
ПРОГРАМА 

дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення 
акредитаційної експертизи (програма онлайн-візиту) 

ОНП «Психологія» ЄДЕБО 47706 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи в Херсонському 

державному університеті (далі – ХДУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови 
її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ХДУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 
програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ХДУ. 

Узгоджена програма онлайн-візиту 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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ХДУ здійснюється шляхом онлайн-візиту експертної групи.  
2.2. ХДУ забезпечує доступ гаранта, учасників фокус-груп та інших зацікавлених осіб до мережі Інтернет із 

використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в 
інший спосіб. 

2.3. ХДУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.4. У розкладі онлайн-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 ХДУ у розумні строки; ХДУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.5. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ХДУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 
освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ХДУ надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної для проведення акредитаційної експертизи, 
на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ХДУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньою програми, є гарант освітньої 
програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Відеоконференція або 
інші активності 

Учасники 

День 1 – 21 грудня 2021 року 
09.00-
09.30 

Організаційна 
відеоконференція з 
гарантом ОНП 

Члени експертної групи;  
Блинова Олена Євгенівна, гарант ОНП, професорка.  
 

09.30-
10.00 

Підготовка до 
відеоконференції 1 

Члени експертної групи 

10.00-
10.40 

Відеоконференція 1 з 
керівником та менеджментом 
ХДУ. 

Члени експертної групи;  
Блинова Олена Євгенівна, гарант ОНП, професорка.  
Співаковський Олександр Володимирович, ректор ХДУ, доктор педагогічних 
наук, професор;  
Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор, доктор педагогічних наук, 
професор; 
Мальчикова Дар'я Сергіївна, проректорка з навчальної та науково-педагогічної 
роботи, докторка географічних наук, професорка; 
Вінник Максим Олександрович, проректор з фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;  
Кушнір Наталія Олександрівна, проректорка з інноваційної, міжнародної, 
інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка; 
Кузнецов Сергій Володимирович, проректор з соціально-гуманітарної та 
науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент; 
Цапів Алла Олексіївна, завідувачка відділу аспірантури та докторантури, 
докторка філологічних наук, доцентка; 
Шапошникова Ірина Василівна, декан факультету психології, історії та 
соціології, докторка соціологічних наук,професорка.  

10.40-
11.10 

Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2 
 

Члени експертної групи 

https://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/ABC.aspx
http://omelchuk.ks.ua/
https://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Vinnik.aspx
https://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Kuznecov.aspx


11.10-
11.50 

Відеоконференція 2 з 
академічним персоналом 

Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 
освітньо-наукової програми, а також викладають на цій програмі: 
1. Блинова Олена Євгенівна, докторка психологічних наук, професорка; 
2. Пермінова Людмила Аркадіївна, кандидатка педагогічних наук, професорка; 
3. Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, професор; 
4. Поліщук Ірина Євгенівна, кандидатка філософських наук, доцентка; 
5. Цапів Алла Олексіївна, докторка філологічних наук, доцентка; 
6. Тавровецька Наталія Іванівна, кандидатка психологічних наук, доцентка; 
7. Бабатіна Світлана Іванівна, кандидатка психологічних наук, доцентка; 
8. Шебанова Віталія Ігорівна, докторка психологічних наук, професорка; 
9. Кобець Віталій Миколайович, доктор економічних наук, професор. 

11.50-
12.20 

Підведення підсумків зустрічі 
2 і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.20-
13.10 

Відеоконференція 3 зі 
здобувачами вищої освіти 
(аспірантами) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
1. Назаренко Наталя, 1 курс, очна денна форма навчання; 
2. Майор Вікторія, 1 курс, заочна форма навчання; 
3. Коковіхіна Ольга, 2 курс, очна денна форма навчання; 
4. Граділь Єлизавета, 2 курс, очна вечірня форма навчання; 
5. Круглов Костянтин, 3 курс, очна денна форма навчання; 
6. Каленчук Валентина, 3 курс, заочна форма навчання; 
7. Крупник Ганна, 4 курс, очна денна форма навчання. 
 

13.10-
14.10 

Обідня перерва  

14.10-
14.40 

Підведення підсумків зустрічі 
3 і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.40-
15.20 

Відеоконференція 4 з 
науковими керівниками 
аспірантів 

Члени експертної групи; 
наукові керівники здобувачів вищої освіти: 
1. Блинова Олена Євгенівна, докторка психологічних наук, професорка; 
2. Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, професор; 



3. Тавровецька Наталія Іванівна, кандидатка психологічних наук, доцентка; 
4. Яковлева Світлана Дмитрівна, докторка психологічних наук, професорка. 
 

15.20-
15.40 

Підведення підсумків зустрічі 
4 і підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

15.40-
16.20 

Відеоконференція 5 з 
представниками 
самоврядування та ради 
молодих вчених 

Члени експертної групи; 
представники Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених: 
1. Мандич Тамара, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених; 
2. Цюпак Ірина, заступниця голови Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених, к.пед.н.; 
3. Захаров Олексій, член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 
і молодих учених; 
4. Волянюк Анастасія, членкиня Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених; 
5. Новікова Катерина, голова студентської ради факультету психології, історії та 
соціології ХДУ; 
6. Пазинич Денис, голова студентського парламенту ХДУ;  
7. Щербик Ангеліна, голова первинної профспілкової організації студентів ХДУ. 
 

16.20- 
17.00 

Підведення підсумків зустрічі 
5 

Члени експертної групи 

День 2 – 22 грудня 2021 року 
09.00–
9.40  

Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОНП 
(презентаційний фільм за 
запитом завантажується ) 

Члени експертної групи; 
1. Блинова Олена Євгенівна, гарант ОНП, професорка; 
2. Арустамова Нателла Артемівна, Директорка Наукової бібліотеки ХДУ;  
3. Лемещук Олександр Ігорович, в.о. керівника відділу забезпечення  
академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 
4. Цапів Алла Олексіївна, завідувачка відділу аспірантури та докторантури, 
професорка; 
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5. Тавровецька Наталія Іванівна, доцентка кафедри психології; 
6. Попович Ігор Степанович, професор кафедри психології; 
7. Кравченко Тетяна Федорівна, завідувачка гуртожитку № 3.  
 

9.40–
10.10 

Підсумки огляду. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.10–
10.50 

Відеоконференція 6 із 
керівниками допоміжних 
підрозділів 

Члени експертної групи; 
1. Блах Валерія Сергіївна, керівниця відділу з питань інтелектуальної власності; 
2. Ревенко Євгенія Сергіївна, в.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та 
проєктної діяльності; 
3. Цапів Алла Олексіївна, завідувачка відділу аспірантури та докторантури; 
4. Бистрянцева Анастасія Миколаївна, завідувачка відділу забезпечення якості 
вищої освіти; 
5. Яценко Вікторія Федорівна, керівниця навчального відділу; 
6. Корнішева Тетяна Леонідівна, керівниця навчально-методичного відділу; 
7. Черкашина Тетяна Олександрівна, керівниця Соціально-психологічної 
служби ХДУ; 
8. Саковніч Олексій Олександрович, уповноважений з антикорупційної  
діяльності. 
 

10.50–
11.20 

Підведення підсумків зустрічі 
6. Підготовка до зустрічі 7. 

Члени експертної групи 

11.20–
12.00 

Відеоконференція 7 із 
роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців: 
1. Бочелюк Віталій Йосипович, доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка»; 
2. Дроздов Олександр Юрійович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри загальної, вікової та соціальної психології Національного університету 
«Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка»; 
3. Кузікова Світлана Борисівна, докторка психологічних наук, професорка, 
завідувачка кафедри психології Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка; 



4. Пілецька Любомира Сидорівна, докторка психологічних наук, професорка, 
завідувачка кафедри психології розвитку та соціальної психології 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; 
5. Сердюк Людмила Захарівна, докторка психологічних наук, професорка, 
завідувачка лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 
 

12.00-
12.30 

Підведення підсумків зустрічі 
7. Підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12.30- 
13.30 

Обідня перерва  

13.30-
14.10 

Відеоконференція 8 із 
адміністративним персоналом 

Члени експертної групи; 
1. Вінник Максим Олександрович, проректор з фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи 
2. Кудас Наталія Анатоліївна, начальник відділу кадрів; 
3. Попова Ірина Михайлівна, головний бухгалтер; 
4. Цапів Алла Олексіївна, завідувачка відділу аспірантури та докторантури; 
5. Блинова Олена Євгенівна, гарант ОНП.  
 

14.10-
14.30 

Підведення підсумків зустрічі 
8 і підготовка до відкритої 
зустрічі  

 

14.30-
15.10 

Відкрита 
відеоконференція 

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

15.10-
15.40 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.40-
16.20 

Резервна 
відеоконференція  

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

16.20- 
16.40 

Підготовка до фінальної 
відеоконференції 

Члени експертної групи 

16.40- Фінальна Члени експертної групи; 



17.20 відеоконференція Блинова Олена Євгенівна, гарант ОНП, професорка.  
Співаковський Олександр Володимирович, ректор ХДУ, доктор педагогічних 
наук, професор;  
Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор, доктор педагогічних наук, 
професор; 
Мальчикова Дар'я Сергіївна, проректорка з навчальної та науково-педагогічної 
роботи, докторка географічних наук, професорка; 
Вінник Максим Олександрович, проректор з фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;  
Кушнір Наталія Олександрівна, проректорка з інноваційної, міжнародної, 
інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка; 
Кузнецов Сергій Володимирович, проректор з соціально-гуманітарної та 
науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент; 
Цапів Алла Олексіївна, завідувачка відділу аспірантури та докторантури, 
докторка філологічних наук, доцентка; 
Шапошникова Ірина Василівна, декан факультету психології, історії та 
соціології, докторка соціологічних наук, професорка. 

 

Керівник експертної групи                                                                                                                         Ольга Паламарчук 
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