
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 
«Філологія» (ID у ЄДЕБО 17490) в Українському католицькому університеті 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 20.11.2019 
08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО 

 

09.00–09.30 Організаційна зустріч із гарантом 
ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Дарія Сироїд 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 із керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи;  
гарант ОП Дарія Сироїд, 
проректор з науково-педагогічної роботи С. Опацька 
декан гуманітарного факультету Андрій Ясіновський, 
заступник декана з навчально-методичної роботи Світлана Полюга, 
керівник бакалаврської програми ARTES LIBERALES Наталія 
Ковальчук 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП Дарія Сироїд;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми “Філологія”, а також викладають на цій 
програмі;  студентські наставник(и) (загалом не більше 10 осіб)  

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва 

 

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по двоє здобувачів із кожного року навчання, окрім старост 
академічних груп і представників студентського самоврядування; двоє 
зі студентів, що перевелися з інших ЗВО, бажано з різних курсів) 

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

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 4 із представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (1–2 особи від відділу 
студентського життя, які відповідають за участь студентів у внутрішній 

https://ucu.edu.ua/teachers/dariya-syroyid/


системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу 
студентського самоврядування гуманітарного факультету) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4 
 

17.00–17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі 
і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

18.00–18.30 Зустріч 5 із роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП (представники 3-4 структур на розсуд ЗВО 
та враховуючи їхні можливості для зустрічі), по 1-2 представнику з 
Відділу освітньої кар’єри УКУ, компанії Grammarly, Школи української 
мови УКУ. 

18.30–19.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 21.11.2019 

08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО 
 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, 
використовуваної під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Дарія Сироїд 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.30–11.00 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за 
забезпечення якості Н. Родненкова; керівник академічного відділу Д. 
Шеренговський 
керівник або представник кафедри філології гуманітарного 
факультету 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
представники підрозділу студентської кар'єри М. Тиченко 
(відрядження, але можливий скайп), Асоціації випускників УКУ К. 
Цвікілевич, структурного підрозділу, відповідального за цифрову 
гуманітаристику 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва 

 

13.30–14.00 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 
14.00–15.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 



усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

15.00–15.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

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

16.00–16.30 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

проректор з науково-педагогічної роботи С. Опацька 
гарант ОП Дарія Сироїд 

День 3 – 22.11.2019 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

 

 
 


