ПРОГРАМА
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» освітньої програми «Психологія»
(ID у ЄДЕБО 29074) за третім рівнем вищої освіти (справа №1306/АС-21) в Інституті
підготовки кадрів державної служби зайнятості України з 14 липня по 16 липня 2021 року
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
№1363-Е від 24 червня 2021 року)
1.Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи в Інституті
підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – ЗВО) під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Психологія» (ID у ЄДЕБО 29074) (далі – ОП), а також
умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будьякі 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 будьяких 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 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 акредитацію 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.

3.Розклад роботи експертної групи
День 1 – 14 липня 2021 р.
Час

Учасники

Зустріч або інші активності

0830–0900

Підготовка експертної групи до онлайн
зустрічей

Члени експертної групи (Корнієнко Інокентій Олексійович, Оверчук Вікторія
Анатоліївна, Денісієвська Анна Євгенівна)

0900–0940

Організаційна зустріч з гарантом ОП

– члени експертної групи;
– гарант ОП (Дорожкін Валерій Романович)

0940–1020

Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом – члени експертної групи;
Інституту підготовки кадрів державної служби – гарант ОП (Дорожкін Валерій Романович);
зайнятості України
– проректор з науково-педагогічної роботи (Линдюк Олена Анатоліївна);
– проректор з соціально-економічних та адміністративних питань (Сухомлин Віктор
Борисович);
– завідувач кафедри психології (Пріб Гліб Анатолійович)

1020–1040

Підведення підсумків зустрічі 1

1040–1140

Огляд матеріально-технічної бази, що – члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП – гарант ОП (Дорожкін В.Р.);
(включаючи умови для безперешкодного – проректор з соціально-економічних та адміністративних питань (Сухомлин В.Б.);
доступу маломобільних груп населення)
– завідувач навчальної лабораторії з інформаційно-комунікаційних технологій
(Брижчук Р.Г.);
– завідувач гуртожитку (Мальцева А.М.);
– заступник начальника експлуатаційно-технічного відділу (Гоцій В.М.);
– інженер з охорони праці та пожежної безпеки (Шпотенко В.Д.)

1140–1200

Підведення підсумків огляду матеріальнотехнічної бази

1200–1300

Обідня перерва

1300–1330

Підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

Члени експертної групи

Члени експертної групи

1330–1430

Зустріч 2 з академічним персоналом

1430–1500

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка
до зустрічі 3

1500–1600

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП
«Психологія»

1600–1630

Підведення підсумків зустрічі 3

– члени експертної групи;
– гарант ОП, професор кафедри психології Дорожкін В.Р.;
– науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої
програми, а також викладають на цій програмі, включаючи керівників практики:
– професор кафедри психології Пріб Г.А.;
– професор кафедри психології Раєвська Я.М.;
– професор кафедри психології Ткалич М.Г.;
– професор кафедри психології Бегеза Л.Є.;
– доцент кафедри психології Євтушенко І.В.;
– доцент кафедри психології Калюжна Є.М.;
– доцент кафедри психології Левченко В.В.;
– доцент кафедри психології Матвієнко Л.І.;
– доцент кафедри психології Нежинська О.О.;
– доцент кафедри психології Смирнова О.П.;
– професор кафедри публічного управління та адміністрування Скуратівський В.А.;
– доцент кафедри іноземних мов та міжкультурних комунікацій Малиш М.М.
Члени експертної групи
– члени експертної групи;
– здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
– здобувачі 1 курсу, які навчаються на ОП:
– Гречаник Марія Ігорівна,
– Ларченко Ірина Володимирівна;
– здобувачі 2 курсу, які навчаються на ОП:
– Орловська Ольга Анатоліївна,
– Глотова Наталія Володимирівна,
– Василенко Вікторія Іванівна;
– здобувачі 3 курсу, які навчаються на ОП:
– Лапінська Тетяна Володимирівна;
– здобувачі 4 курсу, які навчаються на ОП:
– Дубяга Яна Іванівна
Члени експертної групи

1630–1710

Відкрита зустріч

1710–1740

Підведення підсумків

– члени експертної групи;
– усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)
Члени експертної групи
День 2 – 15 липня 2021р.

0830–0900

Підготовка експертної групи до онлайн
зустрічей

0900–0940

Зустріч 4 із адміністративним персоналом й
допоміжними (сервісними) структурними
підрозділами

0940–1000
1000–1030

Члени експертної групи

– члени експертної групи;
– керівник відділу, що відповідає за виховну, соціальну роботи, психологічне
забезпечення, професор кафедри психології Бегеза Л.Є.;
– заступник завідувача кафедри з питань центру «Сенс Є», професор кафедри психології
Раєвська Я.М.;
– голова комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики
Тимощук І.В.;
– уповноважений із запобігання корупції, провідний юрист консультант ІПК ДСЗУ
Чечотка В.Д.;
– завідувач відділу навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації освітньої
діяльності Лелюк О.Ю.;
– завідувач відділу кадрів Абрамян М.П.;
– відповідальний секретар приймальної комісії, завідувач центру підвищення
кваліфікації керівних працівників та фахівців державної служби зайнятості України
Тривайло А.Ю.;
– начальник відділу міжнародних зв’язків та організації документообігу Венгер І.О.;
– завідувач бібліотеки Слюсар Л.А.
Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 5
Зустріч 5 із науковими керівниками та
підрозділами, що залучені до організації
наукової діяльності

– члени експертної групи;
– начальник/представник: науковий співробітник науково-дослідної частини підготовки
кадрів вищої кваліфікації Новаш Л.Г.;
– наукові керівники аспірантів:
– завідувач кафедри психології Пріб Г.А.;
– гарант ОП, професор кафедри психології Дорожкін В.Р.;

1030–1050
1050–1120

1120–1140
1140–1210

1210–1230

– професор кафедри психології Раєвська Я.М.;
– професор кафедри психології Ткалич М.Г.;
– професор кафедри психології Бегеза Л.Є.;
– доцент кафедри психології Євтушенко І.В.;
– професор кафедри психології Мілютіна К.Л.
Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 6
Зустріч 6 із випускниками

– члени експертної групи;
– випускники даної ОП:
– Касʼянова Світлана Борисівна,
– Ортікова Наталія Володимирівна,
– Дубяга Яна Іванівна.
Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 7
Зустріч 7 з представниками студентського
самоврядування

– члени експертної групи;
– голова студентської ради ІПК ДСЗУ Ходорчук Анастасія Сергіївна;
– голова ради наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених ІПК ДСЗУ
Колєснік Лідія Максимівна;
– представник Ради наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених
ІПК ДСЗУ Скірута Роман Олександрович;
– студентка 3 курсу Ткаченко Каріна Володимирівна;
– студентка 4 курсу Велічкіна Алла Дмитрівна
Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка Члени експертної групи
до резервної зустрічі

1230–1330

Обідня перерва

1330–1410

Резервна зустріч

1410–1440

Підведення підсумків
підготовка до зустрічі 8

1440–1520

Зустріч 8 з роботодавцями

– члени експертної групи;
– особи, додатково запрошені на резервну зустріч
резервної зустрічі, Члени експертної групи
– члени експертної групи;
– представники роботодавців та академічної спільноти, які залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:

1520–1600

– керівник відділу Національного Фонду Досліджень України Ворона П.В.;
– директор ГО «Інститут раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я» Рубель Н.Г.;
– директор центру психології та розвитку «Київський дворик» Дубашидзе Н.М.,
– завідувач сектору активної підтримки безробітних Малинськоі міської філії
Житомирського обласного центру зайнятості Кучинська Г.М.;
– заступник директора Бердичівського міського центру зайнятості Столярова І.М.;
– Президент Українського психоаналітичного союзу, тренінговий аналітик та
супервізор Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапії Савченко О.В.;
– засновник студії пояснюючого відео «Синяя Лошадь» Медведєв Є.О.
Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка Члени експертної групи
до фінальної зустрічі

1600–1630 Фінальна зустріч

– члени експертної групи;
– гарант ОП (Дорожкін Валерій Романович);
– завідувач кафедри психології (Пріб Гліб Анатолійович);
– проректор з науково-педагогічної роботи (Линдюк Олена Анатоліївна)

1630–1700 Підведення підсумків

Члени експертної групи
День 3 – 16 липня 2021 р.

0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч
експертної групи

Члени експертної групи

