
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

із використанням технічних засобів відеозв’язку  
за спеціальністю «035 Філологія» освітньої програми «Філологія» (ID у ЄДЕБО 21886 за третім рівнем вищої освіти 

(справа № 606/АС-20) у Національному університеті “Львівська політехніка”  
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

13.00 – 13.20 Онлайн-зустріч Члени експертної групи, гарант програми, 
(19.06.2020) (відеоконференція www.zoom.us) представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої  

  освіти  
       День 1 – 22.06.2020 (понеділок)  

 9.15–9.30 Організаційне спілкування з Члени експертної групи;  

  гарантом     гарант ОП – Олена Петрівна Левченко.  

 9.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи  

 10.00–10.30 Зустріч   1   з   керівником   та Члени експертної групи;  

 (30 хвилин) менеджментом ЗВО  перший проректор НУ «ЛП» – Олег Михайлович Матвійків;  

       проректор з наукової роботи – Іван Васильович Демидов;  

       

проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку – Лілія 

Володимирівна Жук;  

       проректор з науково-педагогічної роботи – Олег Романович Давидчак;  

       завідувач аспірантури – Олена Василівна Мукан;  

       завідувач кафедри прикладної лінгвістики Олена Петрівна Левченко;  

       представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  /  

       представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  

       освіти  

 10.30–11.00 Підсумовування  зустрічі   1 і Члени експертної групи  

 (30 хвилин) підготовка до зустрічі 2    

 11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним Члени експертної групи;  

 (40 хвилин) персоналом     гарант ОП – Олена Петрівна Левченко;  

       науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої  

       програми:  

       Наталія Іванівна Чухрай,  

       Наталія Василівна Мукан;  

       Світлана Володимирівна Дружбяк,  

       Мирослава Петрівна Дужа-Задорожна;  



     Маріанна Петрівна Ділай; 

     Ірина Дамірівна Карамишева; 

      Ігор Маркіянович Кульчицький. 

      

     представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

     представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої 

     освіти 

11.40–12.00 Підсумовування зустрічі 2 і Члени експертної групи 

(20 хвилин) підготовка до зустрічі 3    

12.00-12.40 Зустріч  3  зі  здобувачами  вищої Члени експертної групи; 
(40 хвилин) освіти    здобувачі освіти, які навчаються за ОП (по одному представнику з 1, 2, 3, 4 року 

     навчання) 

     Юрій Володимирович Гулик (1 рік); 

     Мар’яна Мирославівна Журавель (2 рік), 

     Анна Миронівна Гадзало (3 рік), 

     Наталія Ярославівна Лотоцька (заочна форма, 4 рік). 

     представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

     представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

     освіти 

12.40–13.00 Підсумовування зустрічі 3 і Члени експертної групи 

(20 хвилин) підготовка до зустрічі 4    

13.00 – 14.00 Перерва     

14.00 – 14.40 Зустріч   4   із представниками Члени експертної групи; 
(40 хвилин) колегії та профкому студентів та представники самоврядування: 

 аспірантів    –  від  відділів,  що  відповідають  за  участь  здобувачів  у  внутрішній  системі 

     забезпечення якості вищої освіти: 

     голова профкому студентів і аспірантів – Богдан Васильович Поліщук; 

     голова Колегії та профбюро студентів і аспірантів ІКНІ – Ігор Віталійович Лоза; 

     представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

     представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

     освіти 



14.40-15.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

(20 хвилин)      

15.00 – 15.40 Відкрита зустріч   Всі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати попередні 
(40 хвилин)     зустрічі (крім адміністрації ЗВО і гаранта ОП) 

     представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

     представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

     освіти 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

(20 хвилин)      

16.00–16.40 Зустріч 5 із роботодавцями  Члени експертної групи; 
(40 хвилин)     представники  роботодавців,  залучені  до  процедур  внутрішнього  забезпечення 

     якості ОП. 

     Тищенко   Олег   Володимирович   (завідувач   кафедри   іноземних   мов   та 

     перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності); 

     Плеша Михайло Іванович (SoftServe IT Academy Mentor). 

     представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

     представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

     освіти 

16.00 – 17.00 Внутрішня зустріч експертів  Члени експертної групи 

      

     День 2 – 23.06.2020 (вівторок) 

9.30–10.00 Підготовка до зустрічей  Члени експертної групи 

10.00–10.40 Огляд матеріально-технічної бази, Члени експертної групи; 
(40 хвилин) використовуваної під час гарант ОП – Левченко Олена Петрівна; 

 реалізації ОП     

 (із   наданням   3D-візуалізації   / представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

 відеозвіту / фотозвіту / представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

 відеотрансляції)   освіти 

10.40–11.00 Підсумовування огляду  МТБ  і Члени експертної групи 

(20 хвилин) підготовка до зустрічі 6   



11.00–11.40 Зустріч 6 із допоміжними Члени експертної групи; 
(40 хвилин) (сервісними)  структурними представники допоміжних структурних підрозділів (відділів та служб): 

 підрозділами    начальник відділу кадрового забезпечення – Микола Миколайович Гнатчук; 

      начальник планово-фінансового відділу – Богдан Петрович Рабик, Уголькова Інна 

      Володимирівна; 

      навчально-виробнича  частина:  заступник  проректора  –  головний  інженер  – 

      Володимир Зеновійович Пашкевич; 

      начальник центу інформаційного забезпечення – Оксана Петрівна Пелещишин; 

      відповідальний секретар приймальної комісії – Михайло Федорович Гончар. 

      представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

      представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

      освіти 

11.40–12.00 Підсумовування зустрічі   6 і Члени експертної групи 

(20 хвилин) підготовка до зустрічі 7   

12.00–12.40 Зустріч 7  з адміністративним начальник відділу забезпечення функціонування системи управління якістю освіти 

(40 хвилин) персоналом    – Ігор Степанович Колодій; 

      начальник навчально-методичного відділу – Валерій Миколайович Свірідов; 

      керівник центру міжнародної освіти – Наталія Євгенівна Гоц; 

      директор науково-технічної бібліотеки – Андрій Ігорович Андрухів. 

      представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

      представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

      освіти; 

12.40–13.00 Підсумовування зустрічі 7 Члени експертної групи 

(20 хвилин) підготовка до зустрічі 8   

13.00 – 14.00 Перерва      

14.00–14.40 Зустріч 8 – резервна зустріч  Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

(40 хвилин)       

      представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

      представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

      освіти; 

14.40–15.00 Підсумовування зустрічі 8  Члени експертної групи 

(20 хвилин)       



     

15.00 – 16.00 Підготовка до фінального Члени експертної групи 

(20 хвилин) брифінгу    

16.00–16.40 Фінальний брифінг  Члени експертної групи; 
(40 хвилин)    перший проректор НУ «ЛП» – Олег Михайлович Матвійків; 

    завідувач аспірантури – Олена Василівна Мукан; 

    гарант ОП – Олена Петрівна Левченко. 

    представник  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої  освіти  / 

    представник  секретаріату  Національного  агентства  забезпечення  якості  вищої 

    освіти 

16.40–17.20 Внутрішня зустріч експертної Члени експертної групи 

 групи    

    День 3 – 24.06.2020 (середа) 

09.00–18.00 «День   суджень»   –   внутрішня Члени експертної групи 

 зустріч експертної групи   


