
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  

за спеціальністю 291. “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”  

освітньої програми “Міжнародні комунікації у воєнній сфері” (ID у ЄДЕБО 29849) за другим рівнем 

вищої освіти (справа № 1566/АС-21) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  

в період з 04 по 06 жовтня 2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план он-лайн візиту експертної групи 

(далі – ЕГ) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – КНУТШ) під час 
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми (ОП), а також умови її роботи. Дотримання 
цієї програми є обов’язковим як для КНУТШ, так і для ЕГ. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою як експертної групи, так і КНУТШ. 

Узгоджена програма он-лайн 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 КНУТШ на час он-лайн візиту ЕГ забезпечує он-лайн зустрічі із учасниками фокус-груп згідно з 

розкладом роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2 Внутрішні он-лайн зустрічі ЕГ є закритими; крім випадків, коли це погоджено ЕГ, на ній не 
можуть бути присутні працівники КНУТШ та інші особи. КНУТШ забезпечує он-лайн присутність осіб, 
визначених у розкладі он-лайн візиту для кожної он-лайн зустрічі, у погоджений час. Он-лайн зустрічі, 
включені до розкладу он-лайн візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 
запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3 У розкладі он-лайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку ЕГ може запросити будь-яких 
осіб, якщо проведення такої он-лайн зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 
експертизи. ЕГ повідомляє про це КНУТШ у розумні строки; КНУТШ має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідних осіб у резервній зустрічі. 

2.4 У розкладі он-лайн візиту передбачено відкриту зустріч. КНУТШ зобов’язаний опублікувати у 
себе на офіційному сайті та інших своїх інформаційних платформах інформацію про роботу ЕГ та зокрема 
заплановану відкриту зустріч з ЕГ, опублікувавши лінк на цю відкриту зустріч, вказавши дату та час такої 
зустрічі для уможливлення приєднання всіх бажаючих для надання додаткової інформації щодо цієї ОП 
експертній групі. 

2.5 КНУТШ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит ЕГ. 

2.6 Контактною особою від КНУТШ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію ОП, є гарант цієї 
програми, який вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7 Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відео-конференцій за допомогою програми 

ZOOM. Керівник ЕГ відповідальний за відеозаписи усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після 
закінчення он-лайн візиту передає файли-записи до Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Он-лайн зустрічі  

або інші активності 
Учасники 

Вид роботи 

(технічне 

забезпечення) 

День 1 – 04.10.2021 

08.45– 
09.00 

Організаційна нарада. 
Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку. Підготовка до 

зустрічі 1 

Члени експертної групи Відеоконференція 

09.00– 

09.40 

Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 

Відеоконференція 

09.40– 

10.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 1, підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00– 

10.40 

Зустріч 2 з керівництвом та 

менеджментом КНУТШ 

Члени експертної групи; 

проректор КНУТШ з науково-

педагогічної роботи; 
заступник начальника Військового 

інституту (далі – ВІ) КНУТШ з 

навчальної роботи; 
заступник начальника ВІ КНУТШ з 

наукової роботи; 

заступник начальника ВІ КНУТШ з 
морально-психологічного 

забезпечення – начальник відділу 

морально-психологічного 

забезпечення; 
представник кафедри, яка реалізує 

ОП; 

гарант ОП 

Відеоконференція 

10.40– 

11.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 2, підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00– 
11.40 

Зустріч 3 із замовниками на 
підготовку фахівців за ОП 

Члени експертної групи; 
представники замовників на 

підготовку фахівців за ОП 

Відеоконференція 

11.40– 

12.00 

Підведення підсумків зустрічі 

3, підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.00– 

12.40 

Зустріч 4 з адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

начальник навчально-методичного 

центру організації освітнього 
процесу КНУТШ; 

керівник відділу забезпечення якості 

освіти КНУТШ; 

начальник науково-дослідної 
частини КНУТШ; 

керівник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції 
КНУТШ; 

Відеоконференція 
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начальник навчального відділу ВІ 
КНУТШ; 

начальник науково-організаційного 

відділення ВІ КНУТШ; 
начальник факультету ВІ КНУТШ 

12.40– 

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 

4 і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 
Відеоконференція 

13.00–
14.00 

Обідня перерва 
  

14.00– 

14.40 

Зустріч 5 з академічним 

персоналом ОП “Міжнародні 

комунікації у воєнній сфері” 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст 
ОП, а також викладають на цій 

програмі (не більше 10 осіб) 

Відеоконференція 

14.40– 

15.00 

Підведення підсумків зустрічі 

5, підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00– 

15.40 

Зустріч 6 із здобувачами 

вищої освіти, які навчаються 

за ОП “Міжнародні 
комунікації у воєнній сфері” 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які 

навчаються за ОП (по 2-3 здобувачі 
кожного року навчання) 

Відеоконференція 

15.40– 

16.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 
Відеоконференція 

16.00– 
18.00 

Робота з документами Члени експертної групи;  
гарант ОП 

Надаються коректні 
посилання (файли в 

модулі запитів 

Національного 

агентства, або 
надсилаються на 

електронну пошту) 

День 2 – 05.10.2021 

08.45– 

09.00 
Організаційна нарада. 

Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку.  

Члени експертної групи Відеоконференція 

09.00– 
18.00 

Робота члена експертної групи 
у КНУТШ з документами та 

ознайомлення з навчально-

матеріальною базою за ОП, що 
акредитується 

Член експертної групи; 
гарант ОП 

Безпосереднє 
перебування одного 

члена експертної групи 

у КНУТШ 

09.00– 

09.40 

Огляд навчально-матеріальної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи;  

гарант ОП; 

персонал ВІ КНУТШ, який 
забезпечує огляд навчально-

матеріальної бази, що 

використовується під час реалізації 
ОП 

Фотозвіт (відеозвіт) 

(з урахуванням вимог 

режиму секретності) та 
особисте ознайомлення 

члена експертної групи 

(відеоконференція) 

09.40– 

10.00 

Підведення підсумків огляду 

НМБ, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00– 
10.40 

Зустріч 7 з представниками 
допоміжних структурних 

підрозділів 

Члени експертної групи;  
начальник відділу кадрів КНУТШ; 

начальник планово-фінансового 

відділу КНУТШ; 

Відеоконференція 
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директор наукової бібліотеки 
КНУТШ; 

начальник відділу кадрів та 

стройового ВІ КНУТШ; 
начальник фінансово-економічної 

служби ВІ КНУТШ; 

начальник відділу морально-

психологічного забезпечення ВІ 
КНУТШ; 

завідувач бібліотеки ВІ КНУТШ 

10.40– 
11.00 

Підведення підсумків зустрічі 
7, підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00– 

12.00 

Робота з документами Члени експертної групи;  

гарант ОП 

Надаються коректні 

посилання (файли в 

модулі запитів 
Національного 

агентства, або 

надсилаються на 
електронну пошту) 

12.00– 

12.40 

Зустріч 8 з представниками 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які входять 

до складу Вченої ради ВІ КНУТШ; 
представники органів 

самоврядування ВІ КНУТШ 

Відеоконференція 

12.40– 

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 

8, підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  
 

14.00– 
14.40 

Відкрита зустріч Члени експертної групи;  
усі бажаючі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації 
КНУТШ) 

Відеоконференція 

14.40– 

15.00 

Підведення підсумків 

відкритої зустрічі, підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00– 

15.40 
Резервна зустріч Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

Відеоконференція 

15.40– 
16.00 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі, підготовка 

до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00– 
16.30 

Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівництво КНУТШ; 

гарант ОП 

Відеоконференція 

16.30– 

18.00 

Робота з документами Члени експертної групи;  

гарант ОП 

Надаються коректні 

посилання (файли в 
модулі запитів 

Національного 

агентства, або 
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надсилаються на 
електронну пошту 

День 3 – 06.10.2021 

09.00– 

18.00 

“День суджень” – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 

 


