
 
 

 
 

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 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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ЗВО здійснюється шляхом онлайн-
візиту експертної групи.  

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи.  

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної онлайн-
зустрічі, у погоджений час. Онлайн-зустрічі, включені до розкладу є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  

2.4. 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, або забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч у форматі 
відеоконференції (лінк на відкриту зустріч заздалегідь публікується на сайті ЗВО). ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі.  

2.6. ЗВО надає скан-копії документів та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 24.02.2022 

08:30–09:00 Організаційно-технічна зустріч експертної 
групи (відеоконференція) 

Члени експертної групи: 
Лукашов Дмитро Володимирович, 
Котюк Людмила Анатоліївна, 
Ломазов Павло Костянтинович. 

09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП  

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00 – 10:45 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи;  
Гарант ОП  
Ректор/перший проректор; 
Проректор з наукової роботи 
Декан факультет агротехнологій і екології 

10:45 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00 – 11:45 Зустріч 2 з академічним персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОНП, а також викладають на ній 

(крім представників адміністрації ЗВО): 
Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Черевко Г.В., Наконечний 
Р.А.,   Микитюк О.М., Тригуба А.М., Кректун Б.В., 
Добровольська С.М., Дидів А.І.  
Представник кафедри філософії, відповідальний за 
методичне забезпечення педпрактики 

11:45–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12:00–12:45 Зустріч 3 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Представник адміністрації, до сфери відповідальності 
якого відноситься організація освітнього процесу - 
керівник навчального відділу; 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Відповідальний за академічну мобільність;  
відповідальні працівники центрів колективного 
користування;  
Керівник навчально-методичного відділу забезпечення 
якості вищої освіти 



Представник Наукової бібліотеки; 
Відповідальний за підвищення кваліфікації НПП 
Представник фінансового підрозділу 

12:45–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:45 Зустріч 4 з представниками самоврядування 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи; 
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених 
Представники інших органів самоврядування 

14:45–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15:00–15:45 Зустріч 5 із зовнішніми стейкхолдерами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Біляк М. В. директор Яворівського національного 
природного парку  
Бокотей А. А. старший науковий співробітник 
Державного природознавчого музею НАН України 
Кияк В. Г. завідувач відділу популяційної екології 
Інституту екології Карпат 
Мальований М. С. зав. каф. екології та збалансованого 
природокористування НУ «Львівська політехніка» 
Копій Л. І. зав. каф. екології НЛТУ України 
Представники аграрного бізнесу, підприємств, 
органів місцевого самоврядування. 

15:45–16:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
16:00–16:45 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 
та представників адміністрації) 

16:45–18:00 Підведення підсумків зустрічі першого дня 
роботи 

Члени експертної групи 



 

День 2 – 25.02.2022 
08:30–09:00 Організаційно-технічна зустріч експертної 

групи (відеоконференція) 
Члени експертної групи 

09:00–09:45 Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

09:45–10:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:00–10:45 Зустріч 7 з науковими керівниками аспірантів 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи;  
Наукові керівники аспірантів 

10:45–11:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
11:00–12:45 Зустріч 8 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
Гарант ОП  

12:45–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:45 Зустріч 9 випускники, які пройшли підготовку 

за програмою, на базі якої створена ОП 
Члени експертної групи; 
Випускники з 2018 р. 

14:45–15:00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
15:00–15:45 Зустріч 10 Резервна 

(відеоконференція)  
Члени експертної групи 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:45–16:00 Підведення підсумків зустрічі 10  
16:00–16:45 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Гарант ОП 
Ректор/перший проректор; 
Проректор з наукової роботи 
Керівник навчально-методичного відділу забезпечення 
якості вищої освіти 

16:45–18:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі і 
другого дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 3 – 26.02.2022 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


