
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Хімія» 

третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 102 «Хімія» в 
Національному університеті «Львівська політехніка» 

14-16 вересня 2020 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. 
Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 
ЗВО. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 
експертів у закладі. Відповідно до пункту 9 Положення про акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, метою виїзної експертизи є 
уточнення фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників 
заінтересованих сторін про освітню програму та діяльність закладу вищої освіти за цією 
програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за 
цією програмою. У разі проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 
засобів відеозв’язку експертна група має досягти цих цілей із застосуванням засобів 
дистанційного зв’язку. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, 
у погоджений час.  

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 
що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи.  

2.5. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час  Назва заходу Учасники  

День 1 – 14 вересня 2020 року 

09.00–09.30 Пробна відеоконференція  Члени експертної групи; 

гарант ОНП «Хімія», завідувачі кафедр фізичної, 

аналітичної та загальної хімії; хімічної технології 

переробки нафти та газу; органічної хімії; технології 

біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;  

хімічної технології переробки пластмас, представники 

ЗВО 

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

гарант ОНП «Хімія» 

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;  
перший проректор НУ «Львівська політехніка» – д.т.н., 
доц. Матвійків О.М.; 
проректор з наукової роботи – д.т.н., доц. Демидов І.В.; 
проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного 
розвитку – д.е.н., доц. Жук Л.В.; 
гарант ОНП; 
завідувачі випускових кафедр фізичної, аналітичної та 
загальної хімії; хімічної технології переробки нафти та 
газу; органічної хімії; технології біологічно активних 
сполук, фармації та біотехнології;  хімічної технології 
переробки пластмас 

11.30 – 12.00  Підведення підсумків зустрічі 1 

підготовка до зустрічі 2  

і  Члени експертної групи  

12.00 – 12.30 Зустріч 2 з викладачами випускових 

кафедр 

 Члени експертної групи; науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньо-наукової програми «Хімія», а також 

викладають на цій програмі; наукові керівники 

докторів філософії.  
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12.30 – 13.00  Підведення підсумків зустрічі 2   Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва    

14.00 – 14.30 Підготовка до зустрічі 3   Члени експертної групи  

14.30 – 15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
по 2-3 здобувачі з кожного року навчання 
(включаючи здобувачів заочної форми навчання) 
Загальна кількість 8-10 осіб. 

15.00 – 15.30  Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4  

  Члени експертної групи  

15.30 – 16.00 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

 Члени експертної групи; 
Керівники (представники) наукових організацій 
аспірантів, творчих наукових угрупувань, 
представники ради молодих вчених чи (та) наукового 
товариства студентів та аспірантів 

голова наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених – к.с.-г.н., доц. Тимчук І.С.; 
Вчений секретар товариства наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених – 
к.т.н., Оробчук О.М. 
 

16.00 – 16.30  Підведення підсумків зустрічі 4   Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОНП 

 Члени експертної групи, гарант, завідувачі 
випускових кафедр.  
Фото-, відео-, документальний звіт, відео трансляція 
або поєднання цих форматів 

День 2 – 15 вересня 2020 року 

10.00 – 10.30 Підготовка до зустрічі 5  Члени експертної групи  

10.30 – 11.00  Зустріч 5 із роботодавцями  Члени експертної групи  

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП 
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«Хімія» 

11.00 – 11.30  Підведення підсумків зустрічі 5  

підготовка до зустрічі 6  

 Члени експертної групи 

11.30 – 12.00 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом  

 Члени експертної групи;  
 

завідувачка відділу докторантури та аспірантури – к.е.н., 
доц. Мукан О.В.; 
керівник центру міжнародної освіти – д.т.н., доц. Гоц Н.Є.; 
директор центру забезпечення якості освіти – д.е.н. доц. 
Шуляр Р.В.; 
начальник відділу кадрового забезпечення – старший 
викладач Гнатчук М.М.; 
директор науково-технічної бібліотеки – к.т.н. 
Андрухів А.І. 
 

12.00 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

 Члени експертної групи 

12.30 – 13.30 Обідня перерва  Члени експертної групи 

13.30 – 14.00 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОНП, завідувачів випускових кафедр та 
представників адміністрації ЗВО) 
Відеоконференція (лінк на відкриту зустріч 
заздалегідь публікується на сайті ЗВО) 
Публікація на сайті ЗВО та інших інформаційних 
майданчиках оголошення про роботу експертної 
акредитаційної групи з наданням лінку та/або номеру 
зустрічі на онлайн платформі для відвідування 
бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою 

14.00 – 14.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі 

і підготовка до резервної зустрічі  

 Члени експертної групи 

14-30 – 15-00 Резервна зустріч  Члени експертної групи; особи, додатково запрошені 
на резервну зустріч 
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науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що формують загальнонаукові 
компетентності: д.пед.н., проф. Мукан Н.В.; д.е.н., проф. 
Чухрай Н.І. 

15-30 – 16-00 Підведення підсумків, підготовка до 

фінальної зустрічі 

 Члени експертної групи 

17.00 – 17.30 Фінальна зустріч  Члени експертної групи; гарант ОНП; 
перший проректор НУ «Львівська політехніка» – д.т.н., 
доц. Матвійків О.М.; 
проректор з наукової роботи – д.т.н., доц. Демидов І.В.; 
проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного 
розвитку – д.е.н., доц. Жук Л.В.; 
 
завідувачі випускових кафедр 

16.30 – 17.00  Робота над документами  Члени експертної групи.  
Надаються коректні посилання та/або файли в модулі 
запитів в системі агентства (рекомендовано) або 
надсилаються на електронну пошту. 

День 3 – 16 вересня 2020 року 

9.30 – 16.00  «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи  

 Члени експертної групи  

Для дистанційних акредитацій дозволяється додаткова присутність особи, відповідальної за технічний/організаційний перебіг 

зустрічей з боку університету  


