
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної  програми «Дошкільна освіта» 
за спеціальністю012 Дошкільна освіта за третім  рівнем вищої освіти у   

Мелітопольському державному  педагогічному університеті 
 імені Богдана Хмельницького 

(02.03.2022 – 04.03.2022) 
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 за адресою  м. Мелітополь вул. Михайла 
Грушевського, 19 

                                                       



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
Програма онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 
за спеціальністю012 Дошкільна освіта за третім рівнем вищої освіти у  

Мелітопольському державному  педагогічному університеті 
 імені Богдана Хмельницького 

 (02.03.2022 – 04.03.2022)  
 

Ч
а
с 

Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 02.03 2022 р. – середа 

10.00 – 
10.30 

Зустріч 1  із 
адміністрацією ЗВО 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП. 
Москальова Людмила Юріївна, в.о. ректора Університету, 

проректор з наукової роботи; 
Мальцева Ірина Андріївна, перший проректор; 
Арабаджи Олена Семенівна, проректор із заочної форми навчання, 

член правління Асоціації випускників МДПУ імені Богдана Хмельницького; 
Аверіна Катерина Сергіївна, начальник відділу міжнародних 

зв’язків; 
Федорова Олена Василівна, директор ННІ СПМО. 

 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.00 – 
11.40 

Зустріч 2  із академічним 
персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП.  
Троїцька Тамара Серафимівна, доктор філософських наук, 

професор; 

Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Коробченко Ангеліна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор; 

Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор; 

Житнік Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Канарова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Денисенко Надія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент; 

Шевченко Світлана Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент; 

Баранцова Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

  Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 



 

 

12.00 – 
12.40 

Зустріч 3 зі здобувачами 
освіти (відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Волік Наталія Миколаївна, 4 курс навчання; 

Калугіна Юлія Валеріївна, 4 курс навчання; 

Артюхова Олена Валеріївна, 3курс навчання; 

Городнича Світлана Володимирівна, 2 курс навчання; 

Нікіренкова Анастасія Юріївна, 2 курс навчання; 

Нижник Тетяна Олексіївна, 1 курс навчання. 

 Підведення  підсумків  зустрічі  
3  і  підготовка  до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00 – 
13.40 

Зустріч 4 із представниками 

Ради молодих вчених та 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

Університету 

Члени експертної групи: 

Сухомлінова Анастасія Сергіївна, голова студентської ради 

університету (4 курс); 

Чорна Вікторія Володимирівна, голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

Атрошенко Тетяна Юріївна, представник Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

Яковенко Ірина Олександрівна, представник Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету. 

Таблер Тетяна Іванівна, представник Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених університету. 

 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.00 – 
14.40 

Зустріч 5 із 
адміністративним 
персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП, завідувач кафедри, 

науковий керівник; 

Федорова Олена Василівна, директор ННІ СПМО; 

Долинна Олена Миколаївна, завідувач відділом аспірантури та 

докторантури; 

Фалько Наталя Миколаївна, керівник Центру експертизи та 

моніторингу якості освітнього процесу; 

Сегеда Наталя Анатоліївна, голова комісії Вченої ради з експертизи 

якості освітніх програм спеціальності; 

Глебова Наталя Іванівна, керівник Центру по роботі з гарантами 

освітніх програм; 

Мажара Наталія Сергіївна, начальник відділу кадрів; 



 

 

Журавльова Лариса Станіславівна, науковий керівник; 

Канарова Ольга Вікторівна, науковий керівник. 
 Підведення підсумків зустрічі 

5 і підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

15.00 – 

15.40 
Зустріч 6 із 
роботодавцями та 
випускниками 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців та випускники: 
Нечипоренко Валентина Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Хортицької національної навчально-реабілітаційної 

академії; 

Щербак Ірина Анатоліївна, начальник Управління освіти 

Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

Брєжнєва Олена Генадіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного 

університету; 

Федорова Олена Василівна, директор ННІ СПМО; 

Марецька Юлія Іванівна, завідувач кафедри педагогіки і педагогічної 

майтерності; 

Тарасова Людмила Олександрівна, в.о. директора Комунальний заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №33 Дніпропетровської 

міської ради. 
 Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 2 – 03.03 2022 р. – четвер 

10.00 – 

10.30 
Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОНП 
(фотопрезентація) 

Члени експертної групи; 
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП. 

11.00-
11.30 

Зустріч 7 із допоміжними 
структурними підрозділами 
 

Члени експертної групи; 
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП; 

Житнік Тетяна Сергіївна, керівник освітньо-наукового Центру 

соціокультурного розвитку дитини; 

Журавльова Лариса Станіславівна, директор Центру корекційно-

розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; 

Єрьоміна Лілія Євгенівна, фахівець Науково-дослідної Лабораторії 

духовно-морального розвитку особистості; 



 

 

Шевченко Світлана Віталіївна, керівник Лабораторії 

психофізіологічних досліджень; 

Гузь Наталя Василівна, фахівець Психологічного центру; 

Букреєв Дмитро Олександрович, координатор STEAM-лабораторії; 

Чорна Альона Віталіївна, директор центру освітніх дистанційних 

технологій;  

Радіонова Ірина Анатоліївна, директор бібліотеки. 
12.00-
14.00 

Робота з документами 
 

Члени експертної групи: 
Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП. 

14.00 – 

14.30 
Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

15.00 – 

15.20 
Фінальна зустріч Члени експертної групи: 

Ляпунова Валентина Анатоліївна, гарант ОНП; 
Москальова Людмила Юріївна, в.о. ректора Університету, 

проректор з наукової роботи; 
День 3 – 04.03.2022 – п’ятниця  

 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


