
Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

                                                                                        День 1 - 16.04.2020 

08.30-09.00 Тестування відеозв’язку  

09.00-09.30 Відеоконференція з гарантами ОП Члени експертної групи; Гаранти ОП 

 09.30-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00-10.45 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; гаранти ОП; керівник ЗВО;  

заступник керівника ЗВО з наукової роботи; заступник 

керівника ЗВО з навчальної роботи; 

керівник структурного підрозділу; завідувачі кафедр. 

 

 10.45-11.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 

2 

 

Члени експертної групи 

11.15-12.00 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 2 з академічним персоналом 

 

Члени експертної групи; гаранти ОП; 

члени групи забезпечення; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітніх програм, а також 

викладають на цих освітніх програм (5-8 (гарант+)) 

 

 
12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.30-13.30 Обідня перерва  

13.30-14.30 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 3.1. зі здобувачами вищої освіти ОП «Чеська 

мова і література» 

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (по 2-3 здобувачі з кожного року 

навчання (разом не більше 9), включаючи студентів, що 

навчаються за дистанційною (заочною) формою 

навчання) та за індивідуальним графіком навчання, 

учасниками програми ERASMUS+ 

 

 

 



14.30-15.30 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 3.2. зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Хорватська мова і література» 

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (по 2-3 здобувачі з кожного року 

навчання (разом не більше 9), включаючи студентів, що 

навчаються за дистанційною (заочною) формою 

навчання) та за індивідуальним графіком навчання, 

учасниками програми ERASMUS+ 

 

 

 
15.30-16.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 

4 

 

 

 

 

 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості освітніх 

програм 

17.00-17.30 

 

Підведення підсумків зустрічі 4 

 

Члени експертної групи 

 

День 2 - 17.04.2020 р. 

08.30-09.00 

 

Тестування відеозв’зку 

 

 

09.00-10.00 

 (10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 

під час реалізації ОП (у разі форми демонстрації 3-D 

тур чи відео трансляція). 

 

 

Члени експертної групи; гаранти ОП 

 

 

 

 
10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до зустрічі 

 

 

 

 

 

 

Члени експертної групи 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.30 

 (10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

 

 

 
11.30-12.00 

 

 

 

 

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до 

зустрічі 5 

 

 

 

 

Члени експертної групи 



12.00-13.00 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 5 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами та адміністративним персоналом 

Члени експертної групи; 

керівник або представник (Центр забезпечення якості 

освіти); 

керівник або представник (Організаційно-методичний 

центр електронного навчання); 

керівник або представник (Навчально-методичний 

центр); 

керівник або представник (Центр культури та дозвілля) 

керівник або представник бібліотеки; 

методисти кафедр.  

 
 

 

13.00-13.30 

 

Підведення підсумків зустрічі 5 

 

Члени експертної групи 

 13.30-14.30 Обідня перерва  

14.30-15.30 

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

Зустріч 6 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (2 особи 

від органу студентського самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти; 3 особи від орану 

студентського самоврядування відповідного 

структурного підрозділу, у якому реалізовуються ОП, 

студентський омбудсмен) (до 6 осіб) 

 

 
15.30-16.15   

(10-15 хв 

налаштування 

зв’язку) 

 

 

 

Резервна зустріч Члени експертної групи; 

Особи, які передбачені на резервну зустріч. 

 

 

 

 
16.15-17:00 Підведення підсумків зустрічі 6 та резервної зустрічі 

 

 

Члени експертної групи 

17.00-17:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи керівник ЗВО; гаранти ОП 

 

 

 

 

 

День 3 - 18.04.2020 р. 

 
09.00-18.00 «День суджень» - внутрішня зустріч експертної групи 

 

 

 

 

Члени експертної групи 

 


