
 

 

 

 

Програма візиту експертної групи 

для проведення акредитаційної експертизи 

за спеціальністю 061 «Журналістика» за другим рівнем вищої освіти  

освітньої програми «Медіа-комунікації» за справою 1537/АС-21 (ID в ЄДЕБО 17247) 

у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

День 1 – (29.09.2021)  

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 

Відеоконференція 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00–10.30 Зустріч 1 з ректором Харківського 

національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця та менеджментом 

закладу вищої освіти 

Члени експертної групи;  

ректор ЗВО; 

проректор з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва; 

проректор з навчально-методичної роботи; 

декан факультету міжнародних відносин і 

журналістики; 

гарант ОП, завідувач кафедри управління 

соціальними комунікаціями 

Відеоконференція 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП; 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на 

цій програмі. 

Відеоконференція 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2   Члени експертної групи Відеоконференція 

12.30–13.00 Обідня перерва   

13.00–13.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи Відеоконференція 

13.30-14.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; здобувачі вищої Відеоконференція 



освіти, які навчаються на ОП 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00–15.30 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського 

самоврядування університету:  

заступник голови Молодіжної організації 

університету; 

голова первинної профспілкової 

організації студентів, аспірантів, 

докторантів; 

голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених; 
представники студентського 

самоврядування факультету 

 

Відеоконференція 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00 –16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО). 

Відеоконференція 

(посилання на 

відкриту зустріч 

заздалегідь 

публікується на сайті 

ЗВО) 

16.30–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

17.00–17.30 Зустріч 5 зі стейкхолдерами 

(роботодавцями) 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців 

 

Відеоконференція 

17.30–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і загалом 

дня 

Члени експертної групи Відеоконференція 

День 2 – (30.09.2021)  

09.00–10.00 Ознайомлення з матеріально-технічною 
базою, що використовується під час реалізації 

ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП 

 

Відеоконференція; 

фото/відеозвіт, 3D-

візуалізація  

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи  Відеоконференція 

10.30 – 11.10 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

начальник відділу забезпечення якості 

освіи та інноваційного розвитку; 

начальник відділу працевлаштування 

студентів та взаємодії з бізнес-

структурами; 

Відеоконференція 



керівник навчального відділу; 

керівник відділу електронних засобів 

навчання; 

керівник методичного відділу; 

керівник відділу міжнародних зв’язків 

11.10–11.40 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

 

Відеоконференція 

11.40–12.20 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 

заступник керівника відділу маркетингу та 

корпоративних комунікацій; 

директор бібліотеки; 

завідувач відділу кадрів; 

заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії; 

інженер лабораторії FabLab ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

Відеоконференція 

12.20–12.50 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.50 – 13.20  Обідня перерва 

 
  

13.20–13.50 Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи 

 

Відеоконференція 

13.50–14.20 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч 

Відеоконференція 

14.20-14.50 Підведення підсумків резервної зустрічі і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи Відеоконференція 

14.50–15.30 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи;  

випускники ОП 

Відеоконференція 

15.30 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00–16.40 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  

ректор ЗВО; 

проректор з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва; 

проректор з навчально-методичної роботи; 

декан факультету міжнародних відносин і 

журналістики; 

гарант ОП, завідувач кафедри управління 

соціальними комунікаціями 

Відеоконференція 

16.40–18.00 Підведення підсумків дня, робота з 

документацією 

Члени експертної групи Відеоконференція 



День 3 – (1.10.2021)  

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 
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