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2.8. Контактною особою від Національного університету цивільного захисту України 
з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми 
«Цивільний захист», вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресами: м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94.– база №1, м. Харків, вул. Баварська, 7 – база №2. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 02.12.2019 (база №1) 

0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО  
0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 
0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
1000–1030 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП; 
ректор; 
проректор з навчальної та методичної роботи; 
проректор з наукової роботи; 
проректор з персоналу 

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1130 Зустріч 2 з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП 

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
1200–1300 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 10 осіб) 

1300–1330 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
1330–1430 Обідня перерва  
1430–1500 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
1500–1530 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачами вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 1-2 здобувача з кожного року навчання) 

1530–1600 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1600–1630 Зустріч 5 з представниками ради молодих 
вчених університету 

Члени експертної групи; 
представники ради молодих вчених університету  

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 5  
1700–1730 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 



гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 
1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

День 2 – 03.12.2019 (база №1, база №2) 
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО (база №1)  
0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази №1, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
гарант ОП 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 6 (база №1) Члени експертної групи 
1030–1130  Зустріч 6 із науковими керівниками (база №1) Члени експертної групи; 

наукові керівники здобувачів 
1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 (база №1) 
Члени експертної групи 

1200–1230 Зустріч 7 з випускниками ОП (база №1) Члени експертної групи; 
випускники ОП (2-3 особи) 

1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 7 (база №1) Члени експертної групи 
1300–1400 Обідня перерва  
1400–1430 Переїзд на базу №2  
1430–1530 Огляд матеріально-технічної бази №2, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
гарант ОП 

1530–1600 Підготовка до зустрічі 8 (база №2) Члени експертної групи 
1600–1630 Зустріч 8 із адміністративним персоналом 

(база №2) 
Члени експертної групи; 
начальник докторантури, ад’юнктури; 
начальник випускової кафедри; 
начальник факультету цивільного захисту; 
керівник або представник навчально-
методичного відділу 

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до 
зустрічі 9 (база №2) 

Члени експертної групи 

1700–1730 Зустріч 9 з роботодавцями (база №2) Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 

1730–1800 Підведення підсумків зустрічі 9 (база №2) Члени експертної групи 
День 3 – 04.12.2019 (база №1) 

0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО  
900–930 Підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 
930–1000 Зустріч 10 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
керівник або представник відділу персоналу; 
керівник або представник відділу економіки і 



фінансів; 
керівник або представник відділу виховної та 
соціально-гуманітарної роботи; 
керівник або представник центру інформаційних 
технологій; 
керівник або представник бібліотеки 

1000–1030 Підведення підсумків зустрічі 10 Члени експертної групи 
1030–1130 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
1130–1200 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
1200–1330 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 
1330–1430 Обідня перерва  
1430–1500 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
1500–1530 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

ректор; 
проректор з навчальної та методичної роботи; 
проректор з наукової роботи; 
гарант ОП 

1530–1600 Виїзд експертної групи з ЗВО  
 
 


