
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») 

у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини 
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку

людини «Україна»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 року № 978 «Про затвердження положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення чергової 
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 
6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») та на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України № 153-А від «13» лютого 2018 року «Про проведення 
акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

Голова комісії:

Бочелюк Віталій Йосипович -  завідувач кафедри психології Запорізького 
національного технічного університету, доктор психологічних наук, професор;

Член комісії:

Журавльова Лариса Петрівна -  завідувач кафедри теоретичної та практичної 
психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор 
психологічних наук, професор

у період з 27 лютого по 01 березня 2018 року включно, на місці розглянула 
матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила відповідність поданої 
інформації щодо можливості чергової акредитаційної експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») у 
Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини Вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (ММІРЛ 
ВНЗ Університет «Україна»).



наук;
-  продовжити впровадження дистанційної форми навчання, підвищити 

ефективність роботи щодо її науково-методичного забезпечення;
-  поширювати зв’язки з установами та закладами для забезпечення практичної 

підготовки студентів, системного зворотного зв’язку з випускниками, 
моніторингу потреб ринку праці з метою удосконалення навчальних програм, 
науково-дослідної роботи студентів та викладачів;

-  посилити роботу щодо участі викладачів та студентів у міжнародних наукових 
заходах та проектах;

-  зареєструвати науково-дослідну тему випускової кафедри в УкрІНТЕІ.
На підставі викладеного вище, експертна комісія МОН України 

рекомендує акредитувати підготовку бакалаврів з напряму підготовки 
6.030102 «Психологія» (053 «Психологія») у Миколаївському міжрегіональному 
інституті розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» із ліцензованим 
обсягом 25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання.

« У » 2018 р.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри психології Запорізького 
національного технічного університету, доктор 
психологічних наук, професор;

Член експертної комісії:
Завідувач кафедри теоретичної та практичної 
психології Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор 
психологічних наук, професор

З експертними висновками ознайомлен 
один примірник отримали:
Президент Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», 
доктор технічних наук, професор

Директор Миколаївського міжрегіональне 
інституту розвитку людини вищого 
навчального закладу «Відкритий міжнаро 
університет розвитку людини «Україна»» 
кандидат педагогічних наук, доцент

. М. Таланчук

А. М. Старєва


