
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «081 Право» 

освітньої програми «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.)» (ID у ЄДЕБО 5984) за першим 
рівнем вищої освіти (справа № 346/АС-20) у Чернігівському національному технологічному університеті  

згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 529-Е від 31.03.2020 року 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – 
ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, а також 
умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 
програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

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. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У 
виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на 
ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі «онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 
відповідно до розкладу. 



2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 
групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Козацька 1а 

3. Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 0 – 13.04.2020 

10:00–10:10 Пробна відео конференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку, зображення) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.)  
гарант ОП Коломієць Н. В.; 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти 

День 1 – 14.04.2020 
09:00–09:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Чернігівського національного технологічного 
університету 3-5 осіб (відеоконференція)  

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.)  
гарант ОП Коломієць Н. В., ректор 
Чернігівського національного технологічного 
університету Шкарлет С. М.; 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

09:30–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) 

10:00–10:40 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками 5-8 осіб (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 
гарант ОП Коломієць Н. В., науково-педагогічні 
працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на 
цій програмі (5-8  осіб) 

10:40–11:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) 

11:10–11:50 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 7-9 осіб 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.)  



представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП  (7-
9 осіб – 3-4  студентів денної форми здобуття 
освіти різних років навчання, 3-4 студентів 
заочної форми здобуття освіти різних років 
навчання, (з різними рівнями успішності), в тому 
числі студенти, які мають академічну 
мобільність). 
 

12:50–13:20 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) 

13:20–14:00 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 3-5 осіб (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.), 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
представники студентського самоврядування (1–
2 особи від студентського самоврядування та 
Вченої ради Чернігівського національного 
технологічного університету, які відповідають за 
участь студентів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від 
студентської ради та Вченої ради Чернігівського 
національного технологічного університету, у 
якому реалізовується ОП 

14:00–14:30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) 

14:30-15:20 Відкрита зустріч Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.); 
гарант ОП Коломієць Н. В., 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
всі бажаючі. 

День 2 – 15.04.2020 
09:00–09:20 Зустріч 5 із стейкхолдерами 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.); 
гарант ОП Коломієць Н. В., 



представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. 

09:20–09:50 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.); 

09:50–10:20 Ознайомення з матеріальною базою 
(фотозвіт) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.) гарант ОП 
Коломієць Н. В., 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

10:20–11:20 Робота з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.), гарант ОП 
Коломієць Н. В., 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

11:20–11:50 Пілведення підсумків роботи з 
документами 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.); 

11:50–12:10 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.), 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
керівник Чернігівського національного 
технологічного університету; 
гарант ОП Коломієць Н. В. 

День 3 –16.04.2020 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Ілікчієва К. І., Серединська Ю. А.). 

 
 

Керівник експертної групи                                                                                                                                        Коломоєць Т.О. 
 
 
 
 
Ректор Чернігівського національного технологічного університету ……………………………………………………Шкарлет С.  М. 


