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ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «075 Маркетинг» за третім рівнем вищої освіти освітньої програми: 

«Маркетинг» 

(ID у ЄДЕБО 21894) за справою №814/АС-21, 

у Національному університеті «Львівська політехніка» 

у строк з 28квітня по 30квітня 2021 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№828-Е від 12квітня 2021 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 

програма відеоконференцій 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 технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення зумовлене необхідністю проведення 

акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО 

має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 

програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу Рекомендована к-сть осіб від 

ЗВО (ПІБ) 

Тривалість 

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Примітки / Члени 

експертної групи 

День 1 – (28.04.2021) 

1 Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

 09.30-09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  (Труніна 

І.М., Шипуліна 

Ю.С., Куценко 

К.І.), фахівець 

відділу по роботі 

з експертами 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

2 Зустріч 1 з гарантом ОП «Маркетинг» Крикавський Євген 

Васильович – гарант ОП 

д.е.н., професор, кафедра 

маркетингу і логістики 

09.45-10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 10.15-10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи  

4 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО 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, 

10.30-11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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проректор з науково-

педагогічної роботи та 

стратегічного розвитку, д.е.н., 

доцент; 

Кузьмін Олег Євгенович, 

директор Інституту економіки і 

менеджменту, д.е.н., професор; 

Крикавський Євген 

Васильович 
завідувач кафедри маркетингу 

і логістики, д.е.н., професор 

5 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

 11.00-11.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6 Зустріч 3 з викладацьким складом ОП 

«Маркетинг» 

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, проректор з 

науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв'язків. 

Науково-педагогічні 

працівники, які викладають 

дисципліни, що формують 

фахові компетентності:  

Бочко Олена Юріївна 

д.е.н., доцент, професор 

11.15-12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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кафедри маркетингу і 

логістики 

Глинський Назар Юрійович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу і логістики 

Гринкевич Світлана 

Степанівна 

д.е.н., професор, професор 

кафедри маркетингу і 

логістики 

Косар Наталія Степанівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу і логістики 

Мних Ольга Богданівна 

д.е.н., професор, професор 

кафедри маркетингу і 

логістики 

Похильченко Олена 

Анатоліївна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу і логістики 

Таранський Ігор Петрович 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу і логістики 

Чорнописька Наталія 

Вікторівна 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу і логістики 
7 Підведення підсумків зустрічі 3   12.00-12.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

8 Обідня перерва  12.30-13.30   

 Підготовка до зустрічі 4  13.30-13.45   

9 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Маркетинг» 

Стасюк Катерина Зіновіївна 

аспірантка 3-го року навчання, 
13.45-14.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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спеціальність 075 «Маркетинг» 

10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

 14.30-15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

11 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Тимчук Іван Степанович, 

голова наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

НУ «Львівська політехніка», 

к.с.-г.н., доцент; 

Гречин Богдан Дмитрович, 

представник кафедри 

маркетингу і логістики у Раді 

молодих вчених Інституту 

економіки і менеджменту, 

к.е.н., асистент кафедри 

маркетингу і логістики; 

Бабич Олександра 

Вікторівна, 

Член Колегії та профбюро 

студентів Навчально-

наукового інституту економіки 

і менеджменту, член Вченої 

ради інституту економіки і 

менеджменту 

15.00-15.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

12 Підведення підсумків зустрічі 5  15.30-16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 Підготовка до зустрічі 6  16.00-16.30   

13 Зустріч 6 з роботодавцями здобувачів 

вищої освіти ОП «Маркетинг» 

Кузьмін Олег Євгенович, 

директор Інституту економіки 

і менеджменту, д.е.н., 

професор 

Дейнега Олександр 

Вікторович, 

д.е.н., професор, проректор з 

16.30-17.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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наукової роботи Рівненського 

державного гуманітарного 

університету 

Заяць Галина Олексіївна, 
начальник  відділу ділових 

індустрій управління 

економіки департаменту 

економічного розвитку 

Львівської міської ради 

Андрющенко Оксана 

Володимирівна, 

виконавчий директор ТзОВ 

«Аккорд-тур» 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до відкритої зустрічі 

 17.00-17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15 Відкрита зустріч 6  

 

 

17.30-18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

16 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 6 

 18.00-18.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

День 2 – (29.04.2021) 

17 Зустріч експертної групи  09.00-09.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною базою 

ЗВО та ОП «Маркетинг»  

кафедра, авдиторії, мультимедійне 

обладнання, комп’ютерні класи,  

їдальня (якщо відкрита), обладнання 

для осіб особливими потребами, 

гуртожиток 

Глинський Назар Юрійович 
к.е.н., доцент кафедри 

маркетингу і логістики 

Донець Дмитро 

Михайлович, 

старший викладач, провідний 

спеціаліст кафедри 

маркетингу і логістики 

(викладацька, методичний 

кабінет) 

Карпій Олена Петрівна, 

09.15-10.00 Відео звіт або 

відеотрансляція 

Члени експертної 

групи 
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к.е.н., старший викладач 

кафедри маркетингу і 

логістики 

19 Проведення обговорення МТБ  10.00-10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Підготовка до зустрічі 7 

 

 10.15-10.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

21 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Мукан Олена Василівна, 

завідувачка відділу 

докторантури та аспірантури, 

к.е.н., доцент; 

Шуляр Роман Віталійович, 

директор центру забезпечення 

якості освіти – д.е.н. доц.; 

Гоц Наталя Євгенівна, 

керівник центру міжнародної 

освіти – д.т.н., доц.; 

Небесний Роман 

Володимирович, начальник 

науково-дослідної частини - 

к.т.н.; 

Гнатчук Микола 

Миколайович, начальник 

відділу кадрового 

забезпечення – старший 

викладач; 

Андрухів Андрій Ігорович, 

директор науково-технічної 

бібліотеки – к.т.н.; 

Любомудрова Надія 

Петрівна, 

завідувачка відділу навчання 

та розвитку персоналу - к.е.н., 

доцент. 

11.00-11.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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22 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до резервної зустрічі 

 11.40-12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

23 Резервна зустріч  12.00-12.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

 12.40-13.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

25 Обідня перерва  13.00-14.00   

26 Підготовка до фінального брифінгу  14.00-15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

27 Фінальний брифінг 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; 

Кузьмін Олег Євгенович, 

директор Інституту економіки і 

менеджменту, д.е.н., професор; 

Крикавський Євген 

Васильович 
завідувач кафедри маркетингу 

і логістики, д.е.н., професор 

15.00-15.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 15.40-16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

29 Робота з документами  16.00-18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – (30.04.2021) 

30 «День суджень» – внутрішня зустріч  09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 
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експертної групи групи 
 

Керівник експертної групи          Ірина ТРУНІНА 

 

Гарант ОП «Маркетинг»                                                                                                                       Євген КРИКАВСЬКИЙ 


