
Розклад роботи експертної групи  

для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів 

відеозв’язку 

за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»  

(ID у ЄДЕБО 21881 за третім рівнем вищої освіти  

(справа № 0603/АС-20) у Національному університеті «Львівська політехніка» 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 21.09.2020 (понеділок) 

9.00–9.20 

 

Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: 

Беспарточна Олена Іванівна, к.пед.н., доцент – керівник експертної групи 

Мединський Сергій Володимирович, д.пед.н., доцент 

Рябчун Юлія Володимирівна, здобувач вищої освіти 

 

9.20–10.00 

 

Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОНП - д.н. з держ.упр., проф. Криштанович М.Ф.    

 

10.00–10.20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.20–11.00 

 
Зустріч 1  

з керівником та менеджментом ЗВО 

 

 

Члени експертної групи;  

гарант ОНП – - д.н. з держ.упр., проф. Криштанович М.Ф.;    
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.; 
директор Інституту права, психології та інноваційної освіти – д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л.; 
завідувач кафедри – д.пед.н., проф. Козловський Ю.М. 

11.00–11.20 

 

Проведення підсумків зустрічі 1  Члени експертної групи 

11.20‒11.40 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.40–12.20 Зустріч 2  

зі здобувачами вищої освіти 1-2 років 

навчання 

Члени експертної групи; 

аспіранти, які навчаються на ОНП:  

1 рік навчання:  

 



2 рік навчання:  

Мичка-Левченко Юлія Золтанівна 

Шуплат Анастасія Ігорівна  
 

12.20–12.40 Проведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи 

12.40 – 13.40 Перерва  

13.40-13.20 Проведення підсумків до зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.20 -14.00 

 
Зустріч 3 

зі здобувачами вищої освіти 3-4 років 

навчання 

Члени експертної групи; 

аспіранти, які навчаються на ОНП:  

3 рік навчання: 

Денькович Наталії Андріївни 
Рузяк Тетяна Іванівна 
 

4 рік навчання: 

Пукало Марія Ігорівна 
Мацеха Віктор Вікторович 
 

14.00–14.20 

 

Проведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.20 – 14.40 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.50 – 15.30 Зустріч 4 з академічним персоналом 

ОНП  

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст 

освітньо-наукової  програми: 

Козловський Ю.М., д.пед.н., проф. 

Швай Р.-М.І., д.пед.н., проф. 

Горохівська Т.М., к.пед.н., доцент 

Шевчук Г.Й., к.і.н., доцент 

Колодій І.С., к.пед.н., доцент 

Ієвлєв О.М., к.т.н., доцент 

 
наукові керівники:   

Козловський Ю.М., д.пед.н., проф. 

Криштанович М.Ф., д.н. з держ.упр., проф. 
Дольнікова Л.В., к.пед.н. 



Горохівська Т.М., к.пед.н., доцент 

Носкова М.В., к.пед.н., доцент 

Стечкевич О.О., к.пед.н., ст.н.сп. 

15.30 – 16.10 Проведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

16.10 – 16.30 Підготовка до зустрічі 5  

16.30 – 16.50 

 
Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники  

Тимчук Іван Степанович, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, к.с.-г.н., доцент кафедри екології та 

збалансованого природокористування. 

Радейко Роман Ігорович - голова ради молодих науковців Інституту права,  

психології та інноваційної освіти, к.ю.н.,  доцент кафедри адміністративного та 

інформаційного права.  

16.50 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

17.00 – 17.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

17.20 - 18.00 

 
Зустріч 6 

Зустріч з роботодавцями 

Члени експертної групи. 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедури розробки та 

вдосконалення ОНП:  

- завуч - Ліцей №52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради 

- Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско 

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

- Львівський національний університет імені Івана Франка 

Каймаков Анатолій Петрович, директор  Львівського навчально-технологічного 

комбінату 

Креденець Неля Дмитрівні, д-р пед. н., проф., директор Львівського коледжу індустрії 

моди Київського національного університету технологій та дизайну 

Кархут Оксана Володимирівна, директор Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№74 Львівської міської ради обл. 

 

18.00 – 18.20 

 

Підведення підсумків Члени експертної групи 

 

 

 

 



День 2 – 22.09.2020 (вівторок) 

8.45–9.00 Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

9.00–9.40 

 
Зустріч 7  
Огляд (використовуючи відео трансляцію) 

та обговорення питань стану матеріально-

технічної бази, що використовується під 

час реалізації ОНП 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП - д.держ.упр., проф. Криштанович М.Ф.    

Інші залучені особи 

 

9.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи 

10.20–10.40 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

10.40–11.20 

 

 

Зустріч 8  
із керівниками структурних підрозділів 

із адміністративним персоналом 
 

Члени експертної групи; 

завідувачка відділу докторантури та аспірантури – к.е.н., доц. Мукан О.В.; 
начальник науково-дослідної частини – к.т.н. Небесний Р.В.; 

начальник навчально-методичного відділу – ст. викл. Свірідов В.М.; 
керівник центру міжнародної освіти – д.т.н., доц. Гоц Н.Є.; 
директор центру забезпечення якості освіти – д.е.н. доц. Шуляр Р.В. 

11.20–11.40 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи 

 

11.40 – 12.00 Підготовка до відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

 

12.00-12.40 

 

 

Відкрита зустріч  Члени експертної групи 

Всі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати 

попередні зустрічі (крім адміністрації ЗВО і гаранта ОП) 

12.40 - 13.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

13.00 – 14.00 Перерва  

14.10 –14.50 

 

Зустріч 10– резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи: 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що формують 
загальнонаукові компетентності: д.пед.н., проф. Мукан Н.В.; д.е.н., проф. 
Чухрай Н.І. 

14.50–15.00 

 

Підведення підсумків зустрічі 10 Члени експертної групи 

15.00 – 15.30 Підготовка до фінального брифінгу Члени експертної групи 

15.30 – 16.10 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 



 

 

гарант ОНП – д.держ.упр., проф. Криштанович М.Ф.;    
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 права, психології та інноваційної освіти – д.ю.н., проф. 
Ортинський В.Л.; 
завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти – д.пед.н., проф. 

Козловський Ю.М. 

16.10 – 16.50 

 

 

Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 

День 3 – 23.07.2020 (середа) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


