
Програма виїзду / дистанційних заходів роботи експертної групи 

з акредитації освітньої програми Дошкільна освіта 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

 
День 1 – 29 жовтня 2020р. 

 
10.00–10.30 
 
Ауд. № 214 
 
 

Зустріч 1 Зустріч з адміністрацією 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка у 
форматі відеоконференції на платформі 
ZOOM  

 члени експертної групи;  

 Пшенична Любов Василівна – перший проректор, кандидат 
наук з державного управління, професор; 

 Кондратюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних 
наук, професор; 

 Бутенко Віта Григорівна – гарант ОП, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 
 
Ауд. № 214 
 

Зустріч 2 з академічним персоналом у 
форматі відеоконференції на платформі 
ZOOM 

 члени експертної групи;  

 Бутенко Віта Григорівна – гарант ОП, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач; 

 Бондаренко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, 
професор; 

 Пушкар Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент; 

 Шаповалова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент; 

 Харькова Євдокія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент; 

 Васько Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент; 

 Білєр Оксана Славіківна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач; 

 Гаврило Олена Іллівна – кандидат біологічних наук, доцент; 

 Малишевська Валентина Олександрівна – викладач. 
 



12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 
 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
за ОП у форматі відеоконференції на 
платформі ZOOM 

 члени експертної групи; 

 здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: по 3-4 здобувачі з 
кожного року навчання, включаючи студентів заочної форми 
навчання та студентів, які вступали за перехресним вступом (якщо 
такий вступ передбачено). 

13.30–14.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.30–15.30 
 

Зустріч 4 з роботодавцями у форматі 
відеоконференції на платформі ZOOM 

 члени експертної групи; 

 представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП. 

15.30–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
17.00-19.00 Робота з документами Члени експертної групи 

 
День 2 – 30 жовтня 2020 р. 

 
09.00–10.00 
 

Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
у форматі відеотрансляції на платформі 
ZOOM 

 члени експертної групи; 

 Бутенко Віта Григорівна – гарант ОП, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач. 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
10.30–11.30 
 
Ауд. № 214 
 

Зустріч 5 з адміністративним 
персоналом Навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології у 
форматі відеоконференції на платформі 
ZOOM 

 члени експертної групи;  

 Ячменик Марина Михайлівна – начальник Центру 
забезпечення якості вищої освіти; 

 Кондратюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології; 

 Колишкіна Алла Петрівна – заступник директора з 
навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;  

 Вертель Антон Вікторович – заступник директора з 
наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент; 

 Іонова Ірина Миколаївна – заступник директора з виховної і 
профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач; 

 Гончаренко Олена Володимирівна – заступник директора з 
культурно-масової і волонтерської роботи, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач; 



 Павлущенко Наталія Миколаївна – завідувач кафедри 
дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; 

 Бутенко Віта Григорівна – гарант ОП, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач. 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 
 
Ауд. № 214 
 

Зустріч 6 з представниками 
структурних підрозділів Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренкау форматі 
відеоконференції на платформі ZOOM 

 члени експертної групи; 

 Петренко Людмила Вікторівна – начальник навчального 
відділу; 

 Ратєєва Вікторія Олександрівна – завідувач 
психологічною службою; 

 Живодьор Володимир Федорович – начальник відділу 
працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових 
платних послуг; 

 Леоненко Яна Вікторівна – начальник Центру професійно-
кар’єрної орієнтації та вступу на навчання; 

 Ємець Ірина Вікторівна – завідувач навчальної і виробничої 
практики; 

 Пустовіт Лідія Василівна – начальник відділу кадрів; 

 Железняк Ірина Олександрівна – директор Наукової 
бібліотеки. 

13.00–13.30 Підведення підсумків зустрічі 6 
Підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 
 

13.30–14.30 Відкрита зустріч у форматі 
відеоконференції на платформі ZOOM 

 члени експертної групи; 

 усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО). 

14.30–15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Зустріч 7 з представниками 
студентського самоврядування у 
форматі відеоконференції на платформі 
ZOOM 

 члени експертної групи;  

 представники студентського самоврядування: 

 Пройдакова Діана – в.о. студентського ректора; 

 Ільченко Ярослав – представник студентського профкому; 

 Усик Альона – в.о. студентського директора Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології; 

 Гнатенко Анжела – секретар студентського самоврядування 
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології; 



 Мелешко Яна – голова наукового департаменту студентського  
самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології. 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
16.00–16.30 
 
Ауд. № 214 
 

Фінальна зустріч у форматі 
відеоконференції на платформі ZOOM 

 члени експертної групи; 

 Пшенична Любов Василівна – перший проректор, кандидат 
наук з державного управління, професор; 

 Кондратюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-
наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних 
наук, професор; 

 Бутенко Віта Григорівна – гарант ОП, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач. 

 
День 3 –31 жовтня 2020 р. 

 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 
 
 
 

 


