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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 26 листопада 2019 року 

08:30–09:00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Баховський П.Ф., гарант ОП; 

Члени експертної групи: Голубничий О.Г., 
Фомовський Ф.В., Заворотна М.Г. 

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–11:00 Зустріч 1 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
Гладчук Р.М. (2-й рік навч., денна), Дячук Ю.І. 
(1-й рік навч., денна), Дужич Б С. (2-й рік навч., 
заочна), Кінах І.О. (2-й рік навч., денна), 
Копилець Н.Ю. (1-й рік навч, денна), Король О.О. 
(1-й рік навч, заочна), Мельник О.В. (2-й рік 
навч., денна), Олянський В.В. (1-й рік навч, 
денна), Уздиган Р.В. (2-й рік навч., денна), 
Ярощук В.О. (2-й рік навч., денна). 
Наразі на ОП не навчаються здобувачі вищої 
освіти, які є особами з особливими освітніми 

потребами, а також іноземці. 
11:00–11:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 
Члени експертної групи 

11:30–12:30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 
викладають на цій програмі: Стасюк В.М, 
Приступа С.О., Лишук В.В., Кайдик О.Л., 
Євсюк М.М., Войтович С.Я. 

12:30–13:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Робоча перерва  
14:00–14:30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14:30–15:00 Зустріч 3 з керівником та менеджментом ЗВО  

 
Члени експертної групи; 
Баховський П.Ф., гарант ОП; 
Савчук П.П., керівник ЗВО; 
Заблоцький В.Ю., завідувач кафедри 
електроніки та телекомунікацій (керівник 
підрозділу, який забезпечує реалізацію ОП). 



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: 
О. Канагєєв, представник органу студентського 
самоврядування ЗВО; 
Н. Марчук, голова студентської ради 
технологічного факультету (органу студентського 
самоврядування факультету, на якому 
реалізується ОП); 
Н. Симонюк, представник студентського 
самоврядування. 

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 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, які залучені та/або 
були залучені до освітнього процесу (аудиторних 
занять), здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП: 
Мельничук В.А., начальник технічної служби 
волинської філії ПАТ «Укртелеком»; 
Гула Д.Т. (та/або Куліш С.А), інженер 
ТОВ «Волинські оптичні мережі»; 
Божко А.В., головний інженер ТзОВ «Інтернет 
технологія». 

18:30–19:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 27 листопада 2019 року 

08:30–09:00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09:00–10:30 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП
Члени експертної групи; 
Баховський П.Ф., гарант ОП

10:30–11:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
11:00–11:30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Решетило Н.В., начальник навчального відділу 
(керівник структурного підрозділу, який є 



відповідальним за забезпечення якості у ЗВО); 
Заблоцький В.Ю., завідувач кафедри 
електроніки та телекомунікацій, яка є 
випусковою кафедрою за ОП 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Панасюк В.П., представник відділу кадрів ЗВО; 
Ковальчук О.С., проректор ЗВО, яка є 
відповідальною за міжнародні зв’язки ЗВО. 

13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Робоча перерва  
14:30–15:00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
15:00–16:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
16:00–16:30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

16:30–17:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Савчук П.П., керівник ЗВО; 
Баховський П.Ф., гарант ОП 

День 3 – 28 листопада 2019 року 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


