
ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «293 міжнародне право» у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

ОП Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law 

 

Експертною групою буде проводитись обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту, які будуть 

використовуватись виключно для внутрішніх потреб експертної групи та Національного агентства 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 

День 1 – (06 травня 2020 р.) 

09.15–09.30 Підготовка до зустрічі 1, налаштування онлайн 

зв’язку 

Члени експертної групи 

09.30–11.00 Відеоконференція 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП;  

директор Інституту міжнародних відносин;  

завідувач кафедри міжнародного права 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30–13.00 Відеоконференція 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

студенти 1 та 2 курсу, які навчаються на ОП. З 

кожного курсу по 5-7 осіб 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13.15–14.15 Обідня перерва  

14.15–15.30 Відеоконференція 3 з викладацьким складом 

 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники кафедр, що 

забезпечують викладання в межах ОП (8-10 осіб) 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.00–17.00 Відеоконференція 4 з представниками 

студентського самоврядування 

 

Члени експертної групи; 

представники від кожної форми студентського 

самоврядування (Рада студентів, Наукове товариство 

студентів і аспірантів); 

17.00–17.15 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до 

відкритої зустрічі 

 

17.15–18.00 Відеоконференція 5. Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 



ОП та представників адміністрації ЗВО) 

День 2 – (07 травня 2020 р.) 

09.15–09.30 Налаштування онлайн зв’язку   

09.30–11.00 Демонстрація матеріально-технічного забезпечення, 

що використовується під час реалізації ОП, огляд 

бібліотеки 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП, представник бібліотеки 

11.00–11.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

11.30–13.00 Відеоконференція 6 із адміністративним 

персоналом та демонстрація системи антиплагіату; 

 

Члени експертної групи; 

представник, відповідальний за забезпечення якості 

освіти у ЗВО; 

представник Науково-методичного центру, який 

перевіряє ОП; 

співробітник відповідальний за проведення та 

опрацювання анкетування студентів та викладачів; 

представник навчальної частини відповідальний за 

формування навчальних планів та розкладу; 

представник відділу міжнародних зв’язків; 

співробітник відповідальний за перевірку в системі 

антиплагіату; 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

13.15–14.15 Обідня перерва  

14.15–15.15 Відеоконференція 7 з представниками баз практик 

та роботодавців 

 

Члени експертної групи; 

представники баз практик та роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП 

15.15–15.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

15.30–17.00 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  

гарант ОП; 

директор Інституту міжнародних відносин; 

завідувач кафедри міжнародного права 

День 3 – – (08 травня 2020 р.) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 


