
 

 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 

заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Психологія» у Приватній установі "Вищий навчальний 

заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" 

з 19.10.2020 р. по 21.10.2020 р. 

 

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 заходів 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 програмі заходів для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до програмі заходів, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У програмі заходів 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 програмі заходів 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 (в електронному вигляді), 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 засобами відеоконференції Zoom. 

 

 

 

 

 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Зустріч або інші 

Активності 
Учасники 

День 1 - (19.10.2020) 

09.00-09.30 Зустріч 1 з керівництвом Приватної 

установи "Вищий навчальний заклад 

"Міжнародний 

гуманітарно-педагогічний інститут 

"Бейт-Хана"  

Члени експертної групи;  

гарант ОП  д. псих. н., доцент Самойлов 

Олександр Єжиєвич 

президент інституту Голова Федерації 

єврейських громад України, член піклувальної 

ради Дніпропетровської єврейської  громади, 

рабин Меїр Цві Стамблер 

керівник ЗВО к. пед. н. Аронова Ріма 

Семенівна 

керівник підрозділу, у якому реалізовується 

ОП, завідуючий кафедрою педагогіки та 

психології  Самойлов Олександр Єжиєвич 

проректор з навчально-методичної та 

виховної роботи  Мухіна Марина Віталіївна 

09.30-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 2 з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП  д. псих. н., доцент Самойлов 

Олександр Єжиєвич 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00-11.30 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи; гарант ОП; 

науково-педагогічні працівники, що відповідають 

за зміст ОП та викладають на цій ОП (до 8 осіб) 

Самойлов Олександр Єжиєвич, гарант ОП д. 

псих. н., доцент 

 Сапожников Станіслав Володимирович,       

д. пед. н., професор  

  Виноградов Геннадій Миколайович к. іст. н. 

Корольова Лариса Вікторівна, викладач 

вищої категорії, аспірант кафедри іноземних мов 

Університету імені Альфреда Нобеля 

Мамчич Інна Петрівна, к. філ. н., доцент 

Первий Віктор Станіславович, д. мед. н. 

Колінець Ганна Григорівна, к. псих. н., 

доцент 

       Ярошко Микола  Миколайович  к. псих. н., 

доцент 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Обідня перерва  

13.00-13.40 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; представники студент-

ського самоврядування (1-2 особи від органу 

студентського самоврядування ЗВО, які відпові-



 

дають за участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти; 2-3 особи від  

органу студентського самоврядування відповід-

ного структурного підрозділу, у якому реалізо-

вується ОП). 

Захарова Наталя, ПО-19М 

Головіна Любов Олександрівна, викладач 

кафедри педагогіки та психології; 

Овчаренко Олена Вадимівна к. пед. н., викладач, 

кафедри педагогіки та психології; 

13.40-14.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14.00-14.40 

 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти 

 

Члени експертної групи, здобувачі вищої освіти, 

які навчаються на ОП  

Тромбовецька Аліна ПП-19М 

Пуліна-Лозінська Олена ПП-19М 

Савицька Марина ПП-19М 

Теплицька АлінаПП-19М 

Гершое Елеонора ПП-20М 

Баркова Дар’я ПП-20-М 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до огляду 

матеріально-технічної бази 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(навчальних аудиторій, лабораторій, 

бібліотеки, спортивних залів).  

Відвідування гуртожитку 

Члени експертної групи; гарант ОП  

Самойлов Олександр Єжиєвич, гарант ОП д. 

псих. н.,доцент 

 

 

15.40-16.00 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до  відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16.00-16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО). 

16.30-17.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до   

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

17.00-17.30 Зустріч 6 з роботодавцями  Члени експертної групи; представники робото-

давців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП 

(представники галузі та закладів освіти) 

директор КЗВО «НВК №144 «Спеціалізована 

школа із поглибленим вивченням івриту,історії 

єврейського народу, єврейських традицій – 

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

ДОР Краснова Олена Леонідівна 

директор КЗО «Середня загальноосвітня 

школа №19»  ДМР Радченко Марина Олегівна 

директор Українського інституту вивчення 

Голокосту «Ткума» Щупак Ігор Якович 

Голова правління Благодійного фонду 



 

«Маале» Ольшаницька Тамара Григорівна 

17.30-18.00 Підведення підсумків зустрічі 6 та 1 

дня й планування 2 дня 

Члени експертної групи 

День 2 - (20.10.2020) 

10.00-10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.30-11.00 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; гарант ОП Самойлов 

Олександр Єжиєвич, 

гарант ОП д. псих. н., доцент  

Самодрин Анатолій Петрович, д.пед н., 

доцент, проректор з науки; 

Мухіна Марина Віталіївна, проректор з 

навчально-методичної та виховної роботи   

Зеркаль Інна Вікторівна, завідувач 

навчально-методичного відділу, відповідальний 

за систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти у ЗВО  

11.00-11.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.30-12.00 Зустріч 8 із допоміжними структу-

рними підрозділами 

Члени експертної групи; відповідальний за 

практичну підготовку; керівник або представник 

відділу по роботі зі студентами; 

 начальник навчально-методичного відділу 

Колінець Ганна Григорівна, к. псих. н., 

доцент,  відповідальний за практичну підготовку 

Зеркаль Інна Вікторівна, завідуюча 

навчально-методичним відділом 

Федоренко Ірина Валентинівна, завідувач 

відділу по роботі з іноземними студентами 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12.30-13.30 Обідня перерва  

13.30-14.00 Підготовка до зустрічі Члени експертної групи 

14.00- 14.30 Резервна зустріч Члени експертної групи, особи, додатково 

запрошені на резервну зустріч 

14.30-15.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00-15.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; гарант ОП; бажаючі 

Самойлов Олександр Єжиєвич, гарант ОП д. 

псих. н.,доцент 

15.30-16.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

Члени експертної групи 

День 3 - (21.10.2020) 

09.00-18.00 «День суджень» - внутрішня зустріч 

експертної групи (робота над звітом). 

Члени експертної групи 

 

Керівник експертної групи – Олена ГАНТ 

 


