
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв'язку 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо – наукової  програми 

«Будівництво та цивільна інженерія» (ID у ЄДЕБО 48315) за третім рівнем вищої освіти 

(справа № 1029/АС-21) у Львівському національному аграрному університеті 

з 31.05.2021 р. по 02.06.2021 р. 
1. Призначення та статус цієї програми 

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

експертної групи у Львівському національному аграрному університеті (далі – ЛНАУ) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньо – наукової програми, а також умови їх роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЛНАУ, так і для експертної групи. Будь-які 

подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЛНАУ. 

Узгоджена програма виїзду 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. ЛНАУ 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 ЛНАУ  та інші 

особи. 

2.3. ЛНАУ забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту 

для кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

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

2.5. 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 ЛНАУ у розумні 

строки; ЛНАУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЛНАУ зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідними освітньо-науковими 

програмами про дату і часу проведення такої онлайн зустрічі. 

2.7. ЛНАУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЛНАУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію є гарант 

ОНП, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою 

програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 31 травня 2021 року  

08
45

– 08
55

 Пробна відеоконференція  
Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович), представники ЗВО 

 

09
00

–09
30

 

Організаційна зустріч членів 

експертної групи з гарантом ОНП 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

Гарант ОНП   (Лучко Йосип  Йосипович ) 

09
30

–10
00

 Підготовка до зустрічі 1 
Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

10
00

–10
30

 
Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

Ректор - академік НААН України,  

д.б.н., професор Снітинський Володимир Васильович; 

перший проректор – проф. Боярчук Віталій Мефодійович;  

проректор з наукової роботи – д.е.н. Яців Ігор Богданович; 

проректор з навчально-виховної роботи –  

к.е.н.,  доц. Дубневич Юрій Володимирович; 
керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти –  

к.е.н., доц. Микула Олег Ярославович; 
декан факультету  будівництва та архітектури –  

к.т.н., в.о.проф. Мазурак Андрій Васильович. 

 

10
30

–10
 40 Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

10
40

–11
40

 
Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

 д.пед.н., в.о. професора кафедри гуманітарної освіти Микитюк Оксана 

Михайлівна   

 д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри вищої математики  Ковальчик Юрій 

Іванович 

 д.е.н. доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,     

Яців Ігор Богданович  



 д.т.н., професор кафедри технології та організації будівництва Кінаш Роман 

Іванович 

 д.ф.-м.н., професор кафедри будівельних конструкцій Максимович 

Володимир Миколайович 

 к.т.н., в.о.професора кафедри технології та організації будівництва 
Мазурак Андрій Васильович 

 к.псих.н., доцент кафедри іноземних мов Городецька Наталія Григорівна 

 к.філос.н., доцент кафедри гуманітарної освіти  Наконечний Роман 
Андрійович 

 к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Білозір Віталій 
Володимирович 

 к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Боднар Юрій Іванович 

 к.т.н., доцент, завідувач  кафедри будівельних конструкцій Гнатюк 

Олександр Терентійович 

 к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва 

Фамуляк Юрій Євгенович 

 к.т.н., доцент кафедри технології та організації будівництва Артеменко 

Віктор Вікторович 

 

11
40

–12
00

 
Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

12
00

–13
00

 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти всіх років навчання  

 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОНП «Будівництво та цивільна 

інженерія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: 

 Біденко Іванна Андріївна - 1 рік навчання; 

 Гащук Юрій Миколайович - 1 рік навчання; 

 Кальченко Віталій Андрійович - 3 рік навчання; 

 Мазурак Ростислав Андрійович - 4 рік навчання. 

13
00

–13
40

 Обідня перерва   

13
40

–14
00

 
Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович). 

14
00

–14
30

 

Зустріч 4 
з представниками органів 
студентського самоврядування  
  

 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

Представники студентського самоврядування:  

 Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених ЛНАУ - Східницька Галина Володимирівна; 

 Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених факультету будівництва та архітектури ЛНАУ - Біденко Іванна 



Андріївна 

 в.о. Голови первинної профспілкової організації студентів та аспірантів 

ЛНАУ – Борщ Яна Юріївна  

 голова студентської самоврядної організації  ЛНАУ «Основа» Пустовит 

Христина Ігорівна 

 

14
30

–14
50

 
Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

14
50

–15
30

 
Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

Адміністративний персонал: 

 проректор з наукової роботи, керівник науково-дослідної частини –  

д.е.н. Яців Ігор Богданович; 

 керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти 

– к.е.н. Микула Олег Ярославович;  

 завідувач відділом аспірантури і докторантури – Дацко Тетяна Миколаївна 

 відповідальний  за міжнародну співпрацю  на факультеті, декан факультету 

– к.т.н., в.о.проф. Мазурак  Андрій Васильович 
 

15
30

–15
50

 
 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

15
50

–16
30

 
Зустріч 6 з роботодавцями та 

випускниками ОП  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

Директор фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну,  

к. держ. упр. Соха Юрій Іванович; 
Директор екологічного коледжу ЛНАУ,  к. т. н. Панюра Ярослав Йосипович 
Генеральний директор ТзОВ «Т.В.Д.»  Удут Василь Васильович 

Директор ТзОВ «Флорсервіс» Литвин Григорій Ярославович 

ФОП Калітовський Василь Михайлович 

Випускники ОП  

 

16
30

–16
50

 
Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи  

16
50

–17
30

 Відкрита зустріч 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).   
Усі охочі учасники освітнього процесу, окрім гаранта та представників 
адміністрації ЗВО  

17
30

–18
00

 Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи  



зустрічі 

День 2 – 01 червня 2021 року 

09
00

– 10
00

 

Огляд навчальних приміщень, 
лабораторій, матеріально-
технічної бази, які 
використовують під час реалізації 
ОНП  

Члени експертної групи;  

(формат огляду – відеоролик з коментарями гаранта під час відеоконференції) 

 

10
00

– 10
30

 
Підведення підсумків огляду МТБ 

та підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної групи    

10
30

– 11
10

 

Зустріч 7 з допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  
 

 Начальник  відділу кадрів, к.е.н. Богач Маряна Мирославівна  

 головний бухгалтер Козлова Галина Іванівна 

 директор наукової бібліотеки   Куцин Оксана Тарасівна  

 провідний фахівець відділу компютерно-інформаційних технологій, к.е.н., 

в.о. доцента кафедри автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій 

Станько Володимир Юрійович 

11
10

– 11
30

 
Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до резервної зустрічі   

Члени експертної групи    

11
30

– 12
10

   Резервна зустріч Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну зустріч   

12
10

– 12
30

 
Підведення підсумків резервної 

зустрічі  та підготовка до зустрічі 8  

Члени експертної групи    

12
30

– 13
30

 Обідня перерва  

13
30

–14
10

 
Зустріч 8 з науковими 
керівниками за відповідною ОНП  
 

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

Наукові керівники: 

 д.т.н., проф. Лучко Йосип Йосипович 

 д.т.н., проф. Кінаш Роман Іванович 

 к.т.н., в.о. проф. Мазурак Андрій Васильович 

 к.т.н., доц. Білозір Віталій Володимирович 

 к.т.н., доц. Боднар Юрій Іванович 

14
10

–15
30

 
Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до фінальної зустрічі.  

Члени експертної групи    

15
30

–16
00

 Фінальна зустріч  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

Ректор – академік НААН України, д.б.н., професор Снітинський Володимир 



Васильович; 

перший проректор – проф. Боярчук Віталій Мефодійович;  

проректор з наукової роботи – д.е.н. Яців Ігор Богданович; 

проректор з навчально-виховної роботи –  

к.е.н.,  доц. Дубневич Юрій Володимирович; 
керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти –  

к.е.н., доц. Микула Олег Ярославович; 
декан факультету  будівництва та архітектури –  

к.т.н., в.о.проф. Мазурак Андрій Васильович; 

гарант ОНП - д.т.н., професор Лучко Йосип  Йосипович. 

 16
00

–18
00

 
Підсумовування фінальної 
зустрічі. Робота з документами  

Члени експертної групи (Піщева Тетяна Іванівна, Мартинов Сергій Юрійович, 

Морозов Анатолій Віталійович).  

 

День 3 – 02 червня 2021 року 

9
00

–18
00

 

«День суджень» – внутрішня 

онлайн зустріч експертної групи та 

робота з документами 

Члени експертної групи  

 

 
 

Керівник експертної групи 

24.05.2021  р                                                                                                                                                                     Піщева Т.І. 

 

Від імені Львівського національного  аграрного  університету 

Гарант ОНП  «Будівництво та цивільна інженерія»                                                                                                     Лучко Й.Й. 


