
План роботи експертної групи  

  

Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

День 1 – 4 березня 2020 року 

09.30–10.00  Приїзд експертної групи до ЗВО    

10.00–10.30  Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи;   

гарант ОП «Технології захисту навколишнього 

середовища» 

10.30–11.00  Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи  

11.00–11.30  Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО 

 Члени експертної групи;  представник керівного складу 
Львівського національного аграрного університету  
завідувач кафедри екології, гарант 

11.30–12.00  Підведення  підсумків  зустрічі  1  

підготовка до зустрічі 2  

і  Члени експертної групи  

12.00–13.00 Зустріч 2 з викладачами випускової 

кафедри 

 Члени експертної групи;   

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми «Технології 

захисту навколишнього середовища», а також 

викладають на цій програмі  

13.00–13.30  Підведення підсумків зустрічі 2   Члени експертної групи  

13.30–14.30  Обідня перерва     

14.30–15.00  Підготовка до зустрічі 3   Члени експертної групи  

15.00–16.00  Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти та 

представниками студентського 

самоврядування 

 Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

«Технології захисту навколишнього середовища» та 

студенти, які приймають участь у студентському 

самоврядуванні (денна форма навчання: 2 здобувача 2 

курсу, 2 здобувача 3 курсу, 2 здобувача 4 курсу; заочна 

форма навчання: 2 здобувача; магістри спеціальності 

101 «Екологія» - 2 здобувача. 



16.00–16.30  Підведення  підсумків  зустрічі  3    Члени експертної групи  

16.30 – 17.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

 Члени експертної групи, гарант 

 

День 2 – 5 березня 2020 року  

09.30–10.00  Приїзд експертної групи до ЗВО    

10.00–10.30  Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи  

10.30–11.30  Зустріч 4 із роботодавцями  Члени експертної групи  

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 

«Технології захисту навколишнього середовища»(3-4 

представника, бажано, промислових підприємств) 

11.30–12.00  Підведення  підсумків  зустрічі  4  

підготовка до зустрічі 5  

Члени експертної групи  

 

12.00–13.00 Зустріч 5 із адміністративним персоналом  Члени експертної групи;  

керівник або представник структурного підрозділу, 

відповідального за забезпечення якості освіти, 

керівник або представник навчального відділу та 

лабораторії з моніторингу якості навчання та керівник 

або представник відділу, який відповідає за організацію 

та планування навчально-методичної роботи;  

керівник або представник відділу дистанційної освіти; 

керівник або представник відділу кадрів; 

керівник або представник бібліотеки; 

керівник або представник профспілкового комітету; 

керівник або представник відділу, який відповідає за 

проходження практики; 

керівник або представник відділу, який відповідає за 

міжнародні зв’язки; 

керівник або представник комісії з питань етики та 

академічної доброчесності у Львівському національному 

аграрному університеті (до 10 осіб) 



13.00 – 13.30  Підведення  підсумків  зустрічі  5  і  

підготовка до зустрічі 6 

  

Члени експертної групи  

13.30 – 14.30 Обідня перерва  

14.30 – 15.30 Фінальна зустріч  Члени експертної групи; представник керівного складу 
Львівського національного аграрного університету»;  
гарант  ОП  «Технології захисту навколишнього 
середовища»  
  

15.30 – 16.00 Підведення  підсумків  зустрічі  6  і 

підготовка до відкритої зустрічі 7   

 

Члени експертної групи 

16-00 – 17-00 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 

17.00 – 18.00  Робота над документами Члени експертної групи 

День 3 – 6 березня 2020 року 

9.30 – 16.00  «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи  

  


