ПРОГРАМА
"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної
експертизи за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка" освітньо-наукової програми "Метрологія та інформаційновимірювальна техніка"(ID у ЄДЕБО 21915) за третім рівнем вищої освіти
(справа № 1199/АС-21) у Національному університеті "Львівська політехніка"
(експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 07.06.2021 р. № 1249-Е)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) Національному університеті
"Львівська політехніка" під час проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 "онлайн візиту" 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 на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні
матеріали, що підтверджують інформацію вказану у відомостях про
самооцінювання освітньої програми.
2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків,
коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутніми особи,
що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для
кожної зустрічі, у погоджений час.
2.4. У розкладі онлайн 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 у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.5. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою
програмою про дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації
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.
2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про
самооцінювання.
2.8. Акредитаційна експертиза проводиться за допомогою технічних засобів
відео-зв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
09.00–09.30

09.30–10.00
10.00–10.30

10.30–10.45
10.45–11.30

11.30-12.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–14.30
14.30–15.30

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (29.06.2021)
Організаційна зустріч з гарантом
Члени експертної групи:
освітньо-наукової програми
Павло Ігорович Кулаков,
(ОНП) «Метрологія та
Вадим Миколайович Прокопець,
інформаційно-вимірювальна
Галина Михайлівна Когут.
техніка» третього (освітньоГарант ОНП: д.т.н., професор Богдан
наукового) рівня вищої освіти.
Іванович Стадник
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з керівником та
Члени експертної групи.
менеджментом ЗВО
Перший проректор НУ «Львівська
політехніка», д.т.н., професор – Матвійків
Олег Михайлович;
проректор з наукової роботи НУ «Львівська
політехніка», д.т.н., доцент – Демидов Іван
Васильович;
проректор з науково-педагогічної роботи та
стратегічного розвитку, д.е.н., доцент – Жук
Лілія Володимирівна;
директор інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології, д.т.н., проф. –
Микийчук Микола Миколайович;
Заступник директора інституту з питань
наукової та міжнародної діяльності д.т.н.,
проф. Бубела Тетяна Зиновіївна;
завідувач кафедри інтелектуальної
мехатроніки та роботики, д.т.н., проф. – Івахів
Орест Васильович.
Гарант ОНП : д.т.н., проф. Стадник Богдан
Іванович
Підведення підсумків зустрічі 1 і
Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним
Члени експертної групи.
персоналом
Гарант ОНП : д.т.н., проф. Стадник Богдан
Іванович.
Викладачі, що викладають на ОНП:
Кочан Орест Володимирович, Тихан
Мирослав Олексійович, Прохоренко Сергій
Вікторович, Чухрай Наталія Іванівна, Луцик
Ярослав Теодорович, Мукан Наталія
Василівна
Підведення підсумків зустрічі 2
Члени експертної групи
Робота з документами
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Члени експертної групи
Зустріч 3 зі здобувачами
Члени експертної групи, здобувачі третього
вищої освіти
рівня вищої освіти, які навчаються на ОНП
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка» :
Магістр спеціальності 152 (НУ ЛП),
магістр за програмою Euler, Німеччина,
аспірант 1-го року навчання (очно) Назаркевич Ігор Богданович;
Аспірант 2-го року навчання (очно) –

15.30–16.00
16.00–16.30

Підведення підсумків зустрічі 3 і
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування

16.30–17.00
17.00–17.30

Підведення підсумків зустрічі 4
Відкрита зустріч

17.30–18.00

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

18.00–18.30

Кізлівський Іван Григорович;
Аспіранти 3-го року навчання (очно) –
Зіганшин Наталія Сергіївна
Шпак Олександр Володимирович
Гаврилів Денис Васильович
Аспіранти 3-го року навчання (заочно) –
Берестов Руслан Володимирович
Гут Тарас Павлович
Костюк Олег Юрійович
Лазаренко Надія Серафимівна
Лазаренко Сергій Леонідович
Телішевський Андрій Юрійович
Аспіранти 4-го року навчання (очно) –
Мідик Андрій-Володимир Володимирович
Костеров Олександр Олексійович
Сулима Олег Степанович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Голова профспілкової організації студентів та
аспірантів НУ «Львівська політехніка» –
Вакарчук Анастасія Борисівна;
Голова наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених НУ
«Львівська політехніка», к.с.-г.н., доцент–
Тимчук Іван Степанович;
Заступник голови проф. бюро ІКТА – Чура
Тарас Русланович.
Член Ради молодих вчених НУ «Львівська
політехніка», голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених ІКТА Опірський Іван Романович,
Голова колегії та проф. бюро студентів ІКТА
Гринчишин Олег Ярославович
Від студентського самоврядування – член
профбюро ІКТА, студент гр. КІ-47 Мацюк
Андрій Васильович
Члени експертної групи
Члени експертної групи; усі охочі учасники
освітнього процесу (крім гаранта ОНП та
представників адміністрації ЗВО).
Члени експертної групи
Члени експертної групи; представники
роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості
ОП (представники підприємств галузі та
закладів освіти) :
директор ІКТА, д.т.н., професор – Микийчук
Микола Миколайович;
директор ДП НДІ «Система» к.т.н., доцент Паракуда Василь Васильович;
головний метролог, начальник калібрувальної
лабораторії заводу вагодозуючого обладнання
НВП «Техноваги» - к.т.н. Ільницька Тетяна
Мар’янівна.

18.30–19.00
09.00–10.30

10.30–11.00
11.00–11.30

11.30–12.00
12.00–12.30

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

15.30–17.00
17.00–17.30

Підведення підсумків зустрічі 5
Члени експертної групи
День 2 – (30.06.2021)
Огляд матеріально-технічної бази, Члени експертної групи; гарант ОНП;
що використовується під час
викладачі відповідних дисциплін (за
реалізації ОНП (навчальних
рішенням гаранта), керівники навчальних
аудиторій, лабораторій,
лабораторій.
бібліотеки, спеціального
гарант ОП, д.т.н., проф. – Стадник Богдан
обладнання, ліцензованого
Іванович;
програмного забезпечення).
інші представники від каф., які
забезпечуватимуть відео-трансляцію мат.бази:
д.т.н., професор, професор кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій –
Прохоренко Сергій Вікторович;
д.т.н., професор, професор кафедри
інформаційно-вимірювальних технологій –
Бубела Тетяна Зіновіївна.
Підведення підсумків і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 6
Зустріч 6 із адміністративним
Члени експертної групи;
персоналом
Завідувач відділу докторантури та
аспірантури Мукан Олена Василівна;
Начальник науково-дослідної частини, д.т.н.,
ст. досл. – Небесний Роман Володимирович;
директор центру забезпечення якості освіти,
д.е.н. доц. – Шуляр Роман Віталійович.
Заступник директора інституту з питань
наукової та міжнародної діяльності д.т.н.,
проф. Бубела Тетяна Зиновіївна.
Підведення підсумків зустрічі 6 і
Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 із допоміжними
Члени експертної групи;
(сервісними) структурними
начальник відділу кадрового забезпечення,
підрозділами
старший викладач – Гнатчук Микола
Миколайович;
начальник планово-фінансового відділу –
Рабик Богдан Петрович;
директор науково-технічної бібліотеки, к.т.н.
– Андрухів Андрій Ігорович;
керівник центру міжнародної освіти, д.т.н.,
доц. – Гоц Наталя Євгенівна.
керівник центру інформаційного
забезпечення - к.т.н. Пелещишин Оксана
Петрівна.
Підведення підсумків зустрічі 7
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Резервна зустріч
Особи, додатково запрошені на резервну
зустріч
Підведення підсумків резервної
Члени експертної групи
зустрічі
Члени експертної групи.
Фінальна зустріч
Перший проректор НУ «Львівська
політехніка», д.т.н., професор – Матвійків

17.30–18.00

09.00–18.00

Олег Михайлович;
проректор з наукової роботи НУ «Львівська
політехніка», д.т.н., доцент – Демидов Іван
Васильович;
проректор з науково-педагогічної роботи та
стратегічного розвитку, д.е.н., доцент – Жук
Лілія Володимирівна;
директор інституту комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології , д.т.н., професор –
Микийчук Микола Миколайович.
Гарант ОНП : д.т.н., проф..Стадник Богдан
Іванович
Члени експертної групи

Підведення підсумків фінальної
зустрічі
День 3 – (01.07.2021)
«День суджень» – внутрішня
Члени експертної групи
зустріч експертної групи (робота
над звітом).

Керівник експертної групи

П. І. Кулаков

Гарант ОНП «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Б. І. Стадник

