
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних                   

засобів відеозв’язку за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньої програми                   

«Фізична культура і спорт» у Херсонському державному університеті  

 

Розклад роботи експертної групи  

 

Час  Назва заходу  Учасники  

21 квітня 2020 року  

12.00 – 12.30 Пробна відеоконференція* для 

підтвердження готовності 

учасників брати участь у 

відеоконференціях відповідно до 

цієї Програми (робота учасників 

з програмою ZOOM; якість 

зображення, звуку) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП; 

уповноважений представник 

ЗВО 

День 1 – 23 квітня 2020 року  

09.00–09.40  Відеоконференція* –  

організаційна зустріч. 

Члени експертної групи; 

гарант ОП 

09.40–10.00 Відеоконференція* з підготовки 

до зустрічі 1    

Члени експертної групи 

10.00–10.40  Зустріч 1. Відеоконференція* з 

керівником та менеджментом 

ЗВО  

Члени експертної групи; 

ректор; 

проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи;  

керівник навчально-

методичного відділу;  

керівник навчального відділу; 

декан факультету, 

відповідального за реалізацію 

ОП; 

завідувач кафедри, 

відповідальної за реалізацію 

ОП; 

гарант ОП  

10.40–11.00 Робота з документами.  Члени експертної групи 

11.00–11.30  Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 1 і підготовки 

до зустрічі 2    

Члени експертної групи  

11.30–12.10  Зустріч 2. Відеоконференція* з 

науково-педагогічними 

працівниками    

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні 

працівники, які відповідають за 

зміст компонентів ОП, а також 

викладають на цій програмі (8 

осіб) 

12.10–12.30 Робота з документами.  Члени експертної групи 

12.30–13.00  Відеоконференція* з підведення Члени експертної групи  



підсумків зустрічі 2 і підготовки 

до зустрічі 3    

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.40  Зустріч 3. Відеоконференція* зі 

здобувачами вищої освіти  

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які 

навчаються за ОП (8 осіб І-IV 

років навчання, а також 

здобувають вищу освіту на 

основі загальної середньої 

освіти/молодшого спеціаліста) 

14.40–15.00 Робота з документами.  Члени експертної групи 

15.00–15.30 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 3 і підготовки 

до зустрічі 4    

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч 4. Відеоконференція* з 

представниками органів 

студентського самоврядування  

Члени експертної групи; 

представники органів 

студентського самоврядування 

(по 2 особи від студентської 

ради ЗВО, профспілки 

студентів ЗВО студентської 

ради факультету)  

16.10–16.30 Робота з документами.  Члени експертної групи 

16.30–17.00 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 4  

Члени експертної групи 

17.00–17.40 Відеоконференція* –  відкрита 

зустріч 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

адміністрації ЗВО); 

(номер-ідентифікатор 

відеоконференції на базі 

програми ZOOM 

оприлюднюється на веб-сайті 

ЗВО для вільного доступу до 

відеоконференції)   

 

17.40–18.00 Відеоконференція* з підведення 

підсумків відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

День 2 – 24 квітня 2020 року 

09.00–09.30 Відеоконференція* з підготовки 

до зустрічі 5    

Члени експертної групи 

09.30–10.10 Зустріч 5. Відеоконференція* 

для ознайомлення з матеріально-

технічною базою, що 

використовується під час 

реалізації ОП   

Члени експертної групи; 

декан факультету, 

відповідального за реалізацію 

ОП; 

завідувач кафедри, 

відповідальної за реалізацію 

ОП; 

гарант ОП; 



інші відповідальні особи за 

пропозицією ЗВО 

10.10–10.30  Робота з документами  Члени експертної групи 

10.30–11.00 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 5 і підготовки 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 6. Відеоконференція* з 

представниками системи 

внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти 

Члени експертної групи; 

керівник відділу забезпечення 

якості освіти; 

відповідальні особи за 

здійснення процедур та заходів 

із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої 

освіти і не входять до складу 

відповідного відділу 

11.40–12.00 Робота з документами  Члени експертної групи 

12.00–12.30 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 6 і підготовки 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.30–13.10 Зустріч 7. Відеоконференція* з 

представниками допоміжних 

(сервісних) структурних 

підрозділів    

Члени експертної групи; 

керівник відділу кадрів; 

керівник бібліотеки; керівник 

або представник відділу з 

роботи зі студентами; керівник 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти   

13.10–14.10 Обідня перерва  

14.10–14.30 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 7 і підготовки 

до зустрічі 8    

Члени експертної групи  

14.30–15.10 Зустріч 8. Відеоконференція* з 

роботодавцями  

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, які 

залучаються до підготовки та 

оновлення ОП, її реалізації, 

працевлаштування випускників 

(6-8 осіб за пропозицією ЗВО)   

15.10–15.30 Робота з документами  Члени експертної групи 

15.30–16.00 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 8 і підготовки 

до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Зустріч 9. Відеоконференція* з 

випускниками напряму 

підготовки, що передував ОП    

Члени експертної групи; 

випускники останніх 5 років  

напряму підготовки, що 

передував ОП  

16.40–17.00 Відеоконференція* з підведення 

підсумків зустрічі 9 і підготовки 

до резервної зустрічі та 

фінального брифінгу  

Члени експертної групи 



17.00–17.30 Відеоконференція* – резервна 

зустріч 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені для 

участі у резервній зустрічі 

17.30–18.00 Відеоконференція* –фінальний 

брифінг 

Члени експертної групи; 

представник адміністрації ЗВО; 

декан факультету, 

відповідального за реалізацію 

ОП; 

завідувач кафедри, 

відповідальної за реалізацію 

ОП; 

гарант ОП 

День 3 – 25 квітня 2020 року  

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішні 

відеоконференції* експертної 

групи   

Члени експертної групи 

* відеоконференція проводиться в режимі он-лайн на базі програми ZOOM(Гарант 

програми Р.І. Андрєєва відправляє лінки, отримані від Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти,  необхідним (запрошеним) особам із вказанням 

часу їх зустрічі відповідно до цієї Програми)  


