
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія та водні технології» з 11 до 13 грудня 2019 р. у Одеській державній академії будівництва та 

архітектури 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 11 грудня 2019 р. 

10.00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
10.00–10.15 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 
10.15–10.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.30–11.00 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи, 
керівник ЗВО, перший проректор, гарант ОП, 
декан факультету, у якому реалізовується ОП; 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 1  Члени експертної групи 
11.30–12.30 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (до 10 представників 
студентства 2-го року навчання) 

12.30–13.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 
13.00–13.45 Обідня перерва  
13.45–14.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають за нею  

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 4 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 факультету, у 
якому реалізовується ОП) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи 
День 2 – 12 грудня 2019 р. 

09.30 Приїзд експертної групи до ЗВО  



09.30–11.15 Зустріч 5 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП, бібліотеки 

Члени експертної групи; 
гарант ОП 

11.15–11.30 Підведення підсумків огляду Члени експертної групи 
11.30–12.30 Зустріч 6 із підрозділами ЗВО Члени експертної групи, 

керівники або представники структурних підрозділів: 
-навчально-методичний відділ; 
- відділ із забезпечення якості освіти у ЗВО;  
-HR-департамент;  
- міжнародний відділ, тощо.  

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
13.00–13.45 Обідня перерва  
13.45–14.00 Підготовка до зустрічі із роботодавцями Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 7 із роботодавцями Представники підприємств – партнерів ЗВО у розрізі ОП 

(представники підприємств: «Морбудпроект», Упр. Інж. Захисту 
територій міста і розвитку узбережжя, ТОВ СК Промбудсервіс, ДП 
ЧорноморНДІпроект тощо) 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі із 
роботодавцями  

Члени експертної групи 

15.30-16.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.00–17.00 Робоче обговорення матеріалів Члени експертної групи; 
 

День 3 – 13 грудня 2019 р. 
09.30 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09.30–12.00 Робота з нормативними документами 

ЗВО 
Члени експертної групи 

12.00–13.00 Робоче обговорення матеріалів Члени експертної групи 
13.00–13.45 Обідня перерва  
13.45–14.30 Робоче обговорення матеріалів Члени експертної групи; 

 
14.30–15.30 Фінальна (брифінгова) зустріч Члени експертної групи; 

керівництво ЗВО (за бажанням); 
гарант ОП 

 
 


