
Програма виїзду/дистанційних заходів роботи експертної групи 

з акредитації освітньої програми Дошкільна освіта  

Миколаївського  національного університету ім. В.О. Сухомлинського 

 

Час  Зустріч  або інші активності Учасники 

День1 – 25 лютого 2021 року 
8.30-9.00 Підготовка до зустрічі 1 члени експертної групи 

 

9.00-10.00 Зустріч з адміністрацією 

Миколаївського національного 

університету ім.В.О.Сухомлинського 

на у форматі відеоконференції на  

платформі Zoom 

- члени експертної групи 

- ректор: Будак Валерій Дмитрович; 

- перший проректор: Овчаренко 

Анатолій Володимирович;  

- проректор з науково-педагогічної 

роботи: Кузнецова Олена 

Анатоліївна;  

- декан факультету педагогічної та 

соціальної освіти: Степанова 

Тетяна Михайлівна; 

10.00-10.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2. 

члени експертної групи 

 

10.30- 11.30 Зустріч 2 з гарантом ОП 

у форматі відеоконференції на 

платформі Zoom 

- члени експертної групи 

- Лісовська Тетяна Адамівна –

гарант освітньої програми  

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3. 

- члени експертної групи 

 

12.00- 13.00 Зустріч 3 з академічним персоналом   у 

форматі відеоконференції на платформі 

Zoom 

- члени експертної групи 
члени експертної групи. 

- Лісовська Тетяна Адамівна –

гарант освітньої програми. 
- Рогальська Надія Василівна – 

к.пед.н., проф., завідувач 
кафедри дошкільної освіти, член 
проєктної групи. 

- Трифонова Олена Сергіївна – 
д.пед.н., проф. кафедри 
дошкільної освіти. 

- Курчатова Анжеліка Віталіївна 
– к.пед.н., ст. викл. кафедри 
дошкільної освіти, член 
проєктної групи. 

- Соколовська Олександра 
Семенівна – к.пед.н., доц. 
кафедри дошкільної освіти. 

- Тесленко Світлана Олегівна – 
викладач кафедри дошкільної 
освіти. 

- Дем’яненко Ольга Євгенівна –  
к .пед.н., доц. кафедри іноземних 
мов. 

- Рогальська-Яблонська Інна 
Петрівна – завідувач кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної 

роботи. 

- Тимченко Алла Анатоліївна 
к.пед.н., ст. викл. кафедри 



початкової освіти. 

- Білявська Тетяна Миколаївна – 
к.філ.н., ст. викл. кафедри 
початкової освіти. 

- Михальченко Наталія 
В'ячеславівна – к.псих.н., доц. 
кафедри педагогіки та 
інклюзивної освіти. 

- Бабаян Юлія Олександрівна – 
к.псих.н., доц. кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

- Шапочка Катерина Анатоліївна 
– к.пед.н., доц кафедри 
педагогіки та інклюзивної освіти. 

13.00-13.30  Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4. 

- члени експертної групи 

 

13.30-14.00 Обідня перерва  

14.00 -15.00 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти  

у форматі відеоконференції на 

платформі Zoom 

- члени експеретної групи 
- Шевченко Юлія Ігорівна (І к. 

ДФН). 
- Москаленко Віра Василівна (ІІ к. 

ДФН). 
- Рябоконєва Аліна Юріївна (ІІ к. 

ДФН). 
- Беженарь Наталія Андріївна (ІІІ 

к. ДФН). 
- Лаврентьєва Валерія Андріївна 

(ІІІ к. ДФН). 
- Андрощук Катерина Едуардівна 

(IVк. ДФН). 
- Сиротенко Юлія Дмитрівна (IVк. 

ДФН). 
- Ярошко Наталія Олександрівна 

(IVк. ДФН). 

- Рудь Тетяна Василівна (IVк. 
ЗФН). 

- Основіна Дар’я Олегівна (IVк. 
ЗФН). 

15.0 0-15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

- члени експертної групи 

 

15.30-16.30 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування  у 

форматі відеоконференції на платформі 

Zoom 

 

- члени експертної групи 

- Голова студентської ради 
університету – Кабаль Михайло 
Васильович; 

- Член студентської ради 
університету – Бурякова Наталія 
Володимирівна; 

- Голова студентської ради 
факультету педагогічної та 
соціальної освіти – Дога Софія 
Юріївна; 

- Член студентської ради 
факультету педагогічної та 
соціальної освіти – Ніколаєва 
Юлія Миколаївна; 

- Член студентської ради 
факультету педагогічної та 



соціальної освіти – Волошина 
Ілона Миколаївна; 

- Член студентської ради 
факультету педагогічної та 
соціальної освіти – Наконечна 
Вікторія Дмитрівна 

16.30-17.00 Підведення підсумків зустрічі 5  - члени експертної групи 

 

16..00-19.00 Робота з документами - члени експертної групи 

 

День 2 – 26  лютого 2021року 

9.00-10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП, що акредитується у форматі 

відеоконференції на платформі Zoom  

- члени експертної групи 

- Лісовська Тетяна Адамівна –

гарант  освітньої програми. 
- Курчатова Анжеліка Віталіївна 

– член проєктної групи. 

- Тесленко Світлана Олегівна –   
викладач кафедри. 

10.00-10.30 Підготовка до зустрічі 6 - члени експертної групи 

 

10.30-11.30 Зустріч 6 з  керівниками сервісних та 

структурних підрозділів 

Миколаївського національного 

університету ім. В.О.Сухомлинського  

у форматі відеоконференції на 

платформі Zoom 

- члени експертної групи 
- Керівник Центру забезпечення якості 

освіти – Данік Наталія Вадимівна;  

- Фахівець Центру забезпечення якості 

освіти – Безугла Катерина 

Олександрівна;  

- Фахівець відділу ліцензування та 

акредитації – Подгорна Алла 

Олександрівна;  

- Керівник навчального відділу – 

Трофимишина Ольга Степанівна;  

- Керівник відділу кадрів – Полоскова 

Ірина Вікторівна;  

- Керівник Науково-дослідного центру 

військово-патріотичного виховання 

– Олексюк Оксана Євгенівна;  

- Керівник Науково-дослідного центру 

розвитку ідей В.О. Сухомлинського 

–. Дрозд Олена Володимирівна  

- Завідувач відділу інформаційних 

технологій та комп’ютерного 

забезпечення наукової бібліотеки – 

Шевчук Лілія Володимирівна; 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

- члени експертної групи 

12.00-13.00 Зустріч 7 з стейкхолдерами у форматі 

відеоконференції на платформі Zoom 

- члени експертної групи 
члени експертної групи 

- Косенко Юлія Миколаївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти 

Державного закладу 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет ім. 

К.Д. Ушинського». 

- Зданевич Лариса Володимирівна – 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної 



педагогіки, психології та фахових 

методик Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

- Кічук Надія Василівна – доктор 

педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

- Казанцева Лариса Іванівна – доктор 

педагогічних наук, професор, декан 

факультету дошкільної, спеціальної 

та соціальної освіти Бердянського 

державного педагогічного 

університету. 
- Сокульська Наталія Вікторівна –

заступник директора департаменту 

освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації – 

начальник управління дошкільної, 

загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти. 

- Личко Ганна Володимирівна – 

начальник управління освіти 

Миколаївської міської ради 

Миколаївської області. 

- Бондар Наталія Олександрівна – 

завідувач дошкільного навчального 

закладу № 128. 

- Боднарук Світлана Сергіївна – 

завідувач дошкільного навчального 

закладу № 84. 

- Ніколаєнко Інна Петрівна – 

завідувач дошкільного навчального 

закладу № 17. 

- Гончарова Оксана Вадимівна – 

завідувач дошкільного навчального 

закладу № 77. 

- Осипова Альона Віталіївна – 

завідувач дошкільного навчального 

закладу № 20. 

- Лушпай Тетяна Іванівна- 

випускниця спеціальності 012 

Дошкільна освіта. 

- Лещенко Ірина Сергіївна – 

випускниця  спеціальності 012 

Дошкільна освіта. 

- Селєхова Ольга Григорівна – 
випускниця  спеціальності 012 
Дошкільна освіта. 

-  Тімуш Ірина Ігорівна – випускниця  

спеціальності 012 Дошкільна освіта. 
- Тяпаєва Олена Володимирівна – 

фахівець із працевлаштування в 

університеті. 

13.00 -13.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до  відкритої зустрічі  

- члени експертної групи 

13.30-14.30 Відкрита зустріч  у форматі 

відеоконференції на платформі Zoom 

- члени експертної групи 

- усі бажаючі 



 14.30-15.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  і підготовка до  резервної 

зустрічі 

- члени експертної групи 

15.00-16.00 Резервна зустріч у форматі 

відеоконференції на платформі Zoom 

- члени експертної групи 

- запрошені 

16.00-16.30 Підведення підсумків резервної 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі 

- члени експертної групи 

16.30-17.00 Фінальна зустріч у форматі 

відеоконференції на платформі Zoom 

- члени експертної групи  
- ректор: Будак Валерій Дмитрович; 

- перший проректор: Овчаренко 

Анатолій Володимирович;  

- проректор з науково-педагогічної 

роботи: Кузнецова Олена 

Анатоліївна;  

- декан факультету педагогічної та 

соціальної освіти: Степанова 

Тетяна Михайлівна; 

- гарант освітньої програми: Лісовська 

Тетяна Адамівна 

- Завідувач кафедри – Рогальська 

Надія Василівна. 

День 3 – 27 лютого 2021 року 

9.00-18.00 «День суджень» - внутрішня зустріч 

членів експертної групи 

- члени експертної групи 

 

 


