
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 Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (далі – ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України) під час проведення 

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

цієї програми є обов’язковим як для ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, так і 

для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою 

як експертної групи, так і ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 

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 ІПООД імені Івана Зязюна 

НАПН України здійснюється шляхом онлайн-візиту експертної групи.  

2.2. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України  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. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України  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 ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України  
у розумні строки; ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України має вжити 
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 
зустрічі.  

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

2.6. ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України надає скан-копії 
документів та іншої інформації, необхідної для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України 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 – 28 квітня 2021 року 

09.00–
09.30 

Організаційна 
відеоконференція  з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
Становських Зінаїда Ліландівна, гарант 
ОНП, кандидат психологічних наук, 
провідний науковий співробітник  

09.30–
10.00 

Підготовка до 
відеоконференції 1 

Члени експертної групи 

10.00–
10.30 

Відеоконференція 1 з 
керівником та 
менеджментом ІПООД 
імені Івана Зязюна НАПН 
України 

Члени експертної групи;  
Становських Зінаїда Ліландівна, гарант 
ОНП, кандидат психологічних наук, 
провідний науковий співробітник;  
Лук'янова Лариса Борисівна, директор 
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН 
України, заслужений діяч науки і техніки 
України; 
Хомич Лідія Олексіївна, заступник 
директора з наукової роботи, доктор 
педагогічних наук, професор; 
Сотська Галина Іванівна, заступник 
директора з науково-експериментальної 
роботи, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН 
України. 

10.30–
11.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30–
12.30 

Відеоконференція 2 з 
академічним персоналом 

Члени експертної групи; 
Становських Зінаїда Ліландівна, гарант 
ОНП, кандидат психологічних наук, 
провідний науковий співробітник; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають 
на цій програмі: 
Ігнатович Олена Михайлівна, доктор 
психологічних наук, старший науковий 
співробітник; 
Павлик Наталія Василівна, доктор 
психологічних наук, старший науковий 
співробітник; 
Вовк Мирослава Петрівна, доктор 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник; 



Марусинець Маріанна Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник; 
Соломаха Світлана Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник; 
Помиткін Едуард Олександрович - 
доктор психологічних наук, професор; 
Пилинський Ярослав Миколайович, 
кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник; 
Годлевська Катерина Василівна, 
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник; 
Султанова Лейла Юріївна - доктор 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник. 

12.30–
13.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13.30-
14.30 

Відеоконференція 3 зі 
здобувачами вищої освіти 
(аспірантами) 

Члени експертної групи; 
Московець Людмила Павлівна – здобувач 
вищої освіти (ІІ курс, заочна форма 
навчання)  

14.30–
15.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.00–
15.40 

Відеоконференція 4 з 
науковими керівниками 
аспірантів 

Члени експертної групи; 
Коваленко Олена Григорівна – доктор 
психологічних наук, професор  

15.40-
16.10 

Підведення підсумків 
зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.10-
16.50 

Відеоконференція 5 з 
представниками ради 
молодих вчених 

Члени експертної групи; 
представники Ради молодих вчених 
Котун Кирил Васильович, голова Ради 
молодих вчених,  кандидат педагогічних 
наук, докторант, старший науковий 
співробітник; 
Марусинець Маріанна Михайлівна, 
заступник голови Ради молодих вчених, 
кандидат філологічних наук, старший 
науковий співробітник; 
Кобюк Юлія Миколаївна, член Ради 
молодих вчених, доктор філософії; 
Годлевська Катерина Василівна, член 
Ради молодих вчених,  кандидат 
педагогічних наук (PhD), старший 
науковий співробітник;  
Іванова Оксана Вікторівна, член Ради 



молодих вчених, кандидат психологічних 
наук, старший науковий співробітник. 

День 2 – 29 квітня 2021 року 

09.00–
9.30  

Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОНП (відео 
онлайн презентації та фото 
за запитом завантажується ) 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП Становських Зінаїда 
Ліландівна, провідний науковий 
співробітник 

9.30–
10.00 

Підсумки огляду. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.00–
10.40 

Відеоконференція 6 із 
керівниками допоміжних 
підрозділів 

Члени експертної групи; 
Аніщенко Олена Валеріївна, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач 
відділу андрагогіки; 
Султанова Лейла Юріївна, доктор 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу теорії і 
практики педагогічної освіти; 
Ігнатович Олена Михайлівна, доктор 
психологічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу психології 
праці; 
Вовк Мирослава Петрівна, доктор 
педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу змісту і 
технологій педагогічної освіти. 

10.40–
11.10 

Підведення підсумків 
зустрічі 6. Підготовка до 
зустрічі 7. 

Члени експертної групи 

11.10–
11.40 

Відеоконференція 7 із 
роботодавцями  

Члени експертної групи; 
Панок Віталій Григорович - доктор 
психологічних наук, професор, директор 
УНМЦ практичної психології і соціальної 
роботи  НАПН України; 
Марусинець Мар’яна Михайлівна - 
професор, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри психології і педагогіки 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 
Федій Ольга Андріївна - професор, доктор 
педагогічних наук, завідувач кафедри 
початкової і дошкільної освіти 
Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка. 
Бойко Ірина Іванівна - доцент, кандидат 
психологічних наук, завідувачка кафедри 
педагогіки і психології КЗ Житомирський 
обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти Житомирської 
обласної ради.  

11.40-
13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 7. Підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.00-
13.40 

Відеоконференція 8 із 
адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Шарошкіна Наталя Генадіївна, 
завідувач аспірантури і докторантури. 
Сотська Галина Іванівна, доктор 
педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України, керівник 
кафедри ЮНЕСКО, відповідальна за 
міжнародне партнерство; 
Котун Кирил Васильович, Супервізор з  
питань академічної доброчесності, 
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, виконавчий 
менеджер кафедри ЮНЕСКО.  
Бовкун Оксана Вікторівна – завідувач 
відділу кадрів;  
Штома Людмила Наумівна - завідувач 
бібліотеки.  

13.40–
14.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 8 і підготовка до 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

14.30–
15.10 

Відкрита 
відеоконференція 

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

15.10–
15.30 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30-
16.00 

Резервна 
відеоконференція  

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

16.00 – 
16.30 

Фінальна 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Становських Зінаїда Ліландівна, гарант 
ОНП, кандидат психологічних наук, 
провідний науковий співробітник;  
Лук'янова Лариса Борисівна, директор 
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН 
України, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН 
України, заслужений діяч науки і техніки 
України; 
Хомич Лідія Олексіївна, заступник 
директора з наукової роботи, доктор 
педагогічних наук, професор; 
Сотська Галина Іванівна, заступник 
директора з науково-експериментальної 
роботи, доктор педагогічних наук, 



професор, член-кореспондент НАПН 
України. 

 
Керівник експертної групи                                            Ольга Паламарчук 

 

 
 


