
ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія»  
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 25.11-27.11.2019 у Вищому 
навчальному закладі «Український католицький університет» 

 
Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 25.11.2019 р. 
08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09.00–10.00 Організаційна зустріч з 

керівництвом ЗВО 
Члени експертної групи;  
декан факультету  
гарант ОП «Фізична терапія, 
ерготерапія» 
керівник ОП програми 

10.00-11.00 Підготовка до зустрічі 1, 2 Члени експертної групи 
11.15–11.45 Зустріч 1 з ректоратом ЗВО, 

гарантом ОП 
Члени експертної групи;  
гарант ОП «Фізична терапія, 
ерготерапія», завідувач кафедри, 
на якій реалізовується ОП; 
перший проректор,  
проректор з науково-педагогічної 
роботи; 
керівник навчально-методичного 
сектору 

11.45–12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 
12.00–12.15 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.15–13.00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми «Фізична 
терапія, ерготерапія (крім гаранта 
ОП та адміністрації ЗВО), а також 
викладають на цій програмі (8 осіб) 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи 
13.15–13.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.30–14.15 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти (ОП «Фізична терапія, 
ерготерапія») 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП по 4 здобувачі І, 
ІІ року навчання денної форми  

14.15–15.15 Обідня перерва  
 

 

15.15–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.15 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 відповідного 
структурного підрозділу, у якому 



реалізовується ОП) 
16.15–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

17.00–17.45 Зустріч 5 (Відкрита зустріч)  Усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

17.45–18.00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – 26.11.2019 р. 

08.30–09.30 Приїзд експертної групи до  
клінічної бази, КНП КЛШМД 

Члени експертної групи 

09.30–10.30 Зустріч 6 з роботодавцями 
та здобувачами вищої освіти ІІ 
року навчання на базі проведення 
клінічної практики 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОП здобувачі вищої освіти ІІ року 
навчання  

10.30-11.30 Переїзд експертної групи до ВНЗ  
11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

11.00–11.30  Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом 
 
 
 

Члени експертної групи; 
керівник або представник 
структурного підрозділу, 
відповідального за забезпечення 
якості освіти у ЗВО; 
керівник навчально-методичного 
сектору 
  

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12.00–13.30 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП «Фізична терапія, 
ерготерапія» 

Члени експертної групи  
гарант ОП «Фізична терапія, 
ерготерапія» 

13.30–14.00 Підведення підсумків зустрічі  Члени експертної групи 
14.00–15.00 Обідня перерва Члени експертної групи 
15.00–15.30 Зустріч 8 

із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівник або представник HR-
департаменту; 
керівник або представник відділу 
студентської документації; 
керівник або представник 
фінансового департаменту,  
керівник або представник відділу 
студентського життя  

16.00-16.30 Резервна зустріч  Члени експертної групи; 
Заступник директора бібліотеки 
ЗВО 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі, 
підготовка до резервної зустрічі 9 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 Зустріч 9 (бібліотека) Члени експертної групи; 
Гарант ОП 
Заступник директора бібліотеки 
ЗВО 

17.30–18.00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
18.00–19.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 



керівник ЗВО; 
гарант ОП  
«Фізична терапія, ерготерапія» 

День 3 – 27.11.2019 р. 
08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи. 
 

 

 

 


