
 

 

ПРОГРАМА  

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньої програми «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» (ID у ЄДЕБО 30884) за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

за першим рівнем вищої освіти (справа №87/АС-21) 

у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова   

у період 08.02.2021-10.02.2021 рр.  

 
Час  Зустрічі або інші активності   Учасники  

 День І (08.02.2021)   

9:30-9:45 
Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП у режимі відео 

конференції  

- члени експертної групи; 

- гарант ОП. 

9:45-10:00  Підготовка до зустрічі 2  Члени експертної групи.  

10:00-10:40  
Зустріч 2 з керівництвом ЗВО та адміністрацією підрозділу, в 

якому реалізується ОП, у режимі відео конференції  

- члени експертної групи   

- т.в.о. ректора університету; 

- перший проректор університету; 

- проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи; 

- декан факультету управління та економіки; 

- гарант ОП. 

10:40-11:00  Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3  
Члени експертної групи.  



11:00-11:40  
Зустріч 3 з науково-педагогічним персоналом у режимі відео 

конференції  

- члени експертної групи;  

- науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають 

за зміст ОП, а також викладають на цій освітній програмі (8-10 

осіб); 

- гарант ОП.  

11:40-12:00  Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до зустрічі 4  Члени експертної групи.  

12:00-12:40  

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти за ОП «Бакалавр 

фінансів, банківської справи та страхування» в режимі відео 

конференції   

- члени експертної групи;  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (2 здобувачі з 

кожного року навчання, що навчаються за денною формою).  

12:40-13:00  Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5  Члени експертної групи.  

13:00-14:00  Обідня перерва   

14:00-14:40  
Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування у 

режимі відео конференції  

- члени експертної групи;   

- керівник чи представник студентського самоврядування 

Університету;   

- керівник чи представник студентського самоврядування 

факультету; 

- керівник чи представник первинної профспілкової організації 

студентів;  

- хоча б один здобувач вищої освіти за ОП, який є членом 

зазначених органів студентського (громадського) самоврядування.  

14:40-15:00  Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи.  

15:00-17:00 Внутрішня зустріч експертної групи. Підведення підсумків 

першого дня роботи 

Члени експертної групи.  

День ІІ (09.02.2021)  

9:30-10:00  

Огляд аудиторного фонду та матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП (ознайомлення із фото 

чи відеозвітом)  

- члени експертної групи;   

- гарант ОП;  

- проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи. 

10:00-10:20  Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи.  

10:20-11:20  
Зустріч 6 із представниками допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у режимі відео конференції  

- члени експертної групи;  

- гарант ОП; 

- керівник навчального відділу факультету управління та економіки; 

- начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

- начальник відділу навчально-методичного забезпечення; 

- начальник відділу кадрів; 

- головний бухгалтер; 

- фахівець І-ї категорії планово-фінансового відділу; 

- фахівець із працевлаштування; 



- керівник відділу виховної та соціальної роботи; 

- завідувач науково-дослідної частини; 

- перший заступник голови приймальної комісії; 

- керівник практики; 

- директор бібліотеки. 

11:20-11:40  
Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи.  

  

11:40-12:20  Відкрита зустріч у режимі відео конференції  

- члени експертної групи;  

- усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО).  

12:20-13:00  Підведення підсумків відкритої зустрічі, оформлення 

результатів, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи.  

13:00-14:00 Обідня перерва    

14:00-14:40 Зустріч 7 із роботодавцями у режимі відео конференції - члени експертної групи; 

- представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу.  

14:40-15:00  
Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до резервної 

зустрічі  

Члени експертної групи.  

  

15:00-15:40  Резервна зустріч в режимі відео конференції  Члени експертної групи. Інші запрошені особи (за потреби)  

15:40-16:10  Підведення підсумків резервної зустрічі. Підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи.  

16:10-16:40  Фінальний брифінг в режимі відео конференції  

- члени експертної групи   

- т.в.о. ректора університету; 

- перший проректор університету; 

- проректор з економічної та адміністративно-господарської роботи; 

- декан факультету управління та економіки; 

- гарант ОП. 

16:40-17:00  Підведення підсумків зустрічей та другого дня роботи  
Члени експертної групи.  

  

 День ІІІ (10.02.2021)  

10:00-17:00   «День суджень»   Внутрішня зустріч членів експертної групи.  

   


