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ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «051 Економіка» за другим рівнем вищої освіти  

освітньо-професійної програми: «Економіка довкілля та природніх ресурсів» 

(ID у ЄДЕБО 5278) за справою № 1612/АС-21 , 

в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З.Ґжицького 

у строк з 05 по 07 жовтня 2021 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№_1670-Е_ від _24 вересня 2021 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 

програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

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

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



        Програма проведення акредитаційної експертизи 
        на перевірку 05.10-07.10.2021 р. 

 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

04.10.2021 (понеділок) 

17.10-17.40 Пробна відеоконференція (перевірка технічного 

тесту, якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Гарант ОП – Музика П.М. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

День 1 – 05.10.2021 (вівторок) 

09.00–09.10 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

09.10–09.50 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Гарант ОП – Музика П.М. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

09.50–10.10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

10.10–10.40 Зустріч 2 адміністрацією ЗВО 

 

 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Перший проректор –  

Проректор з наукової роботи – 

Проректор з науково-педагогічної роботи –. 

Гарант ОП – Музика П.М. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

11.00–11.40 Зустріч 3 з викладацьким складом Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Гарант ОП  – Музика П.М. 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

ОП, а також викладають на цій програмі – 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 
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12.00–12.40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

– здобувачі 2021 року вступу  

– здобувачі 2020 року вступу (денна)  

– здобувачі 2020 року вступу (заочна)  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 
12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

13.00–14.00 Обідня перерва 

14.00–14.40 Зустріч 5 з випускниками Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Випускники ОП 

Представник Асоціації випускників 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

15.00–15.40 Зустріч 6 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Представники студентського самоврядування факультету, які відповідають 

за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти 

(2–3 особи) 

Представники студентського самоврядування освітньої програми  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі7 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

16.00–16.40 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Представники роботодавців –  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 7 

 

 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 
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День 2 – 06.10.2021 (середа) 

09.00–09.20 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

09.20–10.00 Зустріч 8 – ознайомлення з матеріальною базою ЗВО Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Гарант ОП – Музика П.М. 

Працівник, відповідальний за технічний супровід огляду матеріально-

технічної бази -  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

10.00–10.20 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

10.20–11.00 Зустріч 9 із адміністративним персоналом та 

допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Декан факультету 

Представник навчально-методичного відділу -  

Представник приймальної комісії – 

Представник відділу міжнародних зв’язків –  

Представник центру інформаційно-комунікаційних технологій –  

Представник відділу забезпечення якості освіти та акредитації - 

Представник Центру профорієнтаційної роботи - 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

11.00–11.20 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до 

зустрічі 10 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

11.20–12.00 Зустріч 10 з представниками підрозділів, які 

забезпечують інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Керівник(ки) практики –  

Представник бібліотеки – 

Представник відповідальний за психологічну підтримку здобувачів – 

Представник Комісії з питань доброчесності-  

Представник відділу працевлаштування -  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до 

зустрічі 11 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

 

12.20–13.20 Обідня перерва 

13.20–14.00 Зустріч 11 – ВІДКРИТА  Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 
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Усі охочі. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

14.00–14.20 Підведення підсумків зустрічі 11 і підготовка до 

зустрічі 12 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

14.20–15.00 Зустріч 12 – резервна Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

15.00–15.10 Підведення підсумків зустрічі 12 і підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

15.10–16.10 Робота з інформацією та документами за запитом Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

16.10–16.20 Підготовка до фінального брифінгу Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

16.20–17.00 Фінальний брифінг Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

Гарант ОП – Музика П.М. 

Керівник ЗВО та (або) заступники керівника ЗВО. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

День 3 – 07.10.2021 (четвер) 

09.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи – Штулер І.Ю., Пушкар Т.А., Петришин О.О. 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

/представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

 

Керівник експертної групи          Ірина Штулер  

   

Гарант ОПП «Економіка»                                                                Павло Музика  


