
ПРОГРАМА 

дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної експертизи 
(програма онлайн-візиту) 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи в Національній академії внутрішніх справ (далі – НАВС) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НАВС, так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і  НАВС. 

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 НАВС здійснюється шляхом 

онлайн-візиту експертної групи. 

2.2. НАВС 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. НАВС 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 НАВС у розумні строки; НАВС має вжити розумних заходів, аби 

забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.5. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. НАВС зобов’язана 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 

програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. НАВС надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної для 

проведення акредитаційної експертизи НАВС, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від НАВС з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 16.02.22 
9.00-9.10 Організаційна зустріч 

членів експертної групи 
 

 

9.10-9.40 
 
 

Організаційна 
відеоконференція  
з гарантом ОП 
 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП д.психол.н., проф. 
Кудерміна Олена Іванівна 

9.40-10.00 Підготовка до 
відеоконференції 1 
 

 

10.00-10.40 Відеоконференція 1  
з керівником та 
менеджментом  НАВС 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП, д.психол.н., проф.    
Кудерміна Олена Іванівна; 
Ректор НАВС, д.ю.н., проф. Чернєй 
Володимир Васильович; 
Перший проректор НАВС, д.ю.н., проф. 
Гусарєв Станіслав Дмитрович; 
Проректор д.ю.н., проф. Чернявський 
Сергій Сергійович 
 

10.40-11.10 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2  
 

Члени експертної групи 

11.10-11.50 
 
 

Відеоконференція 2 з 
академічним персоналом 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП,  д.психол.н., проф.   
Кудерміна Олена Іванівна. 
Науково-педагогічні працівники, які 
викладають на ОП: 
1. д.психол.н., проф. Романенко О.В.; 
2. д.психол.н., проф. Медведєв В.С.; 
3. д.ю.н., проф. Охріменко І.М.; 
4. к.психол. н., доц. Полудьонна Н.С.; 
5. к.філол.н., доц. Богуцький В.М. 

11.50-12.20 Підведення підсумків 
зустрічі 2  
 

Члени експертної групи 

12.20-13.20 Обідня перерва 
 

 

13.20-13.50 Підготовка до зустрічі 3 
 

Члени експертної групи 

13.50-14.30 
 
 

Відеоконференція 3 зі 
здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП «Психологія»: 
1. Ярославська Валерія (1 курс); 
2. Лагодич Тетяна (1 курс); 



3. Козлова Альбіна (1 курс); 
4. Скороход Олена (2 курс); 
5. Врабій Ксенія (2 курс); 
6. Ополонська Ірина (2 курс). 
 

14.30-15.00 Підведення підсумків 
зустрічі 3. Підготовка до 
зустрічі 4 
 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 
 
 

Відеоконференція 4 з 
представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Заступник голови Студентського 
самоврядування НАВС  Сарібекян Юлія; 
Камінська Олександра; 
Бразалук Максиміліан; 
Голова Парламенту Базюк Віталій.  

15.40-16.10 Підведення підсумків 
зустрічі 4.  
 

Члени експертної групи 

16.10-16.50 Відкрита 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 
Код зустрічі у вільному доступі на 
сайті університету 
 

16.50-17.20 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

17.20-18.00: 
 
 
 
 
 

Відеоконференція 5 із 
роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, які залучені 
до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП «Психологія». 
Стейкхолдери від наукової спільноти, 
рецензенти ОП: 
1. д.психол.н., проф. Лефтеров В.О. 
2. д.психол.н., проф. Шандрук С.К. 
Роботодавці: 
1. Літош Г. М. (заст. Аккуратова О.І.) 
2. Овчар О.В. 

18.00-18.30 Підведення підсумків 
зустрічі 5  
 

Члени експертної групи 

День 2 – 17.02.22 

9.00-9.20 Організаційна зустріч 
членів експертної групи 

 

9.20-10.00 
 
 

Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП,   д.психол.н., проф.  
Кудерміна Олена Іванівна. 
 

10.00-10.30 Підготовка до зустрічі 6 
 

Члени експертної групи 



10.30-11.10 Відеоконференція 6 із 
адміністративним 
персоналом  

Члени експертної групи; 
Представники адміністративного 
персоналу: 
1. Колодейчак С.І. (начальник 
навчально-методичного відділу); 
2. Горбенко Д.А. (начальник відділу 
організації наукової діяльності та 
захисту прав інтелектуальної власності); 
3. Дерев`янко М. С. (начальник відділу 
міжнародного співробітництва). 

11.10-11.40 Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.40-12.20 Відеоконференція 7 із 
допоміжними 
(сервісними) 
структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Представники сервісних структурних 
підрозділів:  
- директор бібліотеки Косенкова Н. А.; 
- начальник відділу культурної 

комунікації та психологічного 
супроводження Смялянець Т. Л.;  

- начальник відділу логістики  
Гордієв О. П.;  

- т.в.о. відділу персоналу  
Зеленяк П.А.;  

- начальник навчально-методичного 
відділу Колодейчак С.І.;  

- начальник відділу міжнародного 
співробітництва Дерев’янко М.С.;  

- начальник відділу виховної, 
соціальної роботи та дозвілля 
Акопян Т.О. 
 

12.20-12.50 Підведення підсумків 
зустрічі 7 
 

Члени експертної групи 

12.50-13.50 Обідня перерва 
 

 

13.50-14.20 Підготовка до резервної 
зустрічі 
 

Члени експертної групи 

14.20-15.00 Резервна 
відеоконференція 
 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч  
 

15.00-16.10 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної 
відеоконференції 
 

Члени експертної групи 

16.10-16.50 Фінальна 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП   д.психол.н., проф.   
Кудерміна Олена Іванівна 



Ректор НАВС, д.ю.н., проф. Чернєй 
Володимир Васильович; 
Перший проректор НАВС, д.ю.н., проф. 
Гусарєв Станіслав Дмитрович 

16.50-18.00 Підведення підсумків 
днів 1,2 
 

Члени експертної групи 
 

День 3 – 18.02.22 

09.00-18.00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 

Керівник експертної групи   Світлана Аврамченко 

 


