ПРОГРАМА
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» освітньої програми «Психологія
особистості: генеза, здоров’я, безпека» (ID у ЄДЕБО 48520) за третім рівнем вищої освіти
(справа №1777/АС-21) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 25
жовтня по 27 жовтня 2021 року (відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти 1826-Е від 08 жовтня 2021 року)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у

Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі – ЗВО) під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпека» (ID
у ЄДЕБО 48520) (далі – ОП), 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 плану роботи 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 роботи експертної групи забезпечує проведення онлайн-зустрічей із учасниками фокус
груп згідно розкладу за допомогою сервісу для організації онлайн конференцій та відеозв’язку ZOOM.
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною
групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у
погоджений час.
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не
запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі роботи 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 розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату та час проведення такої
онлайн-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 акредитацією освітньою програми, є гарант
освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми
ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після закінчення експертизи
передаються до секретаріату Національного агентства.

Розклад роботи експертної групи

3.

День 1 – 25 жовтня 2021 р.
Час
08.45–09.00
09.00–09.40
09.40–10.20

Зустріч або інші активності
Підготовка експертної групи до
онлайн зустрічей
Організаційна зустріч з гарантом
ОП
Зустріч 1 з керівником та
менеджментом ЗВО

10.20–10.30

Підведення підсумків зустрічі 1

10.30–11.10

Огляд матеріально-технічної бази,
що використовується під час
реалізації ОП (включаючи умови для
безперешкодного
доступу
маломобільних груп населення)
Підведення підсумків огляду
матеріально-технічної бази та
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом

11.10–11.30

11.30–12.30

Учасники
Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП – Лазорко Ольга Валеріївна
Члени експертної групи, гарант ОП – Лазорко Ольга Валеріївна, ректор – Цьось Анатолій
Васильович, проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй – Ульянов Вадим
Олексiйович, проректор з навчальної роботи та рекрутації – Громик Юрій Васильович,
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – Засєкіна Лариса
Володимирівна, декан факультету психології – Дучимінська Тамара Іванівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП – Лазорко Ольга Валеріївна, технічний супровід (за
потреби)

Члени експертної групи

Члени експертної групи, гарант ОП – Лазорко Ольга Валеріївна, науково-педагогічні
працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають
на цій програмі, включаючи керівників практики: Борейко Юрій Григорович, Засєкіна
Лариса Володимирівна, Бояр Андрій Олексійович, Мушкевич Мирослава Іванівна,
Чернета Світлана Юріївна, Коляда Еліна Калениківна, Гошовський Ярослав
Олександрович

Обідня перерва
Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (представники
кожного року і різних форм навчання), 7-10 осіб

15.00–15.20

Підведення підсумків зустрічі 3

Члени експертної групи

15.20–15.50

Відкрита зустріч

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

12.30–13.30
13.30–14.00
14.00–15.00

Члени експертної групи

Члени експертної групи

16.10–16.40

Підведення підсумків відкритої
зустрічі
Зустріч 4 із випускниками ОП

16.40–17.00

Підведення підсумків

Члени експертної групи

08.45–09.00

Підготовка експертної групи до
онлайн зустрічей
Зустріч 5 із адміністративним
персоналом

Члени експертної групи

15.50–16.10

Члени експертної групи; випускники ОП різних років навчання (не більше 8 осіб)
День 2 – 26 жовтня 2021р.

09.00–09.30

09.30–09.50
09.50–10.30

10.30–10.50
10.50–11.20

11.20–11.30

Члени експертної групи, начальник навчального відділу – Заєць Любов Олексіївна,
начальник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти – Балабуха
Наталія Вікторівна, завідувач відділу аспірантури та докторантури – Філіпович Мирослава
Богданівна, керівник відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та
комп’ютерного тестування» – Павленко Юлія Степанівна, начальник відділу міжнародних
зв’язків – Коломечюк Владислав Вікторович, директор Навчально-наукового інституту
неперервної освіти ВНУ імені Лесі Українки, відповідальний секретар приймальної комісії –
Дикий Олег Юрійович
Підведення підсумків зустрічі 5 та Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 із науковими керівниками Члени експертної групи, голова наукової ради університету – Засєкіна Лариса
та підрозділами, що залучені до Володимирівна, голова Ради молодих учених ВНУ імені Лесі Українки – Голуб Геннадій
організації наукової діяльності
Сергійович, начальник науково-дослідної частини – Глова Ірина Василівна, наукові
керівники аспірантів: Мушкевич Мирослава Іванівна, Гошовський Ярослав
Олександрович, Вірна Жанна Петрівна, Лазорко Ольга Валеріївна, Мельник Антоній
Петрович
Підведення підсумків зустрічі 6 та
Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 7
Зустріч
7
(сервісними)
підрозділами

із

допоміжними Члени експертної групи, начальник відділу кадрів – Чечель Наталія Олександрівна,
структурними директор бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки – Собчук Володимир Степанович, керівник
психологічної служби при відділі молодіжної політики та соціальної роботи – Кулик Тетяна
Миколаївна, профконсультант відділу молодіжної політики та соціальної роботи – Хомюк
Альона Іванівна, начальник відділу охорони праці – Негодюк Микола Данилович,
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – Мартинюк Сергій
Іванович
Підведення підсумків зустрічі 7 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8

11.30–12.00

12.00–12.30

Зустріч
8
з
представниками Члени експертної групи, голова студентської ради ВНУ імені Лесі Українки – Мельничук
студентського самоврядування
Костянтин Юрійович, голова Наукового товариства аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі
Українки – Горбач Вікторія Віталіївна, голова самоврядування аспірантів ВНУ імені Лесі
Українки – Мельничук Марія Анатоліївна, голова студентської ради факультету –
Борисюк Марія Сергіївна, голова первинної профспілкової організації студентів
факультету – Марійчук Марта Петрівна, представник НТАіС факультету – Гордовська
Тетяна Іванівна, виконавчий директор Асоціації випускників ВНУ імені Лесі Українки –
Понєдєльник Лариса Анатоліївна
Підведення підсумків зустрічі 8 та Члени експертної групи
підготовка до резервної зустрічі

12.30–13.30

Обідня перерва

13.30–14.10

Резервна зустріч

14.10–14.40

Підведення підсумків резервної Члени експертної групи
зустрічі, підготовка до зустрічі 9

14.40–15.20

Зустріч 9 з роботодавцями

15.20–16.00
16.00–16.30
16.30–17.00

09.00–18.00

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну зустріч

Члени експертної групи, представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП: Пріб Гліб Анатолійович, доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби
зайнятості України; Родіна Наталія Володимирівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувачка кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова; Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних
наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради Д48.125.03 Національного університету
«Острозька академія»; Пастрик Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, в.о.
ректора Комунального закладу вищої освіти «Волинський медичний інститут»; Віговська
Тетяна Володимирівна, заступник директора Волинського обласного спеціалізованого
будинку дитини з медичної частини; Маркевич Катерина Захарівна, голова слухацького
самоврядування Волинського Акме-Університету; Губа Наталія Олександрівна, кандидат
психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Запорізького національного
університету
Підведення підсумків зустрічі 9 та Члени експертної групи
підготовкадо фінальної зустрічі
Члени експертної групи, гарант ОП – Лазорко Ольга Валеріївна, ректор – Цьось Анатолій
Фінальна зустріч
Васильович
Підведення підсумків
Члени експертної групи
День 3 – 27 жовтня 2021 р.
«День суджень» експертної групи – Члени експертної групи
внутрішня зустріч

