
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Розклад роботи експертної групи з 8 по 10 лютого 2021 року 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники Посилання на 
конференцію 

День 1 –8.02.2021 року  

0830–0900 Організаційна зустріч членів 
ЕГ 

Члени експертної групи; Посилання на 
email  ЕГ (закрита 
зустріч) 

0900–0930 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

  

Члени експертної групи; 
гарант ОП 

Обговорення та 

налаштування на роботу 

в режимі онлайн 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1000–1040 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 
керівник ЗВО; 
заступники керівника ЗВО; 
керівник факультету, у якому реалізовується ОП 

  

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи 
в  Комунальному закладі вищої освіти  
«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» 
 Запорізької обласної ради 

 
 



1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 
і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1100–1130 

1140  - 1210 

Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 
усі науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми (викладають на цій програмі) 

  

1210–1230 Підведення підсумків зустрічі 
2 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1230–1330 Обідня перерва     

1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП – по 5 
здобувачів з кожного року навчання 

  

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

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1530–1630 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування 2 особи 
від органу студентського самоврядування ЗВО; 3 
особи від органу студентського самоврядування 
факультету, у тому числі представники за ОП - 2 
особи. 

  

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 
4 

  Посилання на 
email  ЕГ 



1700–1730 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

  
  

1730–1800 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

День 2 – 9.02.2021 року   

0830–0900 Рефлексія попереднього дня Члени ЕГ Посилання на email ЕГ 
(закрита зустріч) 

0900–1100 
з перепідключенням та 

узгодженням часу 

Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОП (онлайн) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП  та оператор 

  

1100–1130 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази та 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ (закрита 
зустріч) 

1130–1230 Зустріч 5  з відділами та 
службами, які реалізують ОП 

Члени експертної групи; 
Керівник міжнародного відділу; 
Керівник навчального відділу; 
Керівник науково-методичного відділу; 
Керівник навчальної практики; 
Директор бібліотеки; 
Представник відділу кадрів; 
Представник соціально-психологічної служби; 
Представник, який відповідає за внутрішнє 
забезпечення якості освіти; 
Представник, який відповідає за виявлення та 
запобігання корупції 

Посилання на 
email  ЕГ (закрита 
зустріч) 



1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 
5 

Члени експертної групи  

1300– 1400 Обідня перерва     

1400– 1430 Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи   

1430–1530 Резервна зустріч 

  
  

Члени експертної групи; 
Гарант ОП 

  

1530–1600 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1600–1640 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 

  

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 
6 

Члени експертної групи Посилання на 
email  ЕГ 

1700–1730 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник ЗВО; 
гарант ОП 

 

  

День 3 –10.02.2021 року   

0900–
1700 

«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

  
Посилання на 
email  ЕГ 



 


