
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
 

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. 

 
 
 
 

 



Розклад роботи експертної групи у  

Національному університеті «Одеська юридична академія» 

Час 
Он-лайн сесії або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 14.04.2021 р. 

8:50–09:00 Початок роботи експертної 

групи. Включення системи 

технічної підтримки 

 

09:00–09:40 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

в.о. ректора НУ «ОЮА», перший проректор 

Аракелян Мінас Рамзесович; 

проректор з навчальної роботи Ульянова Галина 

Олексіївна; 

проректор з питань навчально-інноваційного 

розвитку та економічної діяльності  

Підгородинський Вадим Миколайович; 

проректор з міжнародних зв'язків Туляков 

В’ячеслав Олексійович; 

декан факультету психології, політології та 

соціології Яковлев Денис Вікторович 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 

1 і підготовка до зустрічі 2 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 2 з гарантом ОП та 

завідувачем кафедри 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Цільмак Олена Миколаївна; 

завідувач кафедри психології Лефтеров Василь 

Олександрович 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 

з гарантом і підготовка до 

огляду МТБ 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

11:00–11:40 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

гарант ОП Цільмак Олена Миколаївна; 

завідувач кафедри психології Лефтеров Василь 

Олександрович; 

доцент кафедри психології Татьянчиков Андрій 

Олександрович; 



доцент кафедри психології Третьякова Тетяна 

Миколаївна; 

доцент кафедри психології Лазор Катерина 

Петрівна; 

ексголова студентського самоврядування НУ 

член студентського самоврядування НУ «ОЮА» 

Лукашук Каріна Русланівна 

11:40–12:00 Підведення підсумків огляду і 

підготовка до зустрічі 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

12:00–12:40 Зустріч 3 з академічним 

персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Лефтеров Василь Олександрович – завідувач 

кафедри психології; 

Цільмак Олена Миколаївна – професор кафедри 

психології; 

Крюкова Марина Анатоліївна – доцент кафедри 

психології; 

Татьянчиков Андрій Олександрович – доцент 

кафедри психології; 

Курова Анастасія Володимирівна – доцент 

кафедри психології; 

Короход Ясміна Джанівна – доцент кафедри 

психології; 

Форманюк Юлія Валеріївна – ст. викладач 

кафедри психології; 

Бедан Вікторія Борисівна – ст. викладач кафедри 

психології; 

Єфремова Наталія Володимирівна – доцент 

кафедри історії держави і права; 

Логінова Наталія Іванівна – завідувач кафедри 

інформаційних технологій 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 

2 і підготовка до зустрічі 3 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  

  



14:00–14:40 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

14:40–15:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і підготовка 

до зустрічі 4 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

15:00–15:40 Зустріч 4 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

начальник відділу соціально-гуманітарної роботи 

та психологічного забезпечення Головного 

управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Одеській області Мая 

Гринько; 

заступник начальника відділу психологічного 

забезпечення Головного управління 

Національної поліції України в Одеській області 

Андрій Костюк; 

начальник служби психологічного забезпечення 

Південного територіального управління 

Національної гвардії України Юлія Макєєва; 

лікар, акредитований гештальт-терапевт, 

сертифікований супервізор, арт-терапевт, 

псіхосоматолог Ольга Алексєєва; 

навчальний психотерапевт позитивної 

психотерапії, психотерапевт Європейської 

асоціації психотерапевтів, супервізор реєстру 

Української спілки психотерапевтів, керівник 

навчально-оздоровчого центру ДАО Валентина 

Босько 

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 

4 (відеоконференція) 

Члени експертної групи 

16:00–18:00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 2 – 15.04.2021 р. 

8:50–09:00 Початок роботи експертної 

групи. Включення системи 

технічної підтримки 

 

09:00–10:00 Зустріч 5 зі здобувачами 

вищої освіти очної та заочної 

форми навчання 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

1 курс: 

Аль-Катеб Аднан Ясер 



Гачегова Єлизавета Євгеніївна 

2 курс: 

Мельниченко Ольга Сергіївна 

Мороз Катерина Миколаївна  

Мельник Данило Сергійович 

3 курс: 

Алещенко Ольга Сергіївна 

Гандзюк Любов Михайлівна 

Мацілецька Дарина Іванівна 

4 курс: 

Плюшкіна Ганна Романівна 

Нечипоренко Ірина  Олександрівна 

Каземіренко Анастасія Федорівна 

1 курс (заочна форма навчання): 

Лісіцька Ірина Ігорівна 

Степанюк Юлія Сергіївна 

10:00–10:30 Підведення підсумків зустрічі 

5 і підготовка до зустрічі 6 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 6 із 

адміністративним персоналом 

та допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

директор ЦООПІАР Павлова Юлія Сергіївна; 

начальник відділу оцінювання якості освіти   

ЦООПІАР Грезіна Олена Миколаївна; 

керівник відділу міжнародного співробітництва 

Астанкевич Юлія Ігорівна; 

директор бібліотеки Іванійчук Таісія Юріївна; 

заступник начальника навчально-методичного 

відділу Волянюк Тетяна Анатоліївна; 

начальник відділу кадрів Куртєва О.О.; 

начальник планово-фінансово відділу 

Лазарева Г.Ю.; 

прес-секретар НУ «ОЮА» Опара Н.Г. 



11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 

6 і підготовка до зустрічі 7 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

12:00–12:40 Зустріч 7 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

голова студентського самоврядування НУ 

«ОЮА» Гайслер В.П.; 

ексголова студентського самоврядування НУ 

член студентського самоврядування НУ «ОЮА 

Лукашук К.Р.; 

голова студентського самоврядування факультету 

психології, політології та соціології Аль-Катеб 

Аднан Ясер; 

член студентського самоврядування факультету 

психології, політології та соціології 

Плюшкіна Г.Р.; 

секретар студентського наукового гуртка 

“Психея” Мацилецька Д.І.; 

член студентського наукового гуртка “Психея” 

Хопец О.; 

член студентського наукового гуртка “Психея” 

Кнутова М.; 

голова наукового товариства молодих вчених, 

аспірантів та студентів Спасова К.І.; 

заступник голова наукового товариства молодих 

вчених, аспірантів та студентів Смірнова М.К. 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 

7 (відеоконференція) 

Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:40 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

додатково запрошені учасники освітнього 

процесу 

14:40–15:20 Підведення підсумків 

резервної зустрічі, підготовка 

до фінальної зустрічі 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

  



15:20–16:00 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

в.о. ректора НУ «ОЮА», перший проректор 

Аракелян Мінас Рамзесович; 

проректор з навчальної роботи Ульянова Галина 

Олексіївна; 

проректор з міжнародних зв'язків Туляков 

В’ячеслав Олексійович; 

декан факультету психології, політології та 

соціології Яковлев Денис Вікторович; 

гарант ОП Цільмак Олена Миколаївна; 

завідувач кафедри психології Лефтеров Василь 

Олександрович 

16:00–18:00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 16.04.2021 р. 

10:00–17:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 

групи (відеоконференція) 

Члени експертної групи 

 


