
 
 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 Технології захисту 

навколишнього середовища за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти  

Національного університету "Львівська політехніка" 

 

Розклад роботи експертної групи 

 

 

Час 

 

Зустріч або інші активності 

 

Учасники 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

 

День 1 –01.07.2021 

 

 

08.45–09.00 Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо). 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., проф. – Петрушка Ігор Михайлович. 

Відео-
конференція 

 

 

 

 

09.00–09.30 

 

 

 

 

Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, зав. вип. каф., д.т.н., проф. – Петрушка Ігор 

Михайлович; 
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  

розв итку,  д.е.н., доцент – Жук Лілія Володимирівна; 
заступник директора ІСТР, доц. – Кузь Ольга Назарівна. 

Відео-

конференція 

09.30–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до організаційної зустрічі  

Члени експертної групи Відео-

конференція 

10.00–10.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП, д.т.н., проф. – Петрушка Ігор Михайлович. 

Відео-
конференція 



10.30–10.45 Підведення підсумків організаційної 

зустрічі і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відео-

конференція 
10.45–11.30 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

за ОП 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти (аспіранти), які навчаються на ОП 

(різних курсів і форм навчання): 

Джумеля Ельвіра Анатоліївна  

Відео-

конференція 

11.30– 12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи Відео-

конференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00–12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч 3 з академічним персоналом, 

що забезпечує реалізацію ОП 

Члени експертної групи;  

Науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що формують загальнонаукові 

компетентності:  

д.пед.н., професор, професор кафедри педагогіки та 
інноваційної освіти – Мукан Наталія Василівна;  

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту 

організацій – Чухрай Наталія Іванівна. 
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а 

також викладають на цій програмі обов’язкові та 

вибіркові освітні компоненти:  
д.т.н., професор, професор кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності -  Погребенник Володимир 

Дмитрович; 
д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та 

природоохоронної діяльності - Петрушка Ігор 

Михайлович; 
д.т.н., доцент, професор кафедри екологічної безпеки та 
природоохоронної діяльності. Мокрий Володимир 

Іванович 
к.т.н., доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та 
природоохоронної діяльності -  Шибанова Алла 

Миколаївна. 

Відео-

конференція 

12.45–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи Відео-

конференція 
13.00–14.00 Обідня перерва  Відео-

конференція 

 

 

14.00-14.45 

 

 

Зустріч 4 з роботодавцями  

Члени експертної групи; 
представники роботодавців: 

Директор департаменту екології та природних ресурсів 

Львівської обласної державної адміністрації – Гречаник 

Руслан Мар’янович; 

Відео-
конференція 



В.о директора департаменту з питань поводження з 

відходами – Гладун Зіновій Романович; 
Директор ЛМКП «Львівводоканал» - Ванькович Дмитро 

Миколайович; 
Зас. Директора ТОВ «Євротехекспертбуд» - Кіндзера 

Роман Петрович. 

 

14.45-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи Відео-

конференція 
 

15.00-15.45 

 

Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування та 

наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих 

вчених 

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; 
Голова колегії та профбюро студентів ІСТР ім. В. 

Чорновола - Фецюх Поліна Романівна 

Відео-

конференція 

15.45-16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 4 і 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Відео-

конференція 
 

 

16.00-16.45 

 

 

Зустріч 6 з науковими керівниками 

Члени експертної групи; 

Наукові керівники аспірантів, що навчаються на ОП: 

д.т.н., професор, професор кафедри екологічної безпеки та 
природоохоронної діяльності -  Погребенник Володимир 

Дмитрович. 
 

Відео-

конференція 

16.45-17.30 Обговорення результатів зустрічі 6 та 
результатів 1 дня. 

Члени експертної групи Відео-
конференція 

 

День 2 – 02.07.2021 

 

 

08.45–09.00 Вихід експертної групи на відео зв’язок зі 

ЗВО 

Члени експертної групи Відео-

конференція 

 

 

09.00-10.30 

 

 
Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  

Члени експертної групи; 

гарант ОП, д.т.н., професор, завідувач  кафедри 
екологічної безпеки та природоохоронної діяльності -  

Петрушка Ігор Михайлович; 
к.т.н., доцент  кафедри екологічної безпеки та 
природоохоронної діяльності -  Руда Марія 

Віталіївна; 

к.т.н., доцент  кафедри екологічної безпеки та 

Відео-

конференція 



природоохоронної діяльності -  Кузь Ольга 

Назарівна. 

10.30–11.00 Обговорення результатів огляду 

матеріально-технічної бази  та підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи Відео-

конференція 

 

 

 

11.00–11.30 

 

 

 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами  

Члени експертної групи; 
начальник відділу кадрового забезпечення, 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. 

Відео-
конференція 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

Відео-

конференція 

 

 

12.00–12.30 

 

 

Зустріч 8 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
завідувачка відділу докторантури та аспірантури, 

к.е.н., доцент – 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. 

Відео-
конференція 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка 
до зустрічі 9 

Члени експертної групи Відео-
конференція 

13.00–14.00 Обідня перерва  Відео-

конференція 

14.00–14.45 Зустріч 9 резервна зустріч Члени експертної групи; 
Представники підрозділів на вимогу ЕГ (за потреби) 

Відео-
конференція 

14.45–15.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка 

до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Відео-

конференція 

15.00–15.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

Відео-
конференція 

15.30–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи Відео-
конференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, д.т.н., професор. завідувач кафедри 

екологічної безпеки та природоохоронної діяльності – 
Петрушка Ігор Михайлович; 

перший проректор НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 

Відео-

конференція 



 

 

 

 

16.00–16.30 

 

 

 

 

Фінальна зустріч 

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; 

заст. директора ІСТР ім. В. Чорновола, доцент – Кузь 

Ольга Назарівна. 

16.30-17.30 Обговорення результатів 2 дня. Члени експертної групи Відео-

конференція 

 

День 3 – 03.07.2021 

 

 

08.45-17.30 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи Відео-

конференція 
 

 
 

 
Керівник експертної групи                                                                                                                               В. Г. Погребняк 

                

 

               Від імені Національного університету  "Львівська політехніка"  

              гарант ОП  «Технології захисту навколишнього середовища»       І.М.  Петрушка  

 


