
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія)» за другим рівнем вищої освіти, 
за спеціальністю «016 Спеціальна освіта» (ID у ЄДЕБО 40323) за справою 

№ 1201/АС – 22, в Сумському державному педагогічному університеті 
імені А.С. Макаренка з використанням технічних засобів відеозв’язку з 02 

по 04 листопада 2022 року. 
 

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

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 

усіх етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі візиту 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 онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту 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 з проведення акредитаційної експертизи 
Освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (Логопедія)» за другим рівнем вищої освіти, 

за спеціальністю «016 Спеціальна освіта» в Сумському державному педагогічному університеті імені  
А.С. Макаренка у період з 02 по 04 листопада 2022 року 

 
Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 
 01.11.2022 р. 

14:00-14:30 Пробна відеоконференція 

(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 
зображення тощо) 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

День 1 – 02.11.2022 р. 

07:50 
08:10 

– Організаційна нарада 
експертної групи. 

Перевірка та 
налаштування технічних 

засобів відеозв’язку, 
підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

 
Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

08:10 

08:40 

– Організаційна Зустріч 1 

з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна, 

гарант ОПП: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

 
Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

08:40 
08:50 

– Підведення підсумків 

зустрічі 1, підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 



08:50 

09:20 

– Зустріч 2 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи: 
Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

Ректор Університету: 

Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор. 

Перший проректор: 

Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з державного управління, 

професор. 

Проректор з наукової роботи: 

Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор. 

Проректор з науково – педагогічної роботи та розвитку інфраструктури: 

Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, лауреат державної 

премії України у галузі освіти. 

Проректор з науково – педагогічної (виховної та соціальної роботи): 

Заікіна Анна Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент. 

Директор НН інституту фізичної культури: 

Лянной Михайло Олегович, кандидат педагогічних наук, професор. 

Гарант ОПП: 

Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

Завідувач кафедри логопедії: 
Кравченко Анатолій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор. 

 
 
 

Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 

09:20 – Підведення підсумків Члени експертної групи Відеоконференція 
09:30  зустрічі 2, підготовка до  з використанням 

  зустрічі 3  програми ZOOM 
    Відеоконференція 
    з використанням 

    програми ZOOM 

09:30 – Зустріч 3 з академічним Члени експертної групи: Відеоконференція 
10:00  персоналом Мамічева Олена Володимирівна, з використанням 

   Пахомова Наталія Георгіївна, програми ZOOM 
   Чикурова Ольга Ярославівна,  

   гарант ОПП: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних  

   наук, доцент.  

   науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст  



  освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
1. Кравченко Анатолій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор; 

2. Боряк Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор; 
3. Стахова Лариса Львівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 
4. Ласточкіна Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач; 

5. Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор; 

6. Петренко Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент; 

7. Клочко Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент; 
8. Пухно Світлана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент; 

9. Мороз Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 
10. Харченко Тамара Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент. 

 

10:00 – 

10:10 
Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

10:10 – 
10:45 

Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 
Чикурова Ольга Ярославівна, 

здобувачі, які навчаються на ОПП: 

1. Полуюфта Катерина, здобувач вищої освіти другого курсу денної форми навчання. 

2. Лоза Анастасія, здобувач вищої освіти другого курсу денної форми навчання. 
3. Присакару Катерина, здобувач вищої освіти другого курсу денної форми 

навчання. 
4. Осьмачко Анна, здобувач вищої освіти другого курсу денної форми навчання. 

5. Химченко Поліна, здобувач вищої освіти другого курсу денної форми навчання. 
6. Рой Дар’я Василівна, здобувач вищої освіти першого курсу заочної форми 

навчання. 
7. Ярошенко Катерина, здобувач вищої освіти першого курсу денної форми 

навчання. 
8. Шульга Ольга, здобувач вищої освіти першого курсу денної форми навчання. 

9. Довгопол Олена, здобувач вищої освіти першого курсу денної форми навчання. 
10. Шевченко Анна, здобувач вищої освіти другого курсу заочної форми навчання. 

Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

10:45–11:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4, підготовка до 5 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 



11:00–11:30 Зустріч 5 з 

представниками 
студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 
Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна, 

представники студентського самоврядування університету: 

- в.о. студентського ректора Дюбченко Євгенія; 

- представники самоврядування університету Пасько Валерія та Скусинець Анна; 

представники самоврядування НН ІФК 

- в.о. студентського директора НН ІФК Кириченко Едуард 

- представник самоврядування НН ІФК Линник Анна, здобувач вищої освіти другого 

курсу освітньої програми Спеціальна освіта (Логопедія). 

 
 

Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

11:30–11:40 Підведення підсумків 
зустрічі 5, підготовка до 

зустрічі 6 і налаштування 
з’єднання 
 

Члени експертної групи Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 

11:40–12:10 Зустріч 6 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи: 
Мамічева Олена Володимирівна, 
Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна, 

представники роботодавців: 

1. Тимченко Ірина Володимирівна, завідувач ЗДО №3 «Калинка» м. Суми; 
2. Феденко Олена Олексіївна, головний спеціаліст Управління освіти і науки 

Сумської міської ради; 
3. Верхоланцева Ірина Олександрівна, керівник Центру розвитку дитини «Вершина 

мови»; 

4. Крикуненко Юлія Олександрівна, директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр 
№1» Сумської міської ради; 
5. Петрова Людмила Валеріївна, директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Краснопільської міської ради; 

6. Малініна Людмила Василівна, директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Тростянецької міської ради. 

Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 

12:10–12:20 Підведення підсумків 

зустрічі 6, підготовка до 
відкритої зустрічі і 
налаштування з’єднання 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 



12:20–13:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 
Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна, 

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

Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

13:00– 14:00 Обідня перерва   

14:00– 14:30 Резервна зустріч Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 
Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна; 

особи, зустріч з якими не відбулась через об’єктивні обставини. 

 

14:30–18:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 

підсумків за день, 
планування 2 дня 

Члени експертної групи Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 

День 2 – 03.11.2022 р. 

07:50–08:00 Перевірка та 

налаштування технічних 
засобів відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 
Чикурова Ольга Ярославівна 

 
Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

08:00–08:30 Зустріч 7 із 
адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 
Чикурова Ольга Ярославівна 

Представники: 

Начальник центру забезпечення якості вищої освіти: 

Ячменик Марина Михайлівна, кандидат педагогічних наук. 

Начальник навчального відділу: 

Петренко Людмила Вікторівна. 

Завідувачка лабораторії дистанційного навчання: 

Кущ Юлія Іванівна, доктор філософії. 

В.о.завідувача методично-організаційного відділу: 

Лебідь Наталія Олександрівна 
Начальник міжнародного відділу: 

 
 

Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 



  Дєнєжніков Сергій Сергійович, кандидат філософських наук. 

Керівник навчально-наукового центру проєктних технологій: 

Омельяненко Віталій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент. 

Голова комісії з етики та академічної доброчесності: 

Вертіль Антон Вікторович, кандидат філософських наук, доцент. 

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції: 
Шевченко Олена Миколаївна 

 

08:30–08:40 Підведення підсумків 

зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 

програми ZOOM 

08:40–09:20 Огляд (використовуючи 

відеотрансляцію чи 

відеоролік) та 
обговорення питань стану 

матеріально-технічної 

бази, що 

використовується під час 
реалізації ОПП 

Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна, 
Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

гарант ОПП: Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Відповідальний за відео трансляцію: Латишев Володимир Сергійович. 

 
 

Фотозвіт, 
відеозвіт або 

відеотрансляція 

09:20–09:30 Підведення підсумків 

огляду матеріально-

технічної бази і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

09:30–10:00 Зустріч 8 із допоміжними 

(сервісними) 

структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи: 
Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

Начальник відділу кадрів: 

Пустовіт Лідія Василівна. 

Головний бухгалтер: 

Король Андрій Петрович. 

Завідувачка психологічною службою: 

Ратєєва Вікторія Олександрівна. 

Директор Наукової бібліотеки: 

Железняк Ірина Олександрівна. 

Начальник Центру інформаційних технологій: 

 
 
 
Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 



  Сидоренко Олег Петрович. 

Начальник відділу веб-технологій: 

Івченко Владислав Олексійович. 

Відповідальний секретар приймальної комісії: 

Іонова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Відділ охорони праці: 

Міхєєнко Тетяна Миколаївна. 

Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових 

платних послуг: 

Живодьор Володимир Федорович. 

 

10:00–10:10 Підведення підсумків 

зустрічі 8 та підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

10:10–10:40 Резервна зустріч Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

 
Відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

10:40–10:50 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної 

зустрічі і налаштування 
з’єднання 

Члени експертної групи Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 

10:50–12:00 Перерва   

12:00–12:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи:  
Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

Ректор Університету: 

Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор. 

Перший проректор: 

Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з державного управління, 

професор. 

Проректор з наукової роботи: 
Кудріна Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор. 

 
 
Відеоконференція 
з використанням 

програми ZOOM 



  Проректор з науково – педагогічної роботи та розвитку інфраструктури: 

Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, лауреат державної 

премії України у галузі освіти. 

Проректор з науково – педагогічної (виховної та соціальної роботи): 

Заікіна Анна Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент. 

Директор НН інституту фізичної культури: 

Лянной Михайло Олегович, кандидат педагогічних наук, професор. 

Гарант ОПП: 

Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна, канд.пед.наук, доцент. 

Завідувач кафедри логопедії: 

Кравченко Анатолій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор. 

 

12.30-12.40 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи: 
Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

 

12.40-18.00 Робота експертної групи з 

документами, підведення 

підсумків за 2 день, 
планування 3 дня. 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 
Чикурова Ольга Ярославівна 

опрацювання 

додаткової 

документації ЗВО 
(надсилаються на 

електронну пошту 

та/або надаються 
коректні 

посилання та/або 

в модулі запитів в 
системі), 

День 3 – 04.11.2022 р. 

09:00–18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи: 

Мамічева Олена Володимирівна, 

Пахомова Наталія Георгіївна, 

Чикурова Ольга Ярославівна 

Робота з 

документами; 

відеоконференція 

з використанням 
програми ZOOM 

 


	роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОПП «Спеціальна освіта (Логопедія)» за другим рівнем вищої освіти,
	№ 1201/АС – 22, в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з використанням технічних засобів відеозв’язку з 02 по 04 листопада 2022 року.
	1. Призначення та статус цієї програми
	2. Загальні умови роботи експертної групи

	3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи
	за спеціальністю «016 Спеціальна освіта» в Сумському державному педагогічному університеті імені  А.С. Макаренка у період з 02 по 04 листопада 2022 року

