
 
 

 
ПРОГРАМА 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

за спеціальністю «014 Середня освіта» за другим рівнем вищої освіти 

освітніх програм 33770 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна 

література) і 33780 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) 

 

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

експертної групи у Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, 

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. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка на час візиту експертної групи гарантує проведення зустрічей у 

віддаленому (дистанційному) режимі. 

2.2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет з метою 

проведення відеозустрічей. 

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. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений 

із експертною групою спосіб. 

2.5. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної 

зустрічі у погоджений час. 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

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 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у розумні 

строки; ЗВО має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.7. У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка зобов’язаний 

завчасно опублікувати посилання на відкриту зустріч на інформаційних 

джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі. 

2.8. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактними особами від Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією 

освітньої програми, є гаранти освітніх програм, зазначених у відомостях про 

самооцінювання.  

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться за посиланням 

https://us05web.zoom.us/j/89343295944?pwd=SU1iR0R0THFsdXh5d2VLbEVxQnd

mZz09  

 

https://us05web.zoom.us/j/89343295944?pwd=SU1iR0R0THFsdXh5d2VLbEVxQndmZz09
https://us05web.zoom.us/j/89343295944?pwd=SU1iR0R0THFsdXh5d2VLbEVxQndmZz09


3. Програма роботи експертної групи 

 

Час Назва заходу Учасники 

День 1 – 29.09.2022 

09:00 – 

09:20 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОПП 33770 

Середня освіта 

(Англійська мова і 

зарубіжна література) 

 

Члени експертної групи: 

Коноваленко Тетяна Василівна (керівник групи); 

Лісниченко Алла Павлівна (експерт); 

Дьячкова Яна Олегівна (експерт); 

Генсерук Юлія Вікторівна (експерт) 

Гарант ОПП:  

Марчишина Алла Анатоліївна 

 

09:20 – 

09:40 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОПП 33780 

Середня освіта (Німецька 

мова і зарубіжна 

література) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОПП: 

Боднарчук Тетяна Вікторівна 

09:40 – 

10:00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00 – 

10:40 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом 

Кам’янець-Подільського 

національного 

університету імені Івана 

Огієнка 

Члени експертної групи; 

Менеджмент: 

Ректор університету, професор Копилов Сергій Анатолійович 

Перший проректор, доцент Дубінський Володимир Анатолійович 

В. о. проректора з науково-педагогічної роботи Бесарабчук Геннадій 

Володимирович; 

Проректор з наукової роботи, професор Миронова Світлана Петрівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська 

робота та розвиток матеріально-технічної бази) Рачковський Олег 

Михайлович; 



Декан факультету іноземної філології, доцент Хоптяр Алла 

Олександрівна; 

Завідувач кафедри німецької мови, доцент Калинюк Тетяна Василівна. 

Гаранти ОПП:  

Марчишина Алла Анатоліївна 

Боднарчук Тетяна Вікторівна 

10:40 – 

11:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2.1 

Члени експертної групи 

11:00 – 

11:40 

Зустріч 2.1 з академічним 

персоналом ОПП 33770 

Середня освіта 

(Англійська мова і 

зарубіжна література) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОПП – Марчишина Алла Анатоліївна,  

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

ОПП 33770 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література): 

Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом; 

Федорчук Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом; 

Дуткевич Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології 

освіти; 

Білоусова Тетяна Павлівна, доцент кафедри слов’янської філології та 

загального мовознавства; 

Шаповал Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і 

зарубіжної літератури; 

Галайбіда Оксана Василівна, доцент кафедри англійської мови; 

Сторчова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови; 

Свідер Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської мови; 

Барбанюк Олеся Олександрівна, завідувач, доцент кафедри германських 

мов і зарубіжної літератури; 

Кришталюк Ганна Анатоліївна, доцент кафедри германських мов і 



зарубіжної літератури. 

11:40 – 

12:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 2.1 і підготовка 

до зустрічі 2.2 

Члени експертної групи 

 

12:00 – 

12:40 

Зустріч 2.2 з академічним 

персоналом ОПП 33780 

Середня освіта (Німецька 

мова і зарубіжна 

література) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОПП – Боднарчук Тетяна Вікторівна 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

ОПП 33780 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література): 

Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом; 

Федорчук Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом; 

Дуткевич Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології 

освіти; 

Калинюк Тетяна Василівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови; 

Кушнерик Володимир Іванович, професор кафедри німецької мови; 

Добринчук Ольга Олександрівна, доцент кафедри німецької мови; 

Братиця Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови; 

Білоусова Тетяна Павлівна, доцент кафедри слов’янської філології та 

загального мовознавства; 

Шаповал Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і 

зарубіжної літератури. 

12:40 – 

13:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 2.2 і підготовка 

до зустрічі 3.1  

Члени експертної групи 

13:00 – 

14:00 

Обідня перерва  



14:00 – 

14:40 

Зустріч 3.1 зі 

здобувачами вищої освіти 

ОПП 33770 Середня 

освіта (Англійська мова і 

зарубіжна література) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 33770 Середня освіта 

(Англійська мова і зарубіжна література): 

Бадьорко Олександр Вікторович; Дубінський Андрій Володимирович; 

Конопельнюк Анастасія Степанівна; Рогаль Лана Сергіївна; 

Смеречинська Анастасія Андріївна; Тимошенко Ганна Анатоліївна; 

Ткачук Олександра Олександрівна; Швець Олена Олександрівна. 

14:40 – 

15:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 3.1 і підготовка 

до зустрічі 3.2 

Члени експертної групи 

15:00 –  

15:40 

Зустріч 3.2 зі 

здобувачами вищої освіти 

ОПП 33780 Середня 

освіта (Німецька мова і 

зарубіжна література) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 33780 Середня освіта 

(Німецька мова і зарубіжна література): 

Гнатишин Віта Михайлівна; Гермаківська Тетяна Валентинівна; Єкимова 

Вікторія Олександрівна; Масловська Алла Миколаївна; Романюк Лариса 

Василівна; Рудзевич Катерина Миколаївна; Шамрій Ліана Андріївна. 

15:40 – 

16:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 3.2  

Члени експертної групи 

16:00 – 

16:40 
Відкрита зустріч 

 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу  

 

16:40 – 

17:00 

Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

17:00 – 

17:40 

Зустріч 4 з 

роботодавцями 

 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості:  

Козлова Олена Володимирівна, директор Кам’янець-Подільського ліцею 

І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради; 



Чижевська Оксана Михайлівна, директор Кам’янець-Подільського ліцею 

№15; 

Осадчук Наталія Вікторівна, директор Кам’янець-Подільського ліцею №9; 

Судець Валентина Василівна, директор Кам’янець-Подільського ліцею 

№1; 

Савіцька Ольга Петрівна, директор Жванецького ліцею Кам’янець-

Подільської ОТГ; 

Залевська Світлана Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Кам’янець-Подільського ліцею №15; 

Євчук Оксана Володимирівна, заступник директора з іноземних мов 

Кам’янець-Подільського ліцею №9; 

Іваненко Наталія Олексіївна, заступник директора з навчальної роботи 

Кам’янець-Подільського ліцею №3; 

Крижановська Ольга Анатоліївна, заступник директора з навчальної 

роботи Кам’янець-Подільського ліцею №3; 

Шпарук Людмила Петрівна, консультант Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників Нетішинської міської ради; 

Віннічук Віктор Володимирович, начальник відділу активної підтримки 

безробітних Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості; 

Польова Світлана Володимирівна, вчитель англійської мови Кам’янець-

Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної 

ради; 

Ліпман Ольга Вікторівна, вчитель німецької мови Кам’янець-

Подільського ліцею І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної 

ради. 

17:40 – 

18:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

 

 



День 2 – 30.09.2022 

09:00 – 

09:40 

 

 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОПП  

Члени експертної групи; 

Гаранти ОПП  

Марчишина Алла Анатоліївна 

Боднарчук Тетяна Вікторівна 

09:40 – 

10:00 

Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

10:00 – 

10:40 

Зустріч 5 із 

адміністративним 

персоналом 

 

Члени експертної групи; 

Представники: 

відповідальний секретар приймальної комісії Чабанов Василь 

Григорович; 

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 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; 

керівник наукового відділу Франчук Тетяна Йосипівна; 

начальник відділу кадрів Олійник Ірина Ідаятівна; 

керівник відділу міжнародних зв’язків Сторчова Тетяна Володимирівна 

директор бібліотеки Климчук Людмила Вікторівна 

 



10:40 – 

11:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11:00 – 

11:30 

Зустріч 6 із допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

 

Члени експертної групи; 

Представники:  

керівник відділу фандрайзингу Буторіна Вероніка Борисівна; 

керівник Центру інформаційних технологій Романюк Віта Миколаївна; 

головний бухгалтер Сідорова Олена Володимирівна; 

голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ Мазур Наталія 

Анатоліївна;  

методист вищої категорії навчального відділу Шевчук Зореслава 

Сергіївна; 

представники соціально-психологічної служби Логвіна Оксана 

Анатоліївна, Данчук Юлія Петрівна. 

11:30 – 

12:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12:00 – 

12:40 
Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч будуть визначені під час 

онлайн акредитації 

12:40 – 

13:00 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

13:00 – 

14:00 

Обідня перерва  

14:00 – 

14:40 
Зустріч 7 з 

випускниками ОПП 

Члени експертної групи; 

Випускники обох ОПП: 

Філь Яна Русланівна, вчитель англійської і німецької мов, Жванецький 

ліцей Кам’янець-Подільської ОТГ; 



Ротар Анастасія Олександрівна, вчитель англійської мови, 

Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради; 

Сомик Марина Анатоліївна, проєкт-менеджер Devabit: A Leading Software 

Engineering Company in Ukraine; 

Варфоломеєва Юлія Олександрівна, викладач англійської та польської 

мов (онлайн курси іноземних мов благодійної організації Lifelong); 

Марчук Віта Олександрівна, вчитель німецької мови, заступник директора 

з навчально-виховної роботи, Вашковецький ліцей Дністровського району 

Чернівецької області; 

Крохмалюк Надія Василівна, вчитель німецької мови і зарубіжної 

літератури, Шишковецький ліцей Дністровського району Чернівецької 

області; 

Гуцман Христина Михайлівна, вчитель німецької мови, П’ядицький ліцей 

ім. С. Мельничука Коломийського району Івано-Франківської області; 

Фурда Мар’яна Василівна, викладач німецької мови StartDeutsch Schule. 

14:40 – 

15:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15:00 – 

15:40 

Зустріч 8 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

 

Члени експертної групи; 

Представники:  

Ольга Яворська; Юлія Штефанко; Владислав Степанянц; Софія Касянчук; 

Ірина Ягольник; Єлізавета  Нетеча; Роксолана Венгринська. 

15:40 – 

16:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

17:30 – 

18:00 
Фінальна зустріч 

 

Члени експертної групи; 

Ректор університету, професор Копилов Сергій Анатолійович; 

Перший проректор, доцент Дубінський Володимир Анатолійович; 

В. о. проректора з науково-педагогічної роботи Бесарабчук Геннадій 



Володимирович; 

Проректор з наукової роботи, професор Миронова Світлана Петрівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська 

робота та розвиток матеріально-технічної бази) Рачковський Олег 

Михайлович. 

День 3 – 01.10.2022  

09.00 –

18.00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 


