
Програма виїзду / дистанційних заходів роботи експертної групи 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  

ім. Тараса Шевченка 
 

 Назва заходу Вид роботи, 

технічне 

забезпечення 

День 1-й 

10.00-10.30 Зустріч з адміністрацією 
гарант ОП- Фасолько Тетяна Степанівна;  

ректор академії - Ломакович Афанасій 

Миколайович;  

проректор з навчальної роботи - Боднар Марія 

Богданівна;  

проректор з наукової роботи - Бенера Валентина 

Єфремівна; 

проректор з виховної роботи - Сиротюк Микола 

Васильович; 

декан факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв - Врочинська Людмила Ігорівна;  

зав. кафедри - Фасолько Тетяна Степанівна 

Відеоконференція 
ZOOM 

11.00-12.00 Зустріч з викладацьким складом 
Науково-педагогічні працівники випускової 

кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти: 

Фасолько Тетяна Степанівна – к.пед.н., доцент, 

завідувач кафедрою; 

Бенера Валентина Єфремівна – д.пед.н., 

професор; 

Онищук Ірина Анатоліївна – к.пед.н., доцент; 

Врочинська Людмила Ігорівна – к.пед.н., 

доцент; 

Павелко Вікторія Вікторівна – к.пед.н., доцент; 

Бешок Тетяна Віталіївна – к.пед.н., доцент 

кафедри; 

Швець Оксана Вікторівна – к.пед.н., старший 

викладач; 

Тимош Юлія Володимирівна – к.психол.н., 

старший викладач; 

Легін Вікторія Борисівна – к.пед.н., доцент 

кафедри; 

Доманюк Оксана Михайлівна – к.пед.н., 

старший викладач; 

Відеоконференція 
ZOOM 

12.30-13.15 Зустріч зі здобувачами освіти 
Не більше 10 здобувачів вищої освіти ІІ та ІV 

курсів, які навчаються на ОП (по 5 

представників з кожного курсу денної та 

заочної форм навчання): 

Бендій Олена – здобувач вищої освіти ІІ курсу, 

денна форма навчання; 

Марчук Юлія – здобувач вищої освіти ІІ курсу, 

Відеоконференція 
ZOOM 



денна форма навчання; 

Юрчук Юлія – здобувач вищої освіти ІІ курсу, 

денна форма навчання; 

Польова Дарина – здобувач вищої освіти ІІ 

курсу, заочна форма навчання; 

Собчук Тетяна – здобувач вищої освіти ІІ курсу, 

заочна форма навчання; 

Баран Софія  - здобувач вищої освіти ІV курсу, 

денна форма навчання; 

Молявчик Лілія - здобувач вищої освіти ІV 

курсу, денна форма навчання; 

Омельчук Юлія - здобувач вищої освіти ІV 

курсу, денна форма навчання; 

Євтушик Тетяна - здобувач вищої освіти ІV 

курсу, заочна форма навчання; 

Колцун Вікторія - здобувач вищої освіти ІV 

курсу, заочна форма навчання; 

 

13.45-14.45 Ознайомлення з матеріальною базою За посиланням 
Відеоконференція 

ZOOM 

15.00-16.00 
 

Зустріч із стейкголдерами 
Лапка Лідія Павлівна – методист з дошкільної 

освіти відділу освіти Кременецької РДА; 

Щербатюк Наталія Юріївна – начальник 

відділу освіти Кременецької міської ради; 

Ткачук Ірина Василівна – завідувач 

Кременецьким дошкільним навчальним 

закладом № 2 «Золотий ключик» 

комбінованого типу із групами загального 

розвитку і з вадами зору; 

Смаглюк Андрій Миколайович  - директор 

НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 – 

ДНЗ»; 

Юсипів Надія Василівна – керівник 

дошкільного навчального закладу с.Кімната 

«Лісова казка» загального розвитку; 

Лобан Світлана Ярославівна – заступник 

директора громадської організації Центр 

розвитку дитини «Усмішка» м.Кременеця 

Відеоконференція 
ZOOM 

16.00-18.00 Робота з документами За посиланням, 
електронною 

поштою 

День 2-й 

10.00-11.00 З адміністративним персоналом 
керівник відділу забезпечення внутрішньої 

якості освіти - Фокіна Тетяна Іванівна;   

декан   факультету соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв - Врочинська Людмила 

Відеоконференція 
ZOOM 



Ігорівна;    

Куратори академгруп І- ІV курсів:  

Тимош Юлія Володимирівна – І курс;  

Доманюк Оксана Михайлівна – ІІ курс;  

Фасолько Тетяна Степанівна – ІІІ курс,  

Швець Оксана Вікторівна –ІV курс  ; 

завідувач кафедри - Фасолько Тетяна 

Степанівна;  

гарант ОП -  Фасолько Тетяна Степанівна 

11.30-12.30 Зустріч з представниками структурних 

підрозділів: 
Керівник психологічної служби – Савелюк 

Наталія Михайлівна; 

Омбудсмен з прав здобувачів вищої освіти – 

Бешок Тетяна Віталіївна; 

Керівник сектору працевлаштування  – 

Трифонюк Василь Миколайович; 

Представник сектору працевлаштування – 

Тимош Юлія Володимирівна; 

Керівник відділу практики – Трифонюк Василь 

Миколайович 

Відеоконференція 
ZOOM 

13.00-14.00 Зустріч з представниками 

студентського самоврядування: 
Шманько Ігор – здобувач вищої освіти, 

студентський ректор ЗВО; 

Гомон Катерина – здобувач вищої освіти, 

заступник студентського ректора, член 

департаменту моніторингу освітньої діяльності; 

Головко Марія – здобувач вищої освіти, голова 

департаменту моніторингу освітньої діяльності; 

Буян Аліна - здобувач вищої освіти, 

студентський декан  факультету соціально-

педагогічної  освіти та мистецтв,  член 

департаменту моніторингу освітньої діяльності; 

Савчук Аліна – здобувач вищої освіти, голова 

профбюро студентів факультету соціально-

педагогічної освіти та мистецтв; 

Казьмір Марія – здобувач вищої освіти, 

заступник студентського декана факультету 

соціально-педагогічної освіти та мистецтв; 

Боровик Ірина – здобувач вищої освіти, голова 

сектору наукової діяльності студентів 

факультету соціально-педагогічної освіти та 

мистецтв 

Відеоконференція 
ZOOM 

14.30-15.30 Відкрита зустріч 
Гарант ОП – Фасолько Тетяна Степанівна; 

Декан факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв – Врочинська Людмила Ігорівна; 

Усі бажаючі 

Відеоконференція 
ZOOM 

15.45-17.45 Фінальний брифінг 
гарант ОП- Фасолько Тетяна Степанівна;  

Відеоконференція 
ZOOM 



ректор академії - Ломакович Афанасій 

Миколайович;  

проректор з навчальної роботи - Боднар Марія 

Богданівна;  

проректор з наукової роботи - Бенера Валентина 

Єфремівна; 

проректор з виховної роботи - Сиротюк Микола 

Васильович; 

декан факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв - Врочинська Людмила Ігорівна;  

зав. кафедри - Фасолько Тетяна Степанівна 

День 3-й 

10.00-18.00 «День суджень» - внутрішня зустріч 

експертної групи 

Відеоконференція 
ZOOM, Viber 

 
 


