
 
 

 
 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

у Національному університеті «Львівська політехніка» 
освітньо-наукової програми «Міжнародні економічні відносини»  

(ID 21933 у ЄДЕБО) 
за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини 

 за третім рівнем вищої освіти 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

 

 Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у Національному університеті «Львівська політехніка» (далі 

– ЗВО) під час проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 

присутності експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку 

дистанційного «візиту» експертної групи повинен апробувати електронні ресурси 

всіх учасників запланованих онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео 

зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування та 

інсталяції програми до початку кожної зустрічі. Експертна група та ЗВО до початку 

роботи проводять тестову зустріч з метою технічного тестування всіх необхідних 

налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного модерування 

відеоконференцій.  

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 

«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи, 

є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 

відповідно до розкладу.  



2.4. У розкладі дистанційного «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 завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має вжити відповідні 

заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.  

2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних 

майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною 

програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для 

відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час 

згідно погодженої програми  

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 освітньо-наукової програми, зав. каф. кафедри 

менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., проф. Пирог О. В.  

2.9. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є 

конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений 

для підтвердження факту проведення експертизи із використанням технічних 

засобів відео`зв’язку. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –12.05.2021 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи експертної 
групи та представників Національного 
університету "Львівська політехніка" 

Члени експертної групи 

09.00-9.30 Організаційна зустріч з гарантом ОНП Члени експертної групи;  
гарант ОНП «Міжнародні економічні відносини» 
Пирог Ольга Володимирівна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00-10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Національного університету "Львівська 
політехніка", відеоконференція 

Члени експертної групи,  
Перший проректор НУ «Львівська політехніка», 

д.т.н., проф. - Матвійків Олег Михайлович; 

Проректор з наукової роботи, д.т.н., доцент - 

Демидов Іван Васильович;  

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

стратегічного розвитку, д.е.н., доцент - Жук Лілія 

Володимирівна; 

Директор ІНЕМ д.е.н., проф. Кузьмін Олег 

Євгенович; 
Гарант ОНП - Пирог Ольга Володимирівна. 

10.30-10.50 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.50-11.30 Зустріч 2 зі здобувачами освіти ОНП 
«Міжнародні економічні відносини», 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
здобувачі освіти, які навчаються на ОНП  
(різні курси) 
Поріцька Анастасія Ігорівна (2-ий рік, денна 
форма); 
Маліброда Святослав Богданович (1-ий рік, 
денна форма); 
Бердник Дмитро Анатолійович (2-ий рік, заочна 
форма); 
Кудрик Анастасія Віталіївна (1-ий рік, заочна 
форми). 

11.30-11.50 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 



11.50 – 12.40 Зустріч 3 з академічним персоналом ОНП 
«Міжнародні економічні відносини», 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП - Пирог Ольга Володимирівна, д.е.н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва; 

Науково-педагогічні працівники, які викладають 

дисципліни, що формують загальнонаукові 

компетентності: 

Чухрай Наталія Іванівна, д.е.н., професор, професор 

кафедри менеджменту організацій; 

Карий Олег Ігорович, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри менеджменту організацій; 

Мукан Наталія Василівна, д.пед.н., професор, 

професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти. 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а 

також викладають на цій програмі обов’язкові та 

вибіркові освітні компоненти: 

Олексів Ігор Богданович, д.е.н., професор, професор 

кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва; 

Бублик Мирослава Іванівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва; 

Босак Андрій Остапович, к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва. 

Наукові керівники дисертаційних робіт аспірантів: 

Шпак Нестор Омелянович, д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва; 

Станасюк Наталія Степанівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва; 



Чернобай Ліана Іванівна, к.е.н., професор, професор 

кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва; 

Єсиркепова Алтин Махмудівна, д.е.н., професор, 

професор філії Академії державного управління при 

Президентові Республіки Казахстан по м. Шимкент. 
12.40-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 
Члени експертної групи 

13.00-13.40 Зустріч 4. Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час реалізації 
ОНП: 
(фотозвіт, 3D тур) 

Члени експертної групи;  
(загальний відеотур, огляд спеціалізованого 
обладнання, аудиторій ІНЕМ, лабораторій, 
бібліотеки, спортивних об’єктів, їдальні, гуртожитку, 
системи дистанційного навчання, програмного 
забезпечення та ін.) 
Гарант ОНП – д.е.н., проф. Пирог Ольга 
Володимирівна. 
Відповідальний по ВНС на кафедрі ММП – к.е.н. 
Ванькович Любомир Ярославович. 

13.40-14.20 Обідня перерва   
14.20-14.40 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 
 

14.40-15.20 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування та молодих вчених, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Тимчук Іван Степанович, голова наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених НУ «Львівська політехніка», к.с.-г.н., 
доцент 
Маліброда Святослав Богданович, член ради 
молодих вчених НУ «Львівська політехніка», голова 
Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених ІНЕМ; 
Малиха Володимир, голова колегії та профбюро 
студентів Навчально-наукового інституту економіки і 
менеджменту.  
Поріцька Анастасія Ігорівна, здобувач освіти, 
аспірант ОНП «Міжнародних економічних відносин», 
учасниця Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених ІНЕМ. 



15.20-15.50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.50-16.20 Робоча нарада ЕГ Члени експертної групи 
16.20-17.00 Зустріч 6 з роботодавцями, 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП:  
Дрібнюк Андрій Маркіянович, Директор ТОВ 
"Компанія з управління активами "Роял-Стандарт"; 
Чепіль Богдан Андрійович, начальник сектору 
обліку ГПУ «Львівгазвидобування»; 
Будз Олег Федорович, випускник аспірантури за 
спеціальністю 292 «МЕВ» 2020 р. (заочна форма 
навчання), начальник відділу митного оформлення 
№1 митного поста Галицької митниці 
Держмитслужби; 
Кузьмін Олег Євгенович, директор ІНЕМ д.е.н., 
професор. 

17.00-17.30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
17.30–18.00 Підведення підсумків Дня 1. Члени експертної групи 

День 2 – 13.05.2021 

08.45-9.00 Налаштування on-line роботи експертної 
групи та представників Національного 
університету "Львівська політехніка" 

Члени експертної групи 

09.00–9.30 Організаційна зустріч членів експертної 
групи. Підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

09.30-10.20 Зустріч 7. Зустріч з допоміжним 
персоналом, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу кадрового забезпечення – старший 
викладач Гнатчук Микола Миколайович; 
Начальник планово-фінансового відділу – Рабик 
Богдан Петрович; 
Керівник відділу навчання та розвитку персоналу - 
к.е.н., доц. Любомудрова Надія Петрівна; 
Представник Комісії Вченої ради НУ «Львівська 
політехніка» з питань етики і дисципліни – д.е.н., 
проф. Захарчин Галина Миронівна; 



Директор науково-технічної бібліотеки – к.т.н. 
Андрухів Андрій Ігорович. 

10.20–10.40 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 
до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.40–11.40 Зустріч 8 з адміністративним персоналом, 
відеоконференція 
 

Члени експертної групи; 
Завідувачка відділу докторантури та аспірантури, 
к.е.н., доцент – Мукан Олена Василівна; 
Директор центру забезпечення якості освіти – д.е.н. 
доц. Шуляр Роман Віталійович; 
Керівник центру міжнародної освіти – д.т.н., доц. Гоц 
Наталя Євгенівна; 
Начальник науково-дослідної частини - д.т.н., ст.досл. 
Небесний Роман Володимирович;  
Заступник директора Інституту економіки і 
менеджменту, к.е.н., доц. – Жежуха Володимир 
Йосипович; 
Відповідальна в ІНЕМ за атестацію докторів філософії 
– д.філ. Мищишин Ольга Львівна. 

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
12.00–13.00 Обідня перерва  
13.00-13.20 Підготовка до відкритої зустрічі  
13.20-13.50 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітньо-професійного процесу 
(крім гаранта ОНП та представників 
адміністрації ЗВО) 
 

13.50-14.10 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі  

Члени експертної групи 

14.10-14.40 Резервна зустріч, відеоконференція  Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.40-15.00 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 
15.00–15.30 Фінальна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи, 

Перший проректор НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 
проф. - Матвійків Олег Михайлович; 
Проректор з наукової роботи, д.т.н., доцент - 
Демидов Іван Васильович; 



Проректор з науково-педагогічної роботи та 
стратегічного розвитку, д.е.н., доцент - Жук Лілія 
Володимирівна; 
Директор ІНЕМ д.е.н., проф. Кузьмін Олег 
Євгенович; 
Гарант ОНП - Пирог Ольга Володимирівна. 

15.30–18.00 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 
День 3 – 14.05.2021 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи експертної 
групи 

 

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

Члени експертної групи 

 
 


