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Підготовчий етап

1. Як добираються члени експертної групи, оскільки є 
нарікання на відповідність їх спеціальності і від ЗВО, і від 
ГЕР?
2 Чи ЗВО має право замінити гаранта освітньої 
програми? 
3 Яким чином забезпечується зворотний зв’язок з 
Агентством під час експертизи?



Вивчення справи

1. Коли експертна група може звернутися до ЗВО із запитом про 
додаткові документи? Які це мають бути документи?

2. Які дії експертної групи, якщо лінки у відомостях про 
самооцінювання неактивні?

3. Чи може ЕГ при оцінюванні ОП керуватися нормами 
Ліцензійних вимог?



В і з и т

1. На які запитання варто звертати увагу під час зустрічі з 
адміністрацією ЗВО?

2. Які функції спостерігача під час візиту експертної групи?

3. Які особливості проведення фінального брифінгу?



Написання звіту

1.Як оцінювати критерії, особливо розмежовувати оцінки В та Е?

2. Чи можна надати кращі зразки звітів експертів, щоб керуватися 
ними?

3 Чи потрібно експертам долучати до звіту аргументи ЗВО, у тому 
числі й документальні, отриманих під час візиту?



Розгляд справи в ГЕР

1. Чи є ГЕР перевіряючим органом, який орієнтується на документи 
і процедури, або метою її є допомагати змінювати ОП в бік 
модернізації?

2. Чи можна членам ГЕР зв'язуватись з експертами та гарантами ОП 
(за допомогою відділу по роботі з ГЕР) по необхідним уточненням 
для більш об'єктивного висновку?

3. Чи може ГЕР повернути звіт ЕГ на доопрацювання?



Засідання Національного 
агентства: до та після …

1. Як здійснюється запрошення представників ЕГ, ГЕР та ЗВО на 
запрошення Національного агентства?

2. Чи можуть на засіданні бути присутні не керівники закладів, а 
інші представники ЗВО?

3. Чим умотивоване повернення акредитаційних справ до ГЕР?



Плани і перспективи

1. Тренінги для експертів/членів ГЕР.

2. Оперативне інформування про законодавчі зміни.

3. Форма засідання ГЕР.



Далі буде…


