
Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 14.09.2020 р. 

09.00-09.15 Пробна відеоконференція Гарант, члени ЕГ, представник ЗВО  

09.15–09.45 Організаційна зустрічз гарантом ОП 

відеоконференція 

Гарант ОП Фик Ілля Михайлович. 

Члени експертної групи: 

Кондрат Олександр Романович, 

Лебедєва Олена Сергіївна, 

Болцарівський Артем Ігорович 

09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гарант ОП;  

ректор Сокол Євген Іванович 

може бути проректор або вся команда ректорату.  

керівник підрозділу, в якому реалізується ОП 

10.30-10.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.45–11.45 Зустріч 2 з академічним персоналом 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі (не більше 8-10 осіб) 

11.45–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 2-3 

здобувача з кожного року денної форми навчання, 1-2 

здобувача заочної форми, 2-3 студенти іноземці) додати 

дистанційників 



13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 3. Члени експертної групи 

13.15–13.45 Обідня перерва  

13.45-14.00 Підгтовка до зустрічі 4  

14.00–15.00 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

відеоконференція 

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 орану 

студентського самоврядування відповідного 

структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП) та 

представники студентського профкому 

15.00-15.15 Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

15.15–16.15 Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

директор інституту 

заступник директора з навчально-методичної роботи  

заступник директора з виховної роботи  

інші пропозиції 

16.15–16.30 Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічей Дня 1 Члени експертної групи 
 

 

 

 

 

 

 



День 2 – 15.09.2020 р. 

 

08.45–09.00 Підготовка до огляду матеріально-

технічної бази 

Члени експертної групи 

09.00-10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП  

Члени експертної групи; 

Гарант ОП (3Dтур, відеотрансляція, відео- і 

фотопрезентації у хмарниковому сховищі, або поєднання 

цих форматів (обговорюється з гарантом, враховуючи 

можливості)) 

10.00-10.30 Обговорення стану матеріально-

технічної бази та підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30–11.15 Зустріч 6 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

представник відділу акредитації та ліцензування; 

представник навчального відділу; 

представники фінансового департаменту; 

представник відділу якості освіти; 

директор бібліотеки; 

представник центру дистанційного навчання; 

представники підрозділів з соціальної, психологічної 

підтримки, інклюзивної освіти 

11.15–11.30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

11.30–12.30 Зустріч 7 з роботодавцями, 

представниками ЗВО з 

працевлаштування, керівниками 

практик 

відеоконференція  

 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП; 

представник підрозділу з працевлаштування ЗВО; 

керівники баз практик; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 



12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7, 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00–13.30 Обідня перерва  

13.30–14.30 Відкрита зустріч 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 

14.30–15.30 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, робота з документами 

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Фінальна зустріч 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

керівник ЗВО+проректори; 

гарант ОП  

може також бути присутній директор із заступниками 

16.30–17.00 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі, робота з документами 

Члени експертної групи 

 

День 3 – 16.09.2020 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

 

 

Керівник експертної групи 

07 вересня 2020 р.                                                                                                            О. Р. Кондрат 

 

 

Гарант освітньої програми «Видобування нафти і газу» 

спеціальності «185 Нафтогазова інженерія та технології»  

(ID у ЄДЕБО 5388)                                                                                                          І. М. Фик 


