
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «016 Спеціальна освіта» 
освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія» (ID у ЄДЕБО 9119, 

процедура №1747) за першим рівнем освіти (справа №204/АС-21) в 
Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 

використанням технічних засобів відеозв’язку 
 

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

2.2. 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; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 
  



3. Розклад роботи експертної групи під час проведення 
акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за 

спеціальністю «016 Спеціальна освіта» освітньої програми «Логопедія. 
Спеціальна психологія» за першим рівнем освіти в Миколаївському 

національному університеті імені В.О. Сухомлинського у період з 
22.02.2021-24.02.2021 р. 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (22.02.2021) 

09:00–09:15 Онлайн-налаштування технічної 

роботи експертної групи 

 

09:15–09:45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: 

Федоренко Мирослав Ігорович 

Гаврилов Олексій Вікторович 

Миронюк Аліна Дмитрівна 

 

гарант ОП: Савінова Наталія 

Володимирівна 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

перший проректор: Овчаренко 

Анатолій Володимирович; 

проректор з науково-педагогічної 

роботи: Кузнецова Олена 

Анатоліївна; 

декан факультету педагогіки та 

психології: Олексюк Олеся 

Миколаївна; 
гарант ОП: Савінова Наталія 

Володимирівна 

10:30–10:50 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:50–11:30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП: Савінова Наталія 

Володимирівна - доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри 

спеціальної освіти;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі: 

 

Середа Ірина Валеріївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної освіти; 

Стельмах Ніна Василівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної освіти; 

Кисличенко Вікторія Анатоліївна – 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної освіти; 

Олексюк Олеся Миколаївна - кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 



загальної та прикладної лінгвістики;  

Берегова Марія Ігорівна – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти;  

Білюк Олена Геннадіївна – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти; 

Карсканова Світлана Вікторівна – 

кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри 

спеціальної освіти; 

Корнієнко Ірина Володимирівна – 

директор КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр № 3», вчитель-логопед вищої 

категорії, викладач кафедри 

спеціальної освіти. 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:00–12:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти, які навчаються на денній 

формі навчання 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП: 

Кузьміна Катерина Олександрівна, 

студентка 1 курсу; 

Терещенко Діана Миколаївна, 

студентка 1 курсу; 

Татарова Тетяна Олександрівна, 

студентка 2 курсу; 

Воробйова Валентина Володимирівна, 

студентка 2 курсу; 

Жданова Олександра Іванівна, 

студентка 3 курсу; 

Слащова Анастасія Костянтинівна, 

студентка 3 курсу;  

Герасимик Алла Ігорівна, студентка 3 

курсу 

Романенко Марія Станіславівна, 

студентка 4 курсу; 

Скороход Ольга Олегівна, студентка 4 

курсу. 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:10 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14:10–14:50 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського 

самоврядування: 

Кабаль Михайло Васильович, студент 

4 курсу, голова студентської ради 

університету; 

Дога Софія Юріївна, студентка 3 

курсу, член студентської ради 

університету; 

Білоус Катерина Олегівна, студентка 

5 курсу, член студентської ради 

факультету педагогіки та психології; 



Кутержинська Катерина 

Максимівна, студентка 5 курсу, член 

студентської ради факультету 

педагогіки та психології; 

Тригуб Дарія Олегівна, студентка 2 

курсу, член студентської ради 

факультету педагогіки та психології; 

Скороход Ольга Олегівна, студентка 4 

курсу, член студентської ради 

факультету педагогіки та психології. 

14:50–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:00–15:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 

Бєсова Вікторія Валеріївна - 

заступник директора з питань 

соціальної реабілітації Державної 

реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації для дітей 

з інвалідністю «Мрія»; 

Дригваль Ольга Олексіївна – в. о. 

директора ЗДО № 85 м. 

Миколаєва;  

Корнієнко Ірина Володимирівна – 

директор комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 

3» м. Миколаєва, вчитель-логопед 

вищої категорії, вчитель-методист;  

Плотнікова Ганна Олександрівна – 

вихователь-методист ЗДО № 64 

м. Миколаєва;  

Конюченко Вікторія Анатоліївна – 

заступник директора з навчально-

виховної роботи опорного 

навчального закладу 

Веселинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів .  

Тьоміна Юнона Радіївна – 

директор ЗДО № 53 м. Миколаєва;  

Ведернікова Ольга Анатоліївна – 

вихователь-методист ЗДО № 143         

м. Миколаєва.  

Бажміна Олена Юріївна – 

вихователь-методист дошкільного 

відділення Миколаївської 

спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернат № 6 Миколаївської 

міської ради. 
15:40-16:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00–16:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників 



адміністрації ЗВО) 

16:30–17:00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – (23.02.2021) 

09:00–09:20 Перевірка та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку 

 

09:20–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Савінова Наталія 

Володимирівна; 

Берегова Марія Ігорівна – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти; 

Кутержинська Катерина Максимівна 

10:00–10:10 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:10–10:50 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом та допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Овчаренко Анатолій Володимирович, 

перший проректор; 

Данік Наталія Вадимівна, керівник 

Центру забезпечення якості освіти; 

Безугла Катерина Олександрівна, 

фахівець Центру забезпечення якості 

освіти; 

Подгорна Алла Олександрівна, 

фахівець відділу ліцензування та 

акредитації; 

Полоскова Ірина Вікторівна, керівник 

відділу кадрів; 

Олексюк Оксана Євгенівна, керівник 

Науково-дослідного центру військово-

патріотичного виховання; 

Шевчук Лілія Володимирівна, 

завідувач відділу інформаційних 

технологій та комп’ютерного 

забезпечення наукової бібліотеки; 

Васильєва Лариса Леонідівна, 

заступник декана факультету 

педагогіки і психології з наукової 

роботи, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри музичного мистецтва 

10:50–11:10 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:10–11:50 Зустріч 7 зі здобувачами вищої 

освіти, які навчаються на заочній 

формі навчання 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (заочна форма 

навчання): 

Брюховецька Наталія Василівна, 

студентка 1 курсу;  

Качура Марина Вікторівна, студентка 

2 курсу; 

Білецька Олена Сергіївна, студентка 2 

курсу; 

Топіха Юлія Ігорівна, студентка 3 

курсу; 

Ходикіна Олена Ярославівна, 



студентка 3 курсу; 

Регеда Катерина Володимирівна, 

студентка 4 курсу; 

Василенко Олена Олександрівна, 

студентка 4 курсу; 

Антонова Наталя Миколаївна, 

студентка 4 курсу. 

11:50–12:10 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12:10–12:50 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

випускники ОП останніх 5 років: 

Вітошинська Марина Володимирівна;  

Вітошинська Юлія Олександрівна;  

Ляхова Антоніна Дмитрівна;  

Здрашко Тетяна Юріївна;  

Лазова Тетяна Юріївна;  

Макарова Аліна Ігорівна;  

Митрофанова Анастасія Ігорівна;  

Мороз Маргарита Андріївна. 

12:50–13:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00–14:10 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14:10–14:50 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

14:50–15:30 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30–16:10 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Будак Валерій Дмитрович, ректор; 

Овчаренко Анатолій Володимирович, 

перший проректор; 

Кузнецова Олена Анатоліївна, 

проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

Олексюк Олеся Миколаївна, декан 

факультету педагогіки та психології 

керівник ЗВО; 

гарант ОП: Савінова Наталія 

Володимирівна. 

16:10–16:30 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – (24.02.2021) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


