ПРОГРАМА
роботи 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
освітніх програм, 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 зустрічей 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші
особи.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної
зустрічі, у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. У розкладі 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.
2.4. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,
часу і місце проведення такої зустрічі.
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза освітніх програм «Організація перевезень і управління
на транспорті (за видами транспорту)», «Організація і регулювання дорожнього руху»
Національного університету «Львівська політехніка» (НУ «Львівська політехніка»)
проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 –(7 жовтня 2021 року)
08:45 – 09:00
Перевірка технічних засобів відеозв’язку. Члени експертної групи
Організаційна нарада експертної групи та Гаранти ОП
гарантів ОП. Підготовка до зустрічі 1
(відеоконференція)
09:00–09:40
Зустріч 1 із керівництвом та менеджментом НУ Члени експертної групи
«Львівська політехніка»
Матвійків
Олег
Михайлович,
перший
(відеоконференція)
проректор НУ «Львівська політехніка», д-р техн.
наук, професор;
Чухрай Наталя Іванівна, проректор з
міжнародної діяльності, д-р екон. наук,
професор;
Давидчак Олег Романович, проректор з
науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук,
доцент;
Ланець
Олексій
Степанович,
директор
інституту механічної інженерії та транспорту, д-р
техн. наук, професор;
Ройко Юрій Ярославович, завідувач кафедри
транспортних технологій, канд. техн. наук,
доцент;
Гаранти ОП:
«Організація перевезень і управління на
транспорті (за видами транспорту)»
Вікович Ігор Андрійович, д-р техн. наук,
професор, професор кафедри транспортних
технологій
«Організація і регулювання дорожнього руху»
Гілевич Володимир Васильович, канд. техн.
наук, доцент, доцент кафедри транспортних
технологій
09:40– 10:00
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
10:00 –10:40
Зустріч 2.1 з академічним персоналом ОП Члени експертної групи
«Організація перевезень і управління на Гарант ОП:

транспорті (за видами транспорту)»
(відеоконференція)

10:40 – 10:50
10:50–11:30

«Організація перевезень і управління на
транспорті (за видами транспорту)»
Вікович Ігор Андрійович, д-р техн. наук,
професор, професор кафедри транспортних
технологій
Науково-педагогічні
працівники,
які
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також
викладають на ОП:
Жук Микола Миколайович, канд. техн. наук,
доцент,
доцент
кафедри
транспортних
технологій;
Ковалишин Володимир Володимирович, канд.
техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних
технологій;
Афонін Максим Олександрович, канд. техн.
наук, доцент кафедри транспортних технологій;
Бойків Микола Васильович, канд. техн. наук,
доцент,
доцент
кафедри
транспортних
технологій;
Рогальський Роман Богданович, канд. техн.
наук, старший викладач кафедри транспортних
технологій
Підведення підсумків зустрічі 2.1, підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2.2
Зустріч 2.2 з академічним персоналом ОП Члени експертної групи
«Організація і регулювання дорожнього руху»
Гарант ОП:
(відеоконференція)
«Організація і регулювання дорожнього руху»
Гілевич Володимир Васильович, канд. техн.
наук, доцент, доцент кафедри транспортних
технологій
Науково-педагогічні
працівники,
які
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також
викладають на ОП:
Ройко Юрій Ярославович, завідувач кафедри
транспортних технологій, канд. техн. наук,
доцент;
Форнальчик Євген Юліанович, д-р техн. наук,

11:30 – 11:40
11:40– 12:20

професор, професор кафедри транспортних
технологій;
Жук Микола Миколайович, канд. техн. наук,
доцент,
доцент
кафедри
транспортних
технологій;
Ковалишин Володимир Володимирович, канд.
техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних
технологій;
Афонін Максим Олександрович, канд. техн.
наук, доцент кафедри транспортних технологій;
Бойків Микола Васильович, канд. техн. наук,
доцент,
доцент
кафедри
транспортних
технологій;
Рогальський Роман Богданович, канд. техн.
наук, старший викладач кафедри транспортних
технологій
Підведення підсумків зустрічі 2.2, підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3.1
Зустріч 3.1 зі здобувачами вищої освіти ОП Члени експертної групи
«Організація перевезень і управління на Здобувачі вищої освіти, а також випускники, які
транспорті (за видами транспорту)»
навчаються, навчалися на ОП «Організація
(відеоконференція)
перевезень і управління на транспорті (за видами
транспорту)»:
Артимович Павло Андрійович, ІІ курс, група
ТТОП-21
Плесак Михайло Андрійович, ІІ курс, група
ТТОП-21
Коваль Назар Любомирович, ІІ курс, група
ТТОП-21;
Вигнанський Іван Йосипович, ІІ курс, група
ТТОП-21;
Купенко Юрій Сергійович, І курс, група ТТОП21
Жила Мар’яна Павлівна, І курс, група ТТОП21
Козак Мар’яна Миколаївна, І курс, група
ТТОП-21

12:20 – 12:30
12:30– 13:10

13:10 – 14:10
14:10–14:50

Бутрин Володимир Ігорович, випускник 2019
року, експерт Львівського науково-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства
юстиції України
Горват Олександр Володимирович, випускник,
менеджер з перевезень PAVA Logistics
Підведення підсумків зустрічі 3.1, підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3.2
Зустріч 3.2 зі здобувачами вищої освіти ОП Члени експертної групи
«Організація і регулювання дорожнього руху»
Здобувачі вищої освіти, а також випускники, які
(відеоконференція)
навчаються, навчалися на ОП «Організація і
регулювання дорожнього руху»:
Йорж Станіслав Валентинович, ІІ курс, група
ТТОР-21;
Жилик Михайло Віталійович, ІІ курс, група
ТТОР-21;
Щуцький Тарас Миколайович, І курс, група
ТТОР-21;
Костючик Владислав Русланович, І курс, група
ТТОР-21;
Сухай Остап Олександрович, випускник 2018
року,
керівник
відділу
транспортного
моделювання ЛКП "Львівавтодор";
Сотнікова Анна Олександрівна, 2018 року,
аспірантка кафедри транспортних технологій
Обідня перерва
Зустріч 4 з представниками студентського Члени експертної групи
самоврядування
Вакарчук Анастасія Борисівна, голова колегії
(відеоконференція)
та
профкому
студентів
Національного
університету «Львівська політехніка»
Луковський Андрій Ігорович, студент групи
ТТ-34, член профбюро Інституту механічної
інженерії та транспорту
Ітрин Андрій Сергійович, студент групи ТТ-32,
член профбюро Інституту механічної інженерії та
транспорту

14:50–15:10
15:10– 15:50

15:50– 16:10
08:45–09:00
09:00 – 09:40

09:40 – 10:00
10:00 – 10:40

10:40–11:00
11:00 – 11:40

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до Члени експертної групи
відкритої зустрічі
Відкрита зустріч
Члени експертної групи
(відеоконференція)
Усі бажаючі учасники освітнього процесу (окрім
гарантів ОП та представників адміністрації НУ
«Львівська політехніка»)
Підведення підсумків відкритої зустрічі
Члени експертної групи
День 2 – (8 жовтня 2021 року)
Перевірка технічних засобів відеозв’язку,
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 5.1
Члени експертної групи
Ознайомлення із матеріально-технічною базою, Гарант ОП
що використовується під час реалізації ОП
«Організація перевезень і управління на
транспорті (за видами транспорту)»
(відеоконференція)
Підведення підсумків, підготовка до наступної Члени експертної групи
зустрічі
Зустріч 5.2
Члени експертної групи
Ознайомлення із матеріально-технічною базою, Гарант ОП
що використовується під час реалізації ОП
«Організація і регулювання дорожнього руху»
(відеоконференція)
Підведення підсумків, підготовка до наступної Члени експертної групи
зустрічі
Зустріч 6 із представниками допоміжних Члени експертної групи
підрозділів
Гончар Михайло Федорович, д-р екон. наук,
(відеоконференція)
професор, відповідальний секретар приймальної
комісії;
Свірідов Валерій Миколайович, начальник
навчально-методичного відділу;
Шуляр Роман Віталійович, д-р екон. наук,
професор, директор центру забезпечення якості
освіти;
Майструк Володимир Володимирович, канд.
техн. наук, доцент, декан магістратури Інституту

11:40–12:00
12:00– 12:40

механічної інженерії та транспорту;
Небесний Роман Володимирович, начальник
науково-дослідної частини;
Гладун Світлана Олексіївна, начальник відділу
працевлаштування та зв’язків з виробництвом;
Гнатчук Микола Миколайович, начальник
відділу кадрового забезпечення;
Андрухів Андрій Ігорович, канд. техн. наук,
доцент, директор науково-технічної бібліотеки;
Гоц Наталія Євгенівна, д-р техн. наук, доцент,
керівник центру міжнародної освіти;
Рабик Богдан Петрович, начальник плановофінансового відділу: заступник головного
бухгалтера;
Пелещишин Оксана Петрівна, канд. техн. наук,
доцент,
керівник
центру
інформаційного
забезпечення;
Грицунь Олег Михайлович, канд. техн. наук,
доцент, заступник декана бакалаврату Інституту
механічної
інженерії
та
транспорту,
відповідальний за поселення
Підведення підсумків, підготовка до наступної Члени експертної групи
зустрічі
Зустріч 7 з роботодавцями
Члени експертної групи
(відеоконференція)
Представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП «Організація перевезень і управління
на транспорті (за видами транспорту)»,
«Організація і регулювання дорожнього руху»:
Фіалковський Сергій Ярославович – головний
інженер проектів Львівського комунального
підприємства «Інститут просторового розвитку»;
Футурянський Валентин Леонідович, керівник
відділу автоматизованих систем керуання
дорожнім рухом ЛКП «Львівавтодор»;
Світлик Тарас Богданович, менеджер з
транспортно-експедиторської діяльності ТОВ

12:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:40
14:40–15:00
15:00 – 15:40
15:40 – 16:20

Підведення підсумків зустрічі 5
Обідня перерва
Резервна зустріч
(відеоконференція)
Підведення підсумків резервної зустрічі
Обговорення рекомендацій
Фінальна зустріч
(відеоконференція)

«Швидкий світ»;
Халус Микола Васильович, керівник групи
транспорту і доріг ДП Державного інституту
проектування міст «Містопроект»;
Сова
Мар’ян
Богданович,
керівник
автотранспортного підприємства ТОВ «Мрія
Сервіс»
Лютий Роман Євстафійович, начальник відділу
організації
безпеки
дорожнього
руху
представництва ОНУР Україна;
Краєвський Андрій Володимирович, керівник
департаменту розвитку ТОВ РСП «Шувар»;
Копко Ігор Богданович, директор ТОВ
«ІНТЕРПОСТ
Члени експертної групи
Члени експертної групи
особи додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи.
Матвійків
Олег
Михайлович,
перший
проректор НУ «Львівська політехніка», д-р техн.
наук, професор;
Чухрай Наталя Іванівна, проректор з
міжнародної діяльності, д-р екон. наук,
професор;
Давидчак Олег Романович, проректор з
науково-педагогічної роботи, канд. техн. наук,
доцент;
Ланець
Олексій
Степанович,
директор
інституту механічної інженерії та транспорту, д-р
техн. наук, професор;
Ройко Юрій Ярославович, завідувач кафедри
транспортних технологій, канд. техн. наук,
доцент;

09:00–18:00

Гаранти ОП:
«Організація перевезень і управління на
транспорті (за видами транспорту)»
Вікович Ігор Андрійович, д-р техн. наук,
професор, професор кафедри транспортних
технологій
«Організація і регулювання дорожнього руху»
Гілевич Володимир Васильович, канд. техн.
наук, доцент, доцент кафедри транспортних
технологій
День 3 – (9 жовтня 2021 року)
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної Члени експертної групи
групи

