
 
 

 
Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (16.12.2019) 
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО  
0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 
0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
1000–1030 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП;  
керівник ЗВО; перший проректор (або проректор 
з навчальної роботи), проректор з наукової 
роботи, проректор з адміністративно-
організаційної роботи, начальник  міжнародного 
відділу, головний бухгалтер, декан факультету 
реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи  

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1200 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 
(не більше 10 осіб) 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
1230–1330 Обідня перерва  
1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання), 
представники студентського самоврядування  2-3 
особи від органу студентського самоврядування 
факультету реабілітаційної педагогіки та 
соціальної роботи, голова студентської 
профспілки, голова або представник наукового 

Примечание [MY1]: дата виїзду 
фіксується у наказі про проведення 
акредитаційної експертизи 

Примечание [MY2]: перелік 
запрошених осіб може 
змінюватися/доповнюватися 
залежно від структури ЗВО, 
особливостей програми тощо 

Примечание [MY3]: за потреби, 
детальний опис бажаної фокус-
групи може конкретизуватися, 
наприклад: 
 
«включаючи студентів–іноземців» 
або 
«включаючи студентів, які вступали 
за перехресним вступом» 
тощо 



товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих  вчених) 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1530–1630 Зустріч 4 відвідування бази практики Члени експертної групи; 
Гарант програми, завідувач виробничої 
практики 

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 4  
1700–1730 Зустріч 4 з роботодавцями  Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП  
 

1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1800–1830 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1830–1900 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (17.12.2019) 

0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО  
0900–1100 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Відвідування занять (або форм контролю) здобувачів 

вищої освіти.  

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 
здобувачі освіти 

1100–1130 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
1130–1200 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

керівник або представник структурного 
підрозділу, відповідального за забезпечення 
якості у ЗВО; керівник навчально-методичного 
відділу, керівник відділу міжнародних зв’язків та 
наукової роботи, секретар приймальної комісії 
(на рік вступу на навчання за ОП) 
 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1230–1300 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
начальник відділу технічних засобів навчання; 

Примечание [MY4]: за потреби 
час може бути продовжений 



завідувач редакційно-видавничого відділу; 
директор бібліотеки;  
керівник або представник бухгалтерської служби 

1300–1330 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1330–1430 Обідня перерва  
1430–1500 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
1500–1530 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч: 
юрисконсульт, представники Центру ранньої 
соціальної реабілітації, медичного супроводу 
здобувачів освіти, культорганізатор 

1530–1600 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1600–1630 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх років 

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
1700–1730 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

керівник ЗВО; 
гарант ОП 

День 3 – (дата) 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 

Примечание [MY5]: визначається 
залежно від потреб експертизи 

Примечание [MY6]: за потреби, 
може бути поділена на 2 зустрічі по 
30 хв 

Примечание [MY7]: така зустріч 
відбувається, якщо на ОП є 
випускники 


