
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у Національному університеті «Львівська політехніка» у період  

з 12.10.2022 по 14.10.2022 рр. 

із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

(ID у ЄДЕБО 6553)  

та освітньо-наукової програми  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

(ID у ЄДЕБО 30864)  

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

за другим рівнем вищої освіти (магістр) 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план онлайн візиту 

експертної групи у Національному університеті «Львівська політехніка» (далі – НУ 

«Львівська політехніка») під час проведення акредитаційної експертизи освітніх 

програм, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НУ 

«Львівська політехніка», так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 

програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і НУ «Львівська 

політехніка». 

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. НУ «Львівська політехніка» на час онлайн-візиту експертної групи 

забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус груп згідно розкладу для роботи за 

допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, 

коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники НУ 

«Львівська політехніка» та інші особи. 

2.3. НУ «Львівська політехніка» забезпечує онлайн=присутність осіб, які 

визначені у розкладі візиту для кожної онлайн-зустрічі, у погоджений час. Онлайн 

зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не можуть бути 

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

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі 

зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група 



повідомляє про це НУ «Львівська політехніка» у розумні строки; НУ «Львівська 

політехніка» має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. НУ «Львівська 

політехніка» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. НУ «Львівська політехніка» надає документи та іншу інформацію, 

необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від НУ «Львівська політехніка» з усіх питань, 

пов’язаних з акредитацією освітніх програм, є гаранти цих програм, вказані у 

відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за 

допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відео записи 

усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-

записи до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

День І (12.10.2022)  

8:15-8:30 Організаційна зустріч експертної групи 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

8:30-9:00 Зустріч 1. Зустріч із гарантами ОП 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Гаранти ОПП - Шкварчук Людмила Олександрівна 

Гарант ОНП - Бондарчук Марія Костянтинівна 

9:00-9:10 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

9:10-9:50 

Зустріч 2 з керівництвом Університету та 

адміністрацією підрозділу, в якому 

реалізуються ОП у режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег 

Романович  

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – 

Жежнич Павло Іванович 

– Директор інституту економіки і менеджменту – Кузьмін Олег 

Євгенович  

Гаранти ОПП - Шкварчук Людмила Олександрівна 

Гарант ОНП, завідувач кафедри фінансів - Бондарчук Марія 

Костянтинівна 

9:50-10:00 
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи 



10:00-10:40 
Зустріч 3 з науково-педагогічним 

персоналом у режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Науково-педагогічні працівники, які викладають обов’язкові та 

вибіркові освітні компоненти на ОНП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» та ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» (10 

осіб)  

Алєксєєв ігор Валентинович 

Хома Ірина Борисівна 

Партин Галина Остапівна 

Гориславець Павло Анатолійович 

Мазур Андріана Володимирівна 

Червінська Оксана Степанівна 

Рисін Віталій Васильович  

Кондрат Ірина Юріївна 

Ливдар Марта Василівна 

Синютка Наталія Геннадіївна 

11:40-12:00 
Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

12.00-13.00 

 

Обідня перерва 

 

13:00-13:40 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» в режимі 

відео конференції  

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (10 осіб за очною (денною) та заочною формами 

навчання, у тому числі 3 особи 1-го курсу, 7 осіб 2-го курсу)  



13:40-14:00 
Оформлення результатів зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:00-14:40 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти за 

освітньо-наукоівою програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» в режимі 

відео конференції  

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

здобувачі вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (10 осіб за очною (денною) формами навчання, у тому 

числі 3 особи 1-го курсу, 7 осіб 2-го курсу) 

14:40-15:00 
Оформлення результатів зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15:00-15:40 

Зустріч 6 з представниками студентського 

(громадського) самоврядування у режимі 

відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

 Члени студентського самоврядування Університету та інституту (3-4 

особи) 

Голова профкому – Анастасія Вакарчук; 

Голова колегії студентів – Анастасія Киричук; 

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ІНЕМ – Святослав Маліброда; 

Голова  Колегії та профбюро студентів ІНЕМ – Дмитро Івченко; 

Члени Вченої ради ІНЕМ (студенти) – Морохівська Марія 

15:40-16:00 
Оформлення результатів зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16:00-16:40 

Зустріч 7 із стейкхолдерами (роботодавцями, 

представниками академічної спільноти) у 

режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 



Любчак Ірина Станіславівна 

- Антоніна  Курець – старший менеджер, керівник відділу персоналу 

Центру надання послуг PwC у Львові; 

-  Іван Нос - заступник директора департаменту фінансів Львівської 

облдержадміністрації, начальник управління доходів та фінансів 

виробничої сфери; 

- Тетяна Бегебко – начальник відділу управління персоналом 

УкрСиббанку BNP Paribas Group; 

- Назар Добош - керівник регіонального офісу СК “ПЗУ” у м. Львові; 

- Ігор Талатура – начальник відділу тендерних закупівель ПАТ 

“Львівгаз”, к.е.н.; 

- Руслан  Кирилюк – керуючий відділенням ПрАТ «КБ «Акордбанк»; 

- Лідія Мельник-Братків – начальник відділу управління персоналом 

АКБ “Львів”; 

- Тетяна Войтенко  - старший спеціаліст з аудиторської діяльності, 

керівник відділу надання спільних послуг ТОВ «KPMG Ukraine»; 

- Андрій Муха - перший заступник голови правління 

ПАТ “СК “Дністер”; 

- Вікторія Довганик - фахівець з найму робочої сили Nestle Business 

Service Lviv; 

- Ірина Сторонянська - заступник директора з наукової роботи 

Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього  

НАНУ, доктор економічних наук, професор; 

- Алла Череп - декан економічного факультету Запорізького 

національного університету, доктор економічних наук, професор 

 



16:40-17:00 
Підведення підсумків зустрічі 7 та першого 

дня роботи. Робота з документами. 

Члени експертної групи 

 

 

День ІІ (13.10.2022) 

9:00-9:40 

Огляд аудиторного фонду та матеріально-

технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОП  

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Гаранти ОПП - Шкварчук Людмила Олександрівна 

Гарант ОНП - Бондарчук Марія Костянтинівна 

допоміжний технічний персонал кафедри  

9:40-10:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

10:00-10:40 

Зустріч 8 із представниками допоміжних 

(сервісних) структурних підрозділів у режимі 

відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Заступник директора з науково-педагогічної та організаційної 

роботи (відповідальний за поселення у гуртожитки) – Малиновський 

Юрій Володимирович;  

Начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом – 

Гладун Світлана Олексіївна  
Директор науково-технічної бібліотеки – Андрухів Андрій Іванович;  

Керівник центру інформаційного забезпечення – Пелещишин Оксана 

Петрівна 
Керівник центру безоплатної правової та психологічної допомоги 

населенню Національного університету «Львівська політехніка» - 

Коваль Ігор Мирославович 

Керівник Служби доступності до можливостей навчання «Без 

обмежень» - Красілич Ірина 

 

10:40-11:00 
Обговорення результатів зустрічі 8 та 

підготовка до відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 



11:00-11:40 
Відкрита зустріч із бажаючими у режимі 

відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  

 

11:40-12:00 

Підведення підсумків відкритої зустрічі, 

оформлення результатів, підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

12:00-13:00 Обідня перерва  

13:00-13:40 
Зустріч 9 із адміністративним персоналом у 

режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Гончар Михайло 

Федорович  
Директор центру забезпечення якості освіти – Шуляр Роман 

Віталійович 
Начальник відділу кадрового забезпечення – Гнатчук Микола 

Миколайович 
Керівник центру міжнародної освіти – Гоц Наталія Євгенівна 

Начальник навчально-методичного відділу – Свірідов Валерій 

Миколайович 

 Начальник науково-дослідної частини – Небесний Роман 

Володимирович 

13:40-14:00 
Підведення підсумків 9 зустрічі, оформлення 

результатів, підготовка до резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

14:00 – 14:40 Резервна зустріч в режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 



Любчак Ірина Станіславівна 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч (за потреби)  

14:40-15:00 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

15:00-15:40 Фінальна зустріч в режимі відео конференції 

Члени експертної групи: 

Мальований Михайло Іванович; 

Доценко Інна Олексіївна 

Жибер Тетяна Василівна 

Любчак Ірина Станіславівна 

Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег 

Романович  

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – 

Жежнич Павло Іванович 

Директор інституту економіки і менеджменту – Кузьмін Олег 

Євгенович  

Гаранти ОПП - Шкварчук Людмила Олександрівна 

Гарант ОНП - Бондарчук Марія Костянтинівна 

15:00-17:00 
Підведення підсумків зустрічей та другого 

дня роботи. Робота з документами 
Члени експертної групи 

День ІІІ (14.10.2022) 

10:00-17:00  «День суджень»  Члени експертної групи 

 


