
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Вам необхідні лінки для зустрічей в рамках акредитаційного візиту. 

Прохання отримати лінки усім залученим до проведення дистанційної 
акредитації особам із зазначенням часу їх зустрічі з експертною групою 

згідно із затвердженою програмою візиту.  

 https://ksada.org/doc/program-visit-EG.pdf 

Відкрита зустріч запланована як окрема зустріч зі спеціальним лінком. 
Прохання до Гаранта опублікувати цей лінк на інформаційних джерелах 

закладу, зазначивши дату, час, мету такої зустрічі з запрошенням всіх 

бажаючих завітати на зустріч з експертною групою за відповідним лінком. 

 
 

Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники  

День 1 – (19.10.2020)  

09.00-09.30 Зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи, 

фахівець відділу по 

роботі з експертами 

Національного агентства 

із забезпечення якості 

вищої освіти 

 День 1:  

ID19352 Харківська 

державна академія 

дизайну і мистецтв, 

ОП "Дизайн" 

Час: 19 жовтня, 2020 

09:00 

Підключитись до 

конференції Zoom:  htt

ps://us04web.zoom.us/

j/72581753227?pwd=U2

pZZHhXN3RKSWwzaE

54akFGVzIvQT09 

Ідентифікатор 

конференції:  725 8175 

3227 

Пароль: 123 
 

09.30-10.10  Організаційна 

зустріч членів 

експертної групи та 

гаранта ОП 

Члени експертної групи, 

гарант ОП 

10.10-10.30 Підготовка до 

зустрічі 1  

Члени експертної групи 

10.30–11.00 Зустріч 1 з 

керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи, 

ректор ХДАДМ, 

проректори ХДАДМ, 

,гарант ОП  

11.00-11.30 Підведення 

підсумків зустрічі 1  

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під 

час реалізації ОП 

(аудиторії, 

комп’ютерний клас, 

бібліотека тощо).  

 

Члени експертної групи, 

гарант ОП, працівники 

ХДАДМ 

 

12.10-12.30 Підведення підсумків Члени експертної групи  

12.30-13.30 Обідня перерва 

13.30-14.00 Підготовка до 

зустрічі 2  

Члени експертної групи  

14.00-15.00 Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи, 

науково-педагогічні 

працівники, що 

безпосередньо 

https://ksada.org/doc/program-visit-EG.pdf
https://us04web.zoom.us/j/72581753227?pwd=U2pZZHhXN3RKSWwzaE54akFGVzIvQT09
https://us04web.zoom.us/j/72581753227?pwd=U2pZZHhXN3RKSWwzaE54akFGVzIvQT09
https://us04web.zoom.us/j/72581753227?pwd=U2pZZHhXN3RKSWwzaE54akFGVzIvQT09
https://us04web.zoom.us/j/72581753227?pwd=U2pZZHhXN3RKSWwzaE54akFGVzIvQT09
https://us04web.zoom.us/j/72581753227?pwd=U2pZZHhXN3RKSWwzaE54akFGVzIvQT09


відповідають за зміст 

освітньої програми, а 

також викладають на цій 

програмі (до 8 осіб) 

15.00-15.30 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3  

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи, 

здобувачі вищої освіти, 

які навчаються на ОП 

(троє – 1 курс, троє – 2 

курс, один іноземець) 

16.30–17.00 Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 Зустріч 4 з 

роботодавцями 

Члени експертної групи, 

представники 

роботодавців, що залучені 

до здійснення процедур 

внутрішнього 

забезпечення якості ОП  

17.30–18.00  

 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 
Члени експертної групи 

День 2 – (20.10.2020)  

09.00–10.00 Зустріч 5 із 

адміністративним 

персоналом та з 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи, 
керівник відділу по роботі 

зі студентами, представник 
фінансового департаменту, 

керівник або представник 

структурного підрозділу 

відповідального за 

забезпечення якості у 

ЗВО, 

керівник або представник 

навчально-методичного 

відділу університету, 

керівник або представник 

відділу міжнародних 

зв’язків, керівник або 

представник Відділу 

виховної та психолого-

педагогічної роботи. 

День 2: 

ID19352 Харківська 

державна академія 

дизайну і мистецтв ОП 

"Дизайн" 

Підключитись до 

конференції Zoom: htt

ps://us04web.zoom.us/

j/72626913600?pwd=S

3lDUUVxdDU4M2kvZn

UzOWJ5cFMyZz09 

Ідентифікатор 

конференції:  

726 2691 3600 

Пароль: 123 
 
 

10.00-10.30 Підведення підсумків 

зустрічі і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.30–11.10 Зустріч 7 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи, 

представники 

студентського 

самоврядування (1–2 

особи від органу 

студентського 

самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь 

студентів у внутрішній 

системі забезпечення 

якості вищої освіти; 2–3 

особи від органу 

студентського 

https://us04web.zoom.us/j/72626913600?pwd=S3lDUUVxdDU4M2kvZnUzOWJ5cFMyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72626913600?pwd=S3lDUUVxdDU4M2kvZnUzOWJ5cFMyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72626913600?pwd=S3lDUUVxdDU4M2kvZnUzOWJ5cFMyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72626913600?pwd=S3lDUUVxdDU4M2kvZnUzOWJ5cFMyZz09
https://us04web.zoom.us/j/72626913600?pwd=S3lDUUVxdDU4M2kvZnUzOWJ5cFMyZz09


самоврядування 

відповідного 

структурного підрозділу, 

у якому реалізовується 

ОП) 

11.10-11.30 Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.30-12.30 Обідня перерва 

12.30-13.00 Підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00–13.40 Резервна зустріч Члени експертної групи, 

особи, додатково 

запрошені на резервну 

зустріч 

13.40–14.00 Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14.00–14.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи, 

усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та 

представників 

адміністрації ЗВО) 

Відкрита зустріч: 

ID19352 Харківська 

державна академія 

дизайну і мистецтв ОП 

"Дизайн" 

Час: 20 жовтня, 2020 

14:00 

Підключитись до 

конференції Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/72933121498?pwd

=c0NFSVo2RE9KVE9u

eEN2d21kN0FzZz09 

Ідентифікатор 

конференції:  

 729 3312 1498 

Пароль: 123 

 

14.40–15.00 Підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи   

15.00-15.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи, 

ректор ХДАДМ, 

проректори ХДАДМ, 

декан факультету, 

зав.кафедри,гарант ОП. 

 

15.30-16.00 Підведення підсумків 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  

День 3 – (21.10.2020)  

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи  
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