
 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 033 

«Філософія» за другим рівнем вищої освіти освітніх програм 

«Філософія» (ID у ЄДЕБО 32489 за справою 0001/АС-23) та «Філософія» (ID у ЄДЕБО 1621) за 

справою №0002/АС-23) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи для 

проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з використанням технічних засобів 

відеозв’язку (програми ZOOM), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим 

як для закладу вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(далі – ЗВО), так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма 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. Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв’язку (програми 

ZOOM) є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу. 

2.2. ЗВО забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність усіх осіб, визначених у 

розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку (програми ZOOM), у 

погоджений час. 

2.3. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням технічних засобів 

відеозв’язку (програми ZOOM), на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення 

такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група 

повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 

відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч із використанням технічних засобів відеозв’язку 

(програми ZOOM). ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідними освітніми програмами про дату і час проведення такої зустрічі (лінк на відкриту зустріч 

заздалегідь публікується на сайті ЗВО) . 

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити 

будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 

експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, 

аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на 

запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітніх програм, є гаранти 

цих освітніх програм, які вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. 

Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення експертизи передаються до 

секретаріату Національного агентства. 



Розклад роботи експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі освіти освітніх програм 

«Філософія» (ID у ЄДЕБО 32489 за справою 0001/АС-23) та «Філософія» (ID у ЄДЕБО 1621 за 

справою №0002/АС-23) 

за спеціальністю 033 «Філософія» за другим рівнем вищої освіти уКиївському національному 

університеті імені Тараса Шевченка 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (24.01.2023р.) 

08
00

–08
15

 Організаційна зустріч експертної групи та 

підготовка до зустрічей з гарантами ОПП і 

ОНП 

Члени експертної групи 

08
15

–08
45

 Організаційна зустріч з гарантом ОПП 

«Філософія»(ID 32489) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

 

Гарант ОПП 

08
50

–09
20

 Організаційна зустріч з гарантом ОНП 

«Філософія»(ID 1621) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Гарант ОНП 

09
20

–09
30

 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09
30

–10
30

 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО (відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Проректор з науково-педагогічної роботи   - 

Гожик Андрій Петрович  

Декан філософського факультету 

Завідувачі кафедри історії філософії, 

кафедри теоретичної і практичної 

філософії, кафедри логіки, кафедри етики, 

естетики та культурології  

Гарант ОНП 

Гарант ОПП 

10
30

–10
45

 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 

10
45

–11
45

 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

ОПП «Філософія» (ID 32489) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 

11
45

–12
00

 Підведення підсумків зустрічі 2 (ОПП) та 
підготовка до зустрічі 2 (ОНП) 

Члени експертної групи 

12
00

–13
00

 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

ОНП «Філософія» (ID 1621) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 

13
00

–13
15

 Підведення підсумків зустрічі 2 (ОНП) і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13
15

-14
30

 Зустріч 3 з академічним персоналом 

ОПП «Філософія» та ОНП 

«Філософія» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Викладачі, що безпосередньо відповідають за 
зміст ОПП та ОНП, а також викладають на 
цих ОП 

14
30

-14
45

 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

14
45

-15
45

 Обідня перерва  

15
45

–16
30 

 

 

 

Зустріч 4  випускниками ОПП «Філософія» 

та ОНП 

«Філософія»(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи 

Випускники ОПП різних років випуску 

Випускники ОНП різних років випуску 

 

  16
30

–17
15 

 
Зустріч 5  з роботодавцями  Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОПП та ОНП 



17
15

–17
30

 Підведення підсумків зустрічей та першого 

дня 
Члени експертної групи 

День 2 – (25.01.2023 р.) 

08
45

–09
45

 Відеоогляд матеріально-технічної бази, 

та аудиторного фонду що 

використовується під час реалізації ОП 

(долучається фотозвіт, відеозвіт, 

документальний звіт) 

Члени експертної групи 

Гарант ОПП 

Гарант ОНП 

09
45

–10
00

 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10
00

–10
45

 Зустріч 6 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Представники студентського 

самоврядування: 

Голова студентського парламенту 

філософського факультету КНУТШ 

Голова інформаційного департаменту 

студентського парламенту  

філософського факультету КНУТШ 

Голова івент-департаменту студентського 

парламенту філософського факультету КНУТШ 

Представник волонтерського департаменту 

студентського парламенту філософського 

факультету КНУТШ 

10
45

–11
00

 Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

11
00

-11
20

 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом та персоналом допоміжних 

(сервісних) структурних підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Адміністративний персонал і персонал 

допоміжних (сервісних) структурних 

підрозділів університету 

В.о. директора Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича - Канєвська Світлана Олексіївна; 

Директор молодіжного центру культурно- 

естетичного виховання – Максименко Надія 

Євгенівна; 

Керівник відділу сприяння працевлаштуванню 

та роботі з випускниками - Куриленко Роман 

Олегович; 

Керівник або представник психологічної 

служби 

11
20

-12
00

 

 

Керівник навчально-методичного відділу - 

Пижик Андрій Миколайович; 

Керівник відділу забезпечення якості освіти   - 

Щеглюк Дарія Василівна; 

Начальник відділу академічної мобільності - 

Галич Лілія Борисівна;  

Керівник або представник відділу 

міжнародних зв’язків; 

Керівник навчальної лабораторії 

соціологічних та освітніх досліджень 

- Лапіна Вікторія Вікторівна 

 

 

   



12
00

-12
45

  Заступник декана з наукової роботи 

Заступник декана з навчальної роботи 

Заступник декана з виховної роботи 

12
45

–13
00

 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

13
00

–13
30

 Відкрита зустріч Члени експертної групи 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гарантів ОПП, ОНП та представників 

менеджменту ЗВО). 

13
30

–13
45

 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

підготовка до резервної зустрічі (ОПП) 

Члени експертної групи 

13
45

–14
45

 Обідня перерва  

14
45

–15
25

 Резервна зустріч за ОПП «Філософія» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч за ОПП 

15
25

–15
40

 Підведення підсумків резервної зустрічі 

(ОПП) та підготовка до резервної зустрічі 

(ОНП) 

Члени експертної групи 

15
40

–16
25

 Резервна зустріч за ОНП «Філософія» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч за ОНП. 

16
25

–16
40

 Підведення підсумків резервної зустрічі 

(ОНП) та підготовка до фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 

16
40

–17
10

 Фінальний брифінг (відеоконференція) Члени експертної групи 

Декан філософського факультету 

Завідувачі кафедри історії філософії, 

кафедри теоретичної і практичної 

філософії, кафедри логіки, кафедри етики, 

естетики та культурології  

Гарант ОНП 

Гарант ОПП 

17
10

–17
30

 Підведення підсумків зустрічей та другого 

дня роботи 

Члени експертної групи 

День 3 – (26.01.2023 р.) 

09
00

–17
00

 Внутрішня зустріч експертної групи 

(«День суджень») 

Члени експертної групи 

 


