
Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 
 

Заклад вищої освіти: Український католицький університет  
Освітня програма: 38858 Історія   
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність: 032 Історія та археологія 
 

Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники Формат зустрічі 
 

День 1 – (05 травня 2021 р.) 
9.30-10.00 Організаційна зустріч з 

гарантом 
члени експертної групи;  
гарант ОНП 

відеоконференція 

10.00–10.30 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО члени експертної групи;  
гарант ОНП;  
керівник підрозділу, у якому реалізовується 
ОНП; 
представники адміністрації ЗВО 

відеоконференція 

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 2 
 

члени експертної групи  

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

члени експертної групи;  
гарант ОНП;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, є науковими 
керівниками аспірантів, а також 
викладають на цій програмі (6-8 осіб) 

відеоконференція 

12.00–12.40 Підведення підсумків зустрічей 1 і 2, 
підготовка до зустрічей 3 і 4 

члени експертної групи  

13.00–14.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти  

члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОНП;  
представниця аспірантів у вченій раді УКУ 

відеоконференція 

14.00–15.00 Обідня перерва   
15.00–16.00 Зустріч 4 зі стейкхолдерами члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього 

відеоконференція 



забезпечення якості ОНП; випускники ОНП  
16.00–16.30 Відкрита зустріч члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників адміністрації 
ЗВО) 

відеоконференція 

16.30–17.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 4 
та відкритої зустрічі  

члени експертної групи  

 
День 2 – (06 травня 2021 р.) 

10.00–11.00 Огляд матеріально-технічної бази і 
навчально-методичного 
забезпечення, що використовується 
під час реалізації ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОНП 

відеопрезентація 
відеотрансляція 

11.00-11.30 Підготовка до зустрічі 5 члени експертної групи  
11.30–12.30 Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом і допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

члени експертної групи; 
відповідальний по роботі з аспірантами; 
представник науково-організаційного 
відділу; 
керівник або представник сектору 
моніторингу якості освіти; 
представник центру навчальних та 
інноваційних технологій; 
представник центру сучасних іноземних 
мов; 
представник відділу міжнародних 
академічних зв’язків; 
представник відділу управління 
персоналом; 
представник бібліотеки 

відеоконференція 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 5   
13.00–13.40 Резервна зустріч  

 
члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

відеоконференція 

14.00–15.00 Обідня перерва   
15.00–15.30 Фінальна зустріч члени експертної групи; 

керівник підрозділу, у якому реалізовується 
ОНП; 
представники адміністрації ЗВО 

відеоконференція 



15.30–18.00 Робота з документами члени експертної групи  
 

День 3 – (07 травня 2021 р.) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
члени експертної групи  

 


