ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення 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 дистанційного акредитаційного «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 має підготувати орієнтовний перелік осіб, які можуть бути в доступі для
відеоконференцій (проінформувати запрошених учасників про дистанційний формат зустрічі,
необхідні підготовчі етапи з їх сторони (інсталяція програми), отримати облікові записи для
обраної платформи (за необхідності, в залежності від обраної платформи відеозв’язку).
2.2.
ЗВО публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про
заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши
дату, час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися.
2.3.
Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.4.
ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у
погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи,
що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5.
У розкладі дистанційного акредитаційного «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.
2.6.
У розкладу дистанційного акредитаційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.
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 освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 79013.

3. Розклад роботи експертної групи
Ч
а
с

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 10.01.2022 р.
0830 – 0900

Члени ЕГ, гарант ОП - професор кафедри гідротехніки та водної
інженерії (ГВІ) Гнатів Роман Маріянович;

0900 – 0930

Перевірка якості зв’язку членів експертної комісії і
їх готовності до проведення експертизи
Організаційна зустріч з гарантом ОП

0930 – 1000

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи, гарант ОП – проф. каф. ГВІ Гнатів Роман
Маріянович;
Члени експертної групи

1000 – 1030

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

гарант ОП – проф. каф. ГВІ Гнатів Роман Маріянович;
Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович;
Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег Романович;

1030 – 1100

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2

1100 – 1140

Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти

1140 – 1210
1210 – 1310
1310 – 1340
1340 – 1420

Підведення підсумків зустрічі 2
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 з академічним персоналом

директор Інституту будівництва та інженерних систем –
Бліхарський Зіновій Ярославович;
завідувач кафедри гідротехніки та водної інженерії – Чернюк
Володимир Васильович.
Члени експертної групи
Члени експертної групи; студенти груп ГБ:
Подолей Юрій, Ситар Василь (1 курс);
Кравчук Анастасія; Тарканій Анастасія (2 курс);
Рослюк Ілля, Баранюк Ілля (3 курс);
Ценюх Максим, Кочкодан Василь (4 курс)
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи; гарант ОП; науково-педагогічні працівники,
що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також
викладають на цій програмі (не більше 10 осіб,представники з
кожного з циклу дисциплін:
гуманітарного: каф. ВМ Пирч Назар Михайлович, каф. ІМ

1420 – 1450
1450 – 1530

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

Цимбрило Світлана Михайлівна, зав. кафедри ОМП, проф. Демків
Ігор Іванович, каф. ІМКС Годованська Оксана Миронівна, зав.
кафедри УМ, доц. Куньч Зоряна Йосипівна, каф. ЗФ Зачек Ігор
Романович, зав. кафедри ПМВ, проф. Луцишин Галина Іванівна,
зав. кафедри ТМДМ, проф. Малащенко Володимир
Олександрович, каф. ФАЗХ Реутський Володимир Вікторович,
каф. КФ Паньків Олеся Василівна
фахового: зав.кафедри ГВІ, проф. Чернюк Володимир Васильович,
доц. каф. ГВІ Мацівська Оксана Олександрівна, доц. каф. ГВІ
Вовк Леся Іванівна, доц. каф. ГВІ Жук Володимир Михайлович,
доц. каф. ГВІ Орел Вадим Ігорович, ст. викл каф. ГВІ Матлай Іван
Іванович, асистент каф. ГВІ Мисак Ігор Васильович
вільного вибору: доц. каф. ГВІ Попадюк Ігор Юрійович.
Члени експертної групи
Члени експертної групи; представники студентського
самоврядування:
голова профкому студентів та аспірантів – Вакарчук Анастасія Борисівна;

Костів Юрій Іванович, гр. ГБ-11, Іванюк Іван Іванович, гр. ГБ-11
(2–3 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які
відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення
якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського
самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому
реалізовується ОП, в тому числічлени студради гуртожитку в якому
мешкають здобувачі ОП)
1530 – 1600
1600 – 1630

Підведення підсумків зустрічі 4
Відкрита зустріч

1630 – 1700

Підведення підсумків відкритої підготовка до
зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями

1700 – 1730

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Зіна Петрівна Бенько Начальник центральної диспетчерської служби,
ЛМКП Львівводоканал
Косарев Дмитро Володимирович директор ТОВ «К ЕНД К
ІНЖИНІРИНГ»

1730–1800
08 – 09
30

00

0900 – 0940

0950 – 1030
1030 – 1100

1100–1130

Підведення підсумків зустрічі 5

Павлишин Віталій Григорович директор ТОВ «Захід Інжиніринг»
представники роботодавців, що залучені
до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП
Члени експертної групи

День 2 – 11.01.2022 р.
Перевірка якості зв’язку членів експертної
Члени ЕГ, гарант ОП
комісії і їх готовності до проведення експертизи
Члени експертної групи; гарант ОП
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП шляхом
відеотрансляції
Підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи
Зустріч 6 із адміністративним персоналом
Члени експертної групи;
Директор центру забезпечення якості освіти - Шуляр Роман
Віталійович;
Керівник центру інформаційного забезпечення - Пелещишин
Оксана Петрівна;
Начальник навчально-методичного відділу - Свірідов Валерій
Миколайович;
Відповідальний секретар приймальної комісії - Гончар Михайло
Федорович;
Керівник центру міжнародної освіти - Гоц Наталія Євгенівна
Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до
Члени експертної групи.
зустрічі 7

1130–1200

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами

1200–1230
1230–1330
1330–1400
1400–1430

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

Члени експертної групи;
Начальник відділу кадрового забезпечення - Гнатчук Микола
Миколайович;
Начальник студентського відділу - Костів Юрій Михайлович;
Директор науково-технічної бібліотеки – Андрухів Андрій Іванович
Начальник планово-фінансового відділу: заступник головного
бухгалтера - Рабик Богдан Петрович.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну
зустріч

1430–1500

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи

1500–1530

Фінальна зустріч

Члени експертної групи;
гарант ОП – професор кафедри ГВІ Гнатів Роман Маріянович ;
Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович;
Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег Романович.

День 3 – 12.01.2022 р.
0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної
групи

Члени експертної групи

