
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

за спеціальністю 053 Психологія  

освітньої програми «Психологія. Практична психологія»  

(ID у ЄДЕБО 33276) за другим рівнем вищої освіти (справа №1535/АС-21)  

в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
 

День 1 – (29.09.2021) 

09:00–09:10 Зустріч членів групи, обговорення організаційних питань роботи 

в дистанційному форматі (відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

09:10–09:50 Зустріч 1 з гарантом ОП (відеоконференція) Члени експертної групи;  
гарант  ОП – Литовченко Ніна Федорівна. 

09:50–10:10 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до зустрічі 2 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

10:10–10:50  Зустріч 2 з керівником та менеджментом Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
 Ректор університету – Самойленко Олександр 

Григорович; 

 Перший проректор, проректор з науково-

педагогічної роботи – Тарасенко Оксана 

Володимирівна; 

 Проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків – Мельничук Олександр Володимирович; 

 Проректор з науково-педагогічної роботи та 

фінансово-економічних питань – Давиденко Сергій 

Миколайович;  

 Декан факультету психології та соціальної роботи 

– Тимошенко  Олексій Анатолійович; 

 Завідувач кафедри загальної та практичної  

психології – Папуча Микола Васильович. 
 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

10:50–11:10 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

11:10–11:50 Зустріч 3 з академічним персоналом (відеоконференція) Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі (8-10 осіб): 

Папуча Микола Васильович; 

Михайлова Оксана Іванівна; 

Наконечна Марія Миколаївна; 

Кресан Ольга Дмитрівна; 

Кушерець Тамара Вікторівна; 

Давиденко Олена Василівна; 

Лисенко Ірина Миколаївна; 

Шевчук Марина Олександрівна. 

11:50–12:10 Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка до зустрічі 4 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

12:10–12:50 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція) Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 4-5 

здобувачів з кожного року навчання денної та 

заочної форм навчання, в тому числі ті, що вступили 

на ОП з інших закладів ВО). 

1) Гриценко Альона – магістрантка ІІ курсу, денна 

форма навчання; 

2) Шинкаренко Ірина магістрантка ІІ курсу, денна 

форма навчання ; 

3) Висоцький Дмитро - магістрант І курсу, денна 

форма навчання; 
4) Левченко Інна  - магістрантка І курсу, денна 

форма навчання; 
5) Кривошея Ангеліна - магістрантка ІІ курсу, 

заочна форма навчання; 
6) Робаківська Юлія - магістрантка ІІ курсу, заочна 

форма навчання; 
7) Новицька Наталія - магістрантка І курсу, заочна 

форма навчання; 
8) Ласкава Маргарита  - магістрантка І курсу, 

заочна форма навчання. 
12:50–13:00 Підведення підсумків зустрічі 4 (відеоконференція) Члени експертної групи. 



13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:10 Підготовка до зустрічі 5 (відеоконференція) Члени експертної групи. 

14:10–14:50 Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

 Голова профспілкового комітету студентів 

університету – Іванюк Сергій Олександрович; 

 

Представники Студентської ради, які відповідають за 

участь студентів у внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти:  

 Голова студентської ради університету – Дмитренко 

Костянтин Іванович; 

 Заступник голови – Голінко Павло;  

 Секретар – Шмагіна Руслана; 

 Члени студентської ради університету: 

 Корзун Олеся. 

 

14:50–15:10 Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до зустрічі 6 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

15:10–15:50 Зустріч 6 з роботодавцями (відеоконференція) Члени експертної групи;  

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП: 

Матях Людмила Анатоліївна – директор Ніжинської 

гімназії № 2; 

Шаповалова Інеса Миколаївна – директор 

Територіального центру  соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради 

Чернігівської області; 

Кривенко Інеса Олексіївна – директор Міського  

центру  професійного розвитку педагогічних 

працівників Ніжинської міської ради Чернігівської 

області. 
15:50–16:10 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до відкритої 

зустрічі (відеоконференція) 
Члени експертної групи. 

16:10–16:50 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
адміністрації та гаранта ОП). 



16:50–17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі (відеоконференція) Члени експертної групи. 

17:00–18:00 Робота з документами Члени експертної групи. 

День 2 – (30.09.2021) 

09:00–09:10 Зустріч членів групи, обговорення організаційних питань 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

09:10–10:10 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОП (відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП –  Литовченко  Ніна Федорівна; 
Директор бібліотеки – Морозов Олександр 
Сергійович. 

10:10–10:30 Підведення підсумків, підготовка до зустрічі 7 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

10:30–11:10 Зустріч 7 із адміністративним персоналом (відеоконференція) Члени експертної групи; 
 Перший проректор, проректор з науково-

педагогічної роботи – Тарасенко Оксана 

Володимирівна; 

 Проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків – Мельничук Олександр Володимирович; 

 Проректор з науково-педагогічної роботи та 

фінансово-економічних питань – Давиденко Сергій 

Миколайович;  

 Завідувач Центру акредитації та ліцензування 

освітньої діяльності, моніторингу якості освіти – 

Желіба Олександр Володимирович; 

 Завідувач навчально-методичного відділу – Король 

Володимир Степанович; 

 Завідувач відділу міжнародних зв’язків – Черевко 

Ірина Василівна; 

 Відповідальний секретар приймальної комісії – 

Геєць Ірина Віталіївна; 

 Начальник відділу кадрів – Лапко Федір 
Степанович; 
 Головний бухгалтер – Овчар Олена Олексіївна. 

 

11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до зустрічі 8 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 



11:30–12:10 Зустріч 8 із адміністративним персоналом (відеоконференція) Члени експертної групи; 
 Директор Гоголезнавчого центру – Михед Павло 

Володимирович;  

 Співробітник Університетського психологічного 

центру  - Щотка Оксана Петрівна; 

 Директор бібліотеки – Морозов Олександр 

Сергійович; 

 Начальник соціально-гуманітарного відділу – 

Скороход Віталіна Іванівна; 

 Керівник Навчально-наукового Центру розвитку 

інклюзивної освіти – Качалова Тетяна Василівна; 

 Керівник юридичної служби – Павленко Ольга 

Василівна;  

 Уповноважена особа із запобігання та виявлення 

корупції – Ковтун Ольга Сергіївна; 

 Начальник інформаційно-обчислювального центру 

– Стрілець Віктор Петрович. 

12:10–12.20 Підведення підсумків зустрічі 8 (відеоконференція) Члени експертної групи. 

12:20–13:00 Зустріч 9 із випускниками Члени експертної групи; 
8-10 випускників останніх п’яти років випуску денної 
та заочної форм навчання. 

1) Тищенко Людмила - випускниця 2020 за ОПП, 
денна форма навчання; 

2) Романенко А. - випускниця 2020 за ОПП, денна 
форма навчання; 

3) Литвинова Ірина - випускниця 2020 за ОПП, 
денна форма навчання; 

4) Клюшнікова Тетяна - випускниця 2020 за ОПП, 
заочна форма навчання; 

5) Чорненко Юлія - випускниця 2020 за ОПП, 
заочна форма навчання; 

6) Смолянінова Олеся - випускниця 2020 за ОПП, 
заочна форма навчання; 

7) Бондаренко Ірина - - випускниця 2020 за ОПП, 
заочна форма навчання; 

8) Рожок Світлана  - випускниця 2020 за ОПП, 
заочна форма навчання; 

9) Німченко Анна - випускниця 2019 за ОП 
«Психологія», заочна форма навчання. 

13:00–14:00 Обідня перерва  



14:00–14:20 Підведення підсумків зустрічі 9. Робота з документами, 
підготовка до резервної зустрічі (відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

14:20–15:00 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи та особи, додатково 
запрошені на резервну зустріч. 

15:00–15:10 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до фінальної 
зутрічі (відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

15:10–15:50 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи;  

 Ректор університету – Самойленко Олександр 

Григорович; 

 Перший проректор, проректор з науково-

педагогічної роботи – Тарасенко Оксана 

Володимирівна; 

 Проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків – Мельничук Олександр Володимирович; 

 Проректор з науково-педагогічної роботи та 

фінансово-економічних питань – Давиденко Сергій 

Миколайович;  

 Декан факультету психології та соціальної роботи 

– Тимошенко Олексій Анатолійович; 

 Завідувач кафедри загальної та практичної  

психології – Папуча Микола Васильович; 

 гарант  ОП – Литовченко  Ніна Федорівна. 

 
15:50–16:00 Підведення підсумків, планування роботи на 01.10.21 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

День 3 – (01.10.2021) 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. Робота з 

документами 
Члени експертної групи 

 


