
Програма проведення 
акредитаційної експертизи  

23.09.-25.09.2020 р. 
 

ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозв’язку  

за спеціальністю «153 Мікро- та наносистемна техніка» освітньої програми «Мікро- та наносистемна 

техніка» (ID у ЄДЕБО 21916) за третім рівнем вищої освіти (справа №610/АС-20) у Національному 

університеті «Львівська політехніка»  

у строк з 23 вересня по 25 вересня 2020 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1187-Е від 

03 вересня 2020 року) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 
закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми (далі – 
ОП), 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме 
приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням 
бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в 
інший спосіб. 

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

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

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

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити 
будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 
експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, 
аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

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

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

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є 
гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку за 
допомогою платформи Zoom.   
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники Примітки 

Підготовка до проведення експертизи 

За 2-4 дні до 

початку 

експертизи 

Пробна відеоконференція 

(перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу, гарант ОП, 

члени експертної групи 

В два етапи: 

спочатку без 

представника 

секретаріату, потом 

за його участі; 

тривалість 5-10 

хвилин 

День 1 – 23.09.2020 р. 

09:00–09:30 
Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи (Ямненко Ю.С., Цибуляк Б.З., 

Зозуля В.О.), фахівець відділу по роботі з експертами 

Національного агенства із забезпечення якості вищої 

освіти 

 

09:30–10:00 
Організаційна зустріч        
з гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП 

 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  

10:30–11:00 
Зустріч 1 з керівником 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 ОП, завідувач кафедри напівпровідникової 
електроніки – д.т.н. , проф. Дружинін А.О.; 
завідувач кафедри фотоніки – д.т.н., проф. 
Бобицький Я.В. 

 

11:00–11:30 
Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 
 

11:30–12:30 Зустріч 2 зі здобувачами вищої Члени експертної групи;  
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освіти здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 1-2 здобувачі з кожного року навчання) 

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  

14:30–15:30 
Зустріч 3 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій 
програмі (не більше 10 осіб) 

 

15:30–16:00 
Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

16:00–16:30 
Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування та 
об’єднань молодих вчених 

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 Інституту 
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної 
техніки) 
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених, к.с.-г.н., доцент кафедри 
екології та збалансованого природокористування – 
Тимчук І.С. 
Голова ради молодих вчених Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки – к.т.н. 
Нічкало С.І.  
Член ради молодих вчених Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки – Яхневич У.В. 

 

16:30–17:00 
Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 
 

17:00–17:30 Зустріч 5 з роботодавцями  

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, в тому числі ті, що залучені 
до здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 

 

17:30–18:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і Члени експертної групи  
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підготовка до відкритої зустрічі 

18:00–18:30 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

 

18:30–19:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи  

День 2 – 24.09.2020 р. 
 

09:00–09:30 
Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічей 
Члени експертної групи 

 

09:30–10:30 

Ознайомлення з матеріально-
технічною базою ЗВО, зокрема, 
що використовується під час 
реалізації ОП  

Члени експертної групи; 
група забезпечення ОП; 
завідувач лабораторії сенсорної електроніки  кафедри 
напівпровідникової електроніки – д.т.н., проф. Дружинін 
А.О. 
завідувач лабораторії оксидних кристалів  кафедри 
напівпровідникової електроніки – д.т.н., проф. 
Убізський С.Б. 
завідувач лабораторії магнітних сенсорів кафедри 
напівпровідникової електроніки – д.т.н., проф. 
Большакова І.А. 
завідувач лабораторії «Новінанолаб», асистент кафедри 
фотоніки, PhD Гніліцький Я.М. 

Фотозвіт, відеозвіт 

або відеотрансляція 

10:30–11:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи  

11:00–11:30 
Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
завідувач відділу докторантури та аспірантури – к.е.н., 
доц. Мукан О.В. 
начальник науково-дослідної частини – к.т.н. 

Небесний Р.В.; 
директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки – д.т.н.,  доц. Стрихалюк Б.В. 

 

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

Члени експертної групи 
 

12:00–12:30 
Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи 
начальник відділу кадрового забезпечення – старший 
викладач Гнатчук М.М.; 
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директор центру забезпечення якості освіти – д.е.н. доц. 
Шуляр Р.В.; 
керівник центру міжнародної освіти – д.т.н., доц. 
Гоц Н.Є.; 
директор науково-технічної бібліотеки – к.т.н. 
Андрухів А.І.; 
провідний спеціаліст відділу стипендії – Уголькова І.В.; 
навчально-виробнича  частина:  заступник  проректора  –  
головний  інженер – Пашкевич В.З. 

12:30–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи  
13:00–14:00 Обідня перерва   
14:00–14:30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи  

14:30–15:30 Резервна зустріч 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
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 резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 
 

16:00–16:30 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 
перший проректор НУ «Львівська політехніка» – д.т.н., 
доц. Матвійків О.М.; 
проректор з наукової роботи – д.т.н., доц. Демидов І.В.; 
директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та 
електронної техніки – д.т.н.,  доц. Стрихалюк Б.В. 

 

День 3 – 25.09.2020 р. 

09:00–18:00 
День підведення підсумків – 
внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 
 

 
 


