ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-наукова програми (ОНП) «Телекомунікації та радіотехніка»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Національному
університеті «Львівська політехніка»
(із використанням технічних засобів відеозв’язку)
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. ЗВО забезпечує присутність осіб у онлайн-конференції на базі
програми Zoom згідно затвердженого графіку роботи у погоджений час.
ЗВО забезпечує інформаційну та технічну підтримку онлайнконференції на базі програми Zoom дя осіб, які включені до розкладу роботи.
Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть
бути присутніми особи, що не запрошені на зустріч згідно розкладу.
2.2. У графіку роботи 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, а ЗВО має вжити
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідних осіб у резервній
зустрічі.
2.3. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною ОНП
про дату, час і порядок участі в онлайн-конференції
2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для
проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з
акредитацію освітньою програми, є гарант ОНП, вказаний у відомостях про
самооцінювання.
2.6. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді онлайнконференції на базі програми Zoom. Організатором онлайн-конференції є
представник Національного агентства.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (02.07.2020)
09.00–09.30 Організаційна зустріч з
Члени експертної групи:
гарантом освітньо-наукової
д.т.н., професор Палагін Володимир
програми (ОНП)
Васильович;
«Телекомунікації та
д.т.н., професор Кулаков Павло Ігорович;
радіотехніка» третього
Ткач Марія Геннадіївна.
(освітньо-наукового) рівня
вищої освіти д.т.н., професором Гарант ОНП : д.т.н., професор Климаш
М.М.Климаш.
Михайло Миколайович
09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та
Члени експертної групи.
менеджментом ЗВО
Перший проректор Національного
університету "Львівська політехніка",
д.т.н., доцент Матвійків Олег
Михайлович;
Проректор з науково-педагогічної роботи
та стратегічного розвитку, д.е.н., к.т.н.,
доцент Жук Лілія
Володимирівна;
Проректор з наукової роботи
д.т.н., доцент Демидов Іван Васильович;
Проректор з науково-педагогічної
роботи, к.т.н., доцент Давидчак Олег
Романович;
Директор інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки,
д.т.н., доцент Стрихалюк Богдан
Михайлович;
Перший заступник директора інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки, к.т.н., доцент
Озірковський Леонід Деонісійович;
Гарант ОНП : д.т.н., професор
Климаш Михайло Миколайович.
10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 2
11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним
Члени експертної групи.
персоналом
Проректор з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв'язків, д.е.н., професор
Чухрай Наталія Іванівна;
Професор кафедри педагогіки та
іноваційої освіти, д.пед.н., професор
Мукан Наталія Василівна;
Професор кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань, д.т.н.,
професор Бондарєв Андрій Петрович;
Професор кафедри теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань, д.т.н.,
професор Волочій Богдан Юрійович;
Доцент кафедри телекомунікацій Кайдан

Микола Володимирович;
Професор кафедри електронних засобів
інформаційно-комп’ютерних технологій,
д.т.н., Голяка Роман Любомирович;
Завідувач кафедри радіоелектронних
пристроїв та систем, д.т.н., доцент
Оборжицький Валерій Іванович;
Завідувач кафедри електронних засобів
інформаційно-комп'ютерних технологій,
д.т.н., професор Романишин Юрій
Михайлович.
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–14.00
14.00–14.30
14.30–15.30

Підведення підсумків зустрічі 2
Робота з документами
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами
вищої освіти

15.30–16.00

Підведення підсумків зустрічі 3
і підготовка до зустрічі 4

Час
16.00–16.30

Зустріч або інші активності
Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування

Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи, здобувачі
третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти «Доктор філософії», які
навчаються на ОНП «Телекомунікації та
радіотехніка».
Панченко Олексій Михайлович аспірант
4-го року навчання (очна)
Столярчук Роман Ростиславович
аспірант 1-го року навчання (очна);
Найда Назар-Василь Ігорович аспірант 1го року навчання (заочна);
Хільчук Микола Олександрович аспірант
1-го року навчання (очна);
Жуковська Дарія Сергіївна аспірант 1-го
року навчання (очна);
Варенко Андрій Миколайович аспірант
2-го року навчання (очна);
Браницький Андрій Володимирович
аспірант 2-го року навчання (очна);
Бешлей Галина Володимирівна аспірант
3-го року навчання (очна);
Андрущак Володимир Степанович
аспірант 3-го року навчання (очна);
Юнак Остап Миронович аспірант 1-го
року навчання (заочна);
Матвіїв Ростислав Зеновійович аспірант
3-го року навчання (очна).
Члени експертної групи
Учасники
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;
Голова колегії та профкому студентів і
аспірантів Національного університету
«Львівська політехніка»
Поліщук Богдан Васильович;
Заступник голови колегії та профкому
студентів і аспірантів Національного
університету «Львівська політехніка»
Вакарчук Анастасія Борисівна;
2–3 особи від органу студентського
самоврядування відповідного
структурного підрозділу, у якому
реалізується ОНП «Телекомунікації та
радіотехніка»
Голова колегії та профбюро студентів
ІТРЕ Мельников С.О.
Заступник голови колегії та профбюро
студентів ІТРЕ Сідлецький С. П.
16.30–17.00
17.00–17.30

Підведення підсумків зустрічі 4
Відкрита зустріч

Члени експертної групи
Члени експертної групи;

17.30–18.00

Члени експертної групи

18.00–18.30

Підведення підсумків відкритої
зустрічі і підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями

18.30–19.00

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи; представники
роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП (представники
підприємств галузі та закладів освіти).
Директор Львівської філії (керуючої
філії Західного макрорегіону) ПАТ
«Укртелеком» в м. Львові, к.т.н.,
Андрухів Тарас Васильович;
Компанія Cypress, Staff System
Validation Engineer Чернихівський
Євген Михайлович ;
IT- компанія GlobalLogic, DevOps
Червенець Володимир
Володимирович;
Виконавчий директор компанії
KeenEthics Савонін Максим
Сергійович.
Члени експертної групи

День 2 – (03.07.2020)
09.00–10.00

Огляд матеріальнотехнічної бази,
що використовується під час
реалізації ОНП (навчальних

Члени експертної групи;
гарант ОНП – Климаш Михайло
Миколайович;

10.00–10.30
10.30–11.00

11.00–11.30

аудиторій, лабораторій,
бібліотеки, спеціального
обладнання, ліцензованого
програмного забезпечення).
Підведення підсумків і підготовка
до зустрічі 6
Зустріч 6 із адміністративним
персоналом

Час
11.30–12.30

Підведення підсумків зустрічі 6 і
підготовка до зустрічі 7
Зустріч або інші активності
Зустріч 7 із допоміжними
(сервісними) структурними
підрозділами

12.30–13.00
13.00–14.00
14.00–14.30
14.30–15.30

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

15.30–16.00

Підведення підсумків резервної
зустрічі
Фінальна зустріч

16.00–17.00

Члени експертної групи
Начальник відділу забезпечення
функціонування системи управління
якістю освіти – Ігор Степанович
Колодій;
Керівник центру міжнародної освіти –
Гоц Наталія Євгенівна;
Директор науково-технічної
бібліотеки – Андрухів Андрій
Ігорович;
Завідувач відділу докторантури та
аспірантури – Мукан Олена Василівна.
Члени експертної групи
Учасники
Члени експертної групи;
Начальник відділу кадрового
забезпечення: Гнатчук Микола
Миколайович;
Начальник планово-фінансового
відділу Рабик Богдан Петрович;
Провідний спеціаліст відділу
стипендії, оплати за навчання
Уголькова Інна
Володимирівна;
Начальник навчально-методичного
відділу Свірідов Валерій
Миколайович;
Завідувач відділу навчання та розвитку
персоналу Любомудрова Надія
Петрівна.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Особи, додатково запрошені на
резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи.
Перший проректор Національного
університету "Львівська політехніка",
д.т.н., доцент Матвійків Олег
Михайлович
Директор інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки, д.т.н., доцент Стрихалюк

Богдан Михайлович;
Перший заступник директора
інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної
техніки, к.т.н., доцент Озірковський
Леонід Деонісійович;
Гарант ОНП : д.т.н., професор Климаш
Михайло Миколайович.
17.00–17.30

Підведення підсумків фінальної
зустрічі

Члени експертної групи

День 3 – (04.07.2020)
09.00–18.00

«День суджень» – внутрішня
зустріч експертної групи (робота
над звітом).

Члени експертної групи

Керівник експертної групи

В.В.Палагін

Гарант ОНП «Телекомунікації та радіотехніка»

М.М.Климаш

