
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» (ID в ЄДЕБО 21880) 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

третього рівня вищої освіти у Національному університеті  
«Львівська політехніка» із використанням технічних засобів відеозв’язку  

(28.09.2020 – 30.09.2020) 
 

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, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 
усіх етапів онлайн візиту. 

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

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час.  

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

2.4. У розкладі візиту 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 онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі візиту 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. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.  

2.9. Усі відеозустрічі записуються керівником (членом) експертної групи та після 
закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-наукової програми (ОНП) «Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 
в Національному університеті «Львівська політехніка» 

28 – 30 вересня 2020 р. 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 28.09 2020 р. – понеділок 

9.00 – 9.30 Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка налаштування технічних 
засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9.30 – 10.00 Зустріч 1  
із адміністрацією та менеджментом 
ЗВО (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Матвійків Олег Михайлович, перший проректор НУ 
«Львівська політехніка», д.т.н., доцент; 
Демидов Іван Васильович, проректор з наукової 
роботи, д.т.н., доцент; 
Жук Лілія Володимирівна, проректор з науково-
педагогічної роботи та стратегічного розвитку, д.е.н., 
доцент; 
Ортинський Володимир Львович, директор 
Інституту права, психології та інноваційної освіти, д.ю.н., 
професор;  
Козловський Юрій Михайлович, завідувач кафедри 
педагогіки та інноваційної освіти, д.пед.н., професор. 

10.00 – 10.20 Підведення  підсумків зустрічі 1 та 
підготовка до зустрічі 2 
 

 

10.20 – 11.00 Зустріч 2  
з гарантом ОНП (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Стечкевич Олег Орестович, гарант ОНП, ст. н. сп., 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 

11.00 – 11.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3 
 

Члени експертної групи 



 

 

11.30 – 12.10 Зустріч 3 
зі здобувачами освіти  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Аспіранти ОНП: 
Кобрин Надія Зеновіївна, випускниця  2020 р.,  
Запотічна Марія Іванівна, випускниця 2020 р., 
Носуліч Галина Андріївна, 4 рік навчання Боднар 
Тетяна Олександрівна, 3 рік навчання;  
Тушніцький Назар Ігорович, 2 рік навчання. 

12.10 – 12.20 Підведення підсумків зустрічі 3 та 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.20 – 13.10  Перерва  Члени експертної групи 
13.10 – 13.50 
 

Зустріч 4 
із академічним персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Стечкевич Олег Орестович, гарант ОНП, ст. н. сп., 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 
Науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що формують загальнонаукові 
компетентності:  
Мукан Наталія Василівна, д.пед.н., професор, 
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти;  
Чухрай Наталія Іванівна, д.е.н., професор, професор 
кафедри менеджменту організацій. 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а 
також викладають на цій програмі обов’язкові та 
вибіркові освітні компоненти (окрім наукових 
керівників):  
Вихрущ Віра Олександрівна, д.пед.н, професор, 
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти; 
Дольнікова Любов Василівна, к.пед.н., доцент, 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти; 
Горохівська Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доц., 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 
 

13.50 –14.20 Підведення  підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



 

 

14.20 – 15.00 Зустріч 5  
із представниками наукового 
товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених 
Університету (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Тимчук Іван Степанович, голова наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених, к.с.-г.н., доцент; 
Радейко Роман Ігорович, голова ради молодих 
науковців Інституту права, психології та інноваційної 
освіти, к.ю.н., доцент.  

15.00 – 15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.30 – 16.10 Зустріч 6  
із роботодавцями (відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедури забезпечення якості ОНП:  
Квас Олена Валеріївна, д.пед.н., професор, завідувач 
кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка;  
Чепіль Марія Миронівна, д.пед.н., професор, 
завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка; 
Білавич Галина Василівна, д.пед.н., професор, 
професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника»; 
Ісаєва Оксана Степанівна, д.пед.н., доцент, доцент 
кафедри латинської та іноземних мов Львівського 
національного медичного університету ім. Данила 
Галицького. 

16.10 – 16.30 Підведення підсумків зустрічі 6 та 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 Зустріч 7. Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП 
та представників адміністрації ЗВО) 

17.00. – 17.30 Підведення підсумків Члени експертної групи 



 

 

День 2 – 29.09 2020 р. – вівторок  

9.30 – 10.00 Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка налаштування технічних 
засобів відеозв’язку 

 

10.00 – 10.40 Огляд (використовуючи 
відеотрансляцію) та обговорення питань 
стану матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОНП  

Члени експертної групи; 
Стечкевич Олег Орестович, гарант ОНП, ст. н. сп., 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 

10.40 –11.00 Підведення підсумків та підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.00 – 11.40 Зустріч 8  
із науковими керівниками 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 
Наукові керівники:  
Козловський Юрій Михайлович, д.пед.н., професор, 
завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти; 
Криштанович Мирослав Франкович, д. н. з держ. 
упр., професор, професор кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти; 
Мукан Наталія Василівна, д.пед.н., професор, 
професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 

11.40 –12.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12.00-13.00 Перерва Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Робота з документами Члени експертної групи; 
Стечкевич Олег Орестович, гарант ОНП, ст. н. сп., 
доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 

14.00 – 14.40 Зустріч 9  
із керівниками структурних 
підрозділів та адміністративним 
персоналом (відеоконференція) 
 
 

Члени експертної групи 
Мукан Олена Василівна, завідувачка відділу 
докторантури та аспірантури, к.е.н., доцент; 
Гелеш Анна Валентинівна, керівник сектору 
моніторингу якості освітніх програм центру 
забезпечення якості освіти, к.і.н. доцент; 
Гоц Наталія Євгенівна, керівник центру міжнародної 
освіти д.т.н., доцент; 
Небесний Роман Володимирович, начальник 
науково-дослідної частини, к.т.н. 



 

 

14.40 –15.00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

15.00 – 15.30 Резервна зустріч 
(відео конференція) 
 

Члени експертної групи 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.30 – 16.30 Підготовка до фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 Фінальна зустріч  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Стечкевич Олег Орестович, гарант ОНП, доцент 
кафедри педагогіки та інноваційної освіти; 
Матвійків Олег Михайлович, перший проректор НУ 
«Львівська політехніка», д.т.н., доцент; 
Демидов Іван Васильович, проректор з наукової 
роботи, д.т.н., доцент; 
Жук Лілія Володимирівна, проректор з науково-
педагогічної роботи та стратегічного розвитку, д.е.н., 
доцент; 
Ортинський Володимир Львович, директор 
Інституту права, психології та інноваційної освіти, д.ю.н., 
професор;  
Козловський Юрій Михайлович, завідувач кафедри 
педагогіки та інноваційної освіти, д.пед.н., професор. 

17.00 – 17.30 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

День 3 – 30.09.2020 – середа 

9.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

  


