
Програма візиту експертної групи для проведення акредитаційної 

експертизи за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» освітньої 

програми «Фізична культура і спорт» за першим рівнем вищої освіти у 

Хмельницькому національному університеті  

з 27.04.2020 р. по 29.04.2020 р. 

 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

Для проведення відеоконференцій пропонується програма «Zoom» 

24.04.2020  

Етап 1.  

11.15-11.30 

 

Етап 2.  

12.00-12.30 

Пробна відеоконференція 

(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

В два етапи:  

1- члени експертної групи; гарант ОП;  

2- члени експертної групи; гарант ОП; 

представник секретаріату відділу по роботі 

з експертами 

(Лінк на зустріч Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83332799362 

або Ідентифікатор зустрічі 

Zoom:  833 3279 9362) 

День 1 – (27.04.2020 р). 

09.00–09.20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи;  

гарант ОП - Павлюк Євген Олександрович, 

контактна особа з технічного персоналу, 

09.20–09.50 Зустріч (відеоконференція) 

1 з  керівником, 

адміністрацією та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

гарант ОП;  

керівник ЗВО;  

проректори ЗВО; 

керівник підрозділу, у якому реалізовується 

ОП. 

09.50–10.10 Підведення підсумків 

зустрічі 1   

Члени експертної групи 

10.10-10.30 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.30-11.10 Зустріч (відеоконференція) 

2 зі здобувачами вищої 

освіти 1-2 курсів 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП 

(по 3-5 здобувачів з кожного року навчання 

денної форми). 

 

11.10-11.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч (відеоконференція) 

3 зі здобувачами вищої 

освіти 3-4 курсів 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП 

(по 3-5 здобувачів з кожного року навчання 

денної форми). 

https://us02web.zoom.us/j/83332799362


 

12.10-12.40 Підведення підсумків 

зустрічі     2 і 3.  

Члени експертної групи 

12.40–13.40 Обідня перерва  

13.40–14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.00–14.40 Зустріч (відеоконференція)  

4 з академічним персоналом 

 

Члени експертної групи;  

гарант програми; 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст ОП; 

науково-педагогічні працівники, що 

викладають на цій програмі; 

викладачі, які керують практикою. 

 (Взагалі 5-8 осіб з різним науковим рівнем: 

професори, доценти, викладачі). 

14.40–15.10 Підведення підсумків 

зустрічі 4  

Члени експертної групи 

15.10-15-30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч (відеоконференція)  

5 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;  

1–2 особи від органу студентського 

самоврядування відповідного структурного 

підрозділу, у якому реалізовується ОП); 

Представники студентської профспілки, 

студентського спортклубу, органів  

самоврядування у гуртожитку, 

студентських наукових товариств. 

16.10–16.40 Підведення підсумків 

зустрічі 5  

Члени експертної групи 

16.40–17.00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

17.00–17.20 Зустріч (відеоконференція) 

6 з стейкхолдерами 

 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП; 

(кількість осіб за пропозицією ЗВО).  

17.20-18.00 Підведення підсумків 

Зустрічі 6. 

Підведення підсумків 1 дня і 

Члени експертної групи 



планування 2 дня 

День 2 – (28.04.2020р.) 

09.00–90.30 

 

Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

09.30–10.10 Зустріч (відеоконференція) 

7 із  керівниками 

структурних підрозділів 

 

Члени експертної групи; 

гарант ОП; 

завідувач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання і спорту; 

відповідальний за систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти; 

начальник відділу ліцензування та 

акредитації; 

завідувач навчально-методичного відділу; 

керівники напрямків з обраного виду 

спорту. 

10.10–10.40 Підведення підсумків 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.40–11.10 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОП 

(навчальних аудиторій, 

бібліотеки, лабораторій, 

спортивної бази) 

Фотозвіт, відеозвіт або 

відео трансляція  (за 

пропозицією ЗВО) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП; 

керівники підрозділів. 

11.10-12.30 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази. 

 

Опрацювання додаткової 

документації ЗВО 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  

13.30-13.45 Підготовка до відкритої 

зустрічі 

 

13.45–14.15 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 8 

 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО) 



14.15-14.40 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14.40–15.00 Підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 9 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч 

15.40–16.15 Підведення підсумків 

резервної зустрічі,  

Опрацювання додаткової 

документації ЗВО 

(Надсилаються на 

електронну пошту та/або 

надаються коректні 

посилання та/або в модулі 

запитів в системі) 

Члени експертної групи 

16.15-16.45 підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

16.45–17.00 Фінальна зустріч (брифінг) 

(відеоконференція) 10 

Члени експертної групи; 

керівник ЗВО; 

проректори;  

начальник відділу ліцензування та 

акредитації; 

гарант ОП 

17.00–18.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

Члени експертної групи 

День 3 – (294.2020р.) 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 

групи (робота над звітом) 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Представлення ЗВО 

додаткової документації, 

оговореної у попередніх 

зустрічах. 

(Надсилаються на 

електронну пошту та/або 

надаються коректні 

посилання та/або в модулі 

запитів в системі) 

 

Члени експертної групи; 

гарант ОП; 

завідувач кафедри; 

представник відділу ліцензування та 

акредитації 

 
          


