
ДЕНЬ 1 - 05.10.2020 року 
 

Час Місце проведення Найменування заходу Учасники 
9.30-10.00 Відеоконференція Комунікація учасників експертної групи Члени експертної групи, гарант ОП 
10.30-11.00 Відеоконференція Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи, гарант ОП 
11.00-11.15 Відеоконференція Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
11.15-12.00 Відеоконференція Зустріч №1 з керівником ЗВО та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи, гарант ОП, керівник ЗВО, 
керівник підрозділу у якому реалізуються ОП, заступник 
керівника ЗВО з навчально-методичної роботи та з 
наукової роботи, завідувач кафедрою 

12.00-12.15 Відеоконференція 
Підведення підсумків зустрічі 1. Підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.15-13.00 Відеоконференція Зустріч №2 з адміністративним персоналом Члени експертної групи, керівник або представник 
структурного підрозділу відповідальний за забезпечення 
якості вищої освіти, відділу з міжнародної співпраці, 
представник фінансового департаменту 

13.00-13.30 Відеоконференція Підведення підсумків зустрічі 2.  
13.30-14.30  Обідня перерва  
14.30-15.15 Відеоконференція Огляд науково-методичного забезпечення ОП, 

включаючи бібліотечні фонди 
Члени експертної групи, зав. бібліотеки, відповідальний за 
електронний репозитарій відповідного структурного 
підрозділу в якому реалізується ОП 

15.15-15.45 Відеоконференція Підготовка до зустрічі 3  
15.45-16.45 Відеоконференція Зустріч №3 з академічним персоналом Члени експертної групи, гарант ОП, науково-педагогічний 

персонал, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а 
також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб) 

16.45-17.00 Відеоконференція 
Підведення підсумків зустрічі 3. Підготовка до 
зустрічі 4 Члени експертної групи 

17.00-17.30 Відеоконференція Зустріч №4 з роботодавцями Члени експертної групи, представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процесу внутрішнього забезпечення 
якості ОП 

17.30-17.45 Відеоконференція Підведення підсумків зустрічі  Члени експертної групи 
17.45-18.45 Відеоконференція Відкрита зустріч Члени експертної групи, всі охочі учасники освітнього 

процесу, окрім гарант ОП та представників адміністрації 
ЗВО  

18.45-19.00 Відеоконференція Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 
 

ДЕНЬ 2 – 06.10. 2020р. 
 



Час Місце проведення Найменування заходу Учасники 
8.30-9.00 Відеоконференція Комунікація учасників експертної групи  

9.00-10.15 Відеоконференція 
Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи, гарант ОП 

10.15-10.30 Відеоконференція Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази та науково-методичного 
забезпечення ОП 

Члени експертної групи 

10.30-11.30 Відеоконференція Зустріч №5 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи, здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП 

11.30-12.00 Відеоконференція Підведення підсумків зустрічі №5, підготовка до 
зустрічі №6. 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Відеоконференція Зустріч №6 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 самоврядування 
відповідного структурного підрозділу в якому реалізується 
ОП) 

13.00-13.30 Відеоконференція Підведення підсумків зустрічі №6 Члени експертної групи 
13.30-14.30  Обідня перерва  
14.30-15.00 Відеоконференція Підготовка до наступної зустрічі Члени експертної групи 
15.00-16.00 Відеоконференція Фінальний брифінг Члени експертної групи, гарант ОП, представники 

адміністрації ЗВО, які забезпечують викладання на ОП (не 
більше 10 осіб) 

16.00-16.30 Відеоконференція 
Відкрита зустріч Підведення попередніх 
підсумків із представниками ЗВО 

Усі бажаючі 

16.30-18.00 Відеоконференція 
Закрита зустріч членів експертної групи з перших 
двох днів виїзної експертизи 

Члени експертної групи 

 
ДЕНЬ 3 – 07.10. 2020 

 

Час Місце проведення Найменування заходу Учасники 
8.30-9.00 Відеоконференція Комунікація учасників експертної групи  
9.00-9.30 Відеоконференція Резервна зустріч за необхідністю Члени експертної групи, особи додатково запрошені на 

резервну зустріч 
10.30-18.00 Відеоконференція Підсумкова закрита зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 


