформаційних технологій: 



   
 

   
 

Романюк Віта Миколаївна. 

10:55–11:15  Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази і підготовка до зустрічі 9  
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
11.15–11.55  Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
Представники:  

Начальник відділу кадрів: Олійник Ірина 

Ідаятівна; 

Головний бухгалтер: Сідорова Олена 

Володимирівна; 

Відповідальний секретар приймальної комісії: 

Чабанов Василь Григорович; 

Голова комісії з питань академічної 

доброчесності: Мазур Наталія Анатоліївна. 

Методист вищої категорії навчального відділу з 

питань академічної доброчесності: Шевчук 

Зореслава Сергіївна. 

Завідувач соціально-психологічної служби: 

Логвіна Оксана Анатоліївна. 

Директор бібліотеки: Климчук Людмила 

Вікторівна 
11:55–13:00  Обідня перерва  
13:00–13:20  Підведення підсумків зустрічі 9, підготовка до Експертна група: 



   
 

   
 

резервної зустрічі  Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
13:20–14:00 Резервна зустріч Учасники експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

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

підготовка до фінальної зустрічі  
Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
14:20–15:00  Фінальна зустріч Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна 
гарант ОП – Гаврилова Наталія Степанівна, 

кандидат психологічних наук, професор, 

професор кафедри логопедії та спеціальних 

методик;  

гарант ОП – Михальська Світлана 

Анатоліївна, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти;  

ректор – Копилов Сергій Анатолійович;  

перший проректор – Дубінський Володимир 

Анатолійович;  

проректор з наукової роботи – Миронова 

Світлана Петрівна;  

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, 



   
 

   
 

керівник навчально-методичного центру 

забезпечення якості освіти – Бесарабчук 

Геннадій Володимирович.  
15.00-15.20  Підведення підсумків фінальної зустрічі Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
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. 

Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
   

День 3 – 30.09.2022 
09:00–18:00  «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 
Експертна група: 

Керівник експертної групи - Федоренко 

Світлана Володимирівна; 

Члени експертної групи – Бабич Наталія 

Миколаївна; Омельченко Марина Сергіївна; 

Войтенко Альона Андріївна  
 


