
 
 

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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме 

приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням 

бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути 

забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 

що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце 

проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є 

гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул. Університетська 1, м. Львів 79000 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 



3. Розклад роботи експертної групи з акредитації освітньої програми 071 “Облік і 

оподаткування” третього (доктор філософії) рівня Львівського національного 

університету імені Івана Франка у період з 15.07.20 р. по 17.07.2020 р. 
 
Час Он-лайн зустрічі 

(відео конференція 

www.zoom.us) 

Учасники 

День 1 – 15.07.2020 р. 

09:30–09:50 

Зустріч членів групи, 

обговорення організаційних 

питань роботи в 

дистанційному форматі 

 

09:50–10:00 

Пробна відеоконференція 
(перевірка якості звуку, 
зображення тощо) та  
інформування  експертів 
щодо готовності учасників 

Члени експертної групи Сизоненко Олена Володимирівна; 

Савченко Тарас Григорович; Родіна Ольга Вікторівна;  (далі 

– члени експертної групи); 

Гарант ОП – Струк Наталія Семенівна 

Представник секретаріату Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти 

10:00–10:30 
Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Струк Наталія Семенівна 

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

11.00-11.30 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Струк Наталія Семенівна; 

Ректор університету – Мельник Володимир Петрович; 

Проректор з наукової роботи – Гладишевський Роман 

Євгенович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 

питань і розвитку – Качмар Володимир Михайлович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації 

– Кухарський Віталій Михайлович; 

В.о. заввідділом аспірантури і докторантури – Литвинович 

Наталія Зенонівна; 

Керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко 

Ірина Богданівна; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти /представник секретаріату Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти. 

11:30–11.45 
Підведення підсумків зустрічі 

1 і підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

11.45–12:30  
Зустріч 2 з академічним 

персоналом  
 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Струк Наталія Семенівна (Обліково-

аналітичне забезпечення управління витратами на 

підприємстві (ОК7), Облікова система ділового партнерства 

підприємств (ОК9)); 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, викладають на цій 

програмі, є групою забезпечення:  

Ковалюк Олексій Миколайович – завідувач кафедри 

(Формування парадигм обліку, аналізу і контролю 

діяльності суб’єктів господарювання (ОК1); Науковий 

семінар (ОК2)); 

Корягін Максим Вікторович (Теорія та методологія 

податкової політики – почав працювати у ЛНУ ім. І. Франка 

у другому семестрі 2020 р (ОК11));  
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Час Он-лайн зустрічі 

(відео конференція 

www.zoom.us) 

Учасники 

Швець Володимир Євгенович (Економічний аналіз у 

системі управління суб’єктами господарювання (ОК13), 

Педагогічна практика (ОК4), Економічний аналіз у системі 

управління суб’єктами господарювання (ОК13)); 

Бандура Звенислава Любомирівна (Аудит у системі 

управління підприємством) (ОК12); 

Осідач Оксана Павлівна (Інновації та підприємництво 

(ОК20)); 

Наукові керівники ЗВО: 

Реверчук Сергій Корнійович, І курс, Костюк Маргарита 

Василівна; 

Дутчак Ірина Богданівна, ІІ курс, Дідик Андрій 

Зіновійович; 

Раделицький Юрій Орестович, ІІІ курс, Симанич Назар 

Богданович; 

Швець Володимир Євгенович, IV курс, Павлік Ірина 

Євгенівна; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник секретаріату Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти 

12:30–13:00  
Підведення підсумків зустрічі 

2 
Члени експертної групи 

13:00–14:00  Обідня перерва  

14:00–14:15  Підготовка до зустрічі 3  Члени експертної групи. 

14:15–15:00  
Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти  

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

І курс - Костюк Маргарита Василівна, Улич Оксана 

Михайлівна; 

ІІ курс - Дідик Андрій Зіновійович; 

ІV курс - Павлік Ірина Євгенівна; 

ІV курс - Прокіпчук Левко Ігорович (заочне навчання); 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник  секретаріату  Національного  

агентства  забезпечення якості вищої освіти 

15:00–15:20  
Підведення підсумків зустрічі 

3 і підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи. 

15:20–16:00 

Зустріч 4 з представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Представники Ради студентського самоврядування: 

Голова Студентського уряду Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Сениця Назар; 

Голова Студентської ради економічного факультету – 

Олексієвич Анастасія;  

Голова первинної профспілкової організації студентів –  

Білинський Андрій Ярославович; 

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Львівського національного 

університету імені Івана Франка, а також Голова правління 

економічного наукового клубу студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених – Ваврін Максим 

Ростиславович; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 
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Час Он-лайн зустрічі 

(відео конференція 

www.zoom.us) 

Учасники 

вищої освіти / представник  секретаріату  Національного  

агентства  забезпечення якості вищої освіти 

16:00–16:20  
Підведення підсумків зустрічі 

4 і підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

16:20–17:00  Зустріч 5 з роботодавцями  

Члени експертної групи; представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП: 

Національний університет “Львівська політехніка, Яремко 

Ігор Йосафатович, завідувач кафедри обліку та аналізу, 

Інституту економіки і менеджменту; 

Тернопільський національний економічний університет, 

Дерій Василь Антонович, професор кафедри обліку і 

оподаткування; 

ЛННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”, Рудницький 

Василь Степанович, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування;  

Львівський торговельно-економічний університет, 

Бачинський Василь Іванович, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку; 

ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”, 

Воляник Галина Михайлівна, доцент кафедри обліку і 

аудиту; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник  секретаріату  Національного  

агентства  забезпечення якості вищої освіти 

17:00–17:15  

Підведення підсумків зустрічі 

5 і підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

17:15–18:00  Відкрита зустріч 

Члени експертної групи. 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім адміністрації 

ЗВО та гаранта ОП). 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник  секретаріату  Національного  

агентства  забезпечення якості вищої освіти 

18:00–18:30 

Підведення підсумків 

відкритої зустрічі, планування 

роботи на 15.07.2020 р. 

Члени експертної групи 

День 2 – 16.07.2020 р. 

09:00–09:30 

Зустріч членів експертної 

групи, обговорення 

організаційних питань 

Члени експертної групи 

09:30–10:30 

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Струк Наталія Семенівна 

Особи, які можуть надати необхідні докази: 

Декан економічного факультету – Михайлишин Ростислав 

Васильович, 

Директор наукової бібліотеки – Кметь Василь Федорович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації 

– Кухарський Віталій Михайлович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних 
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Час Он-лайн зустрічі 

(відео конференція 

www.zoom.us) 

Учасники 

питань і розвитку – Качмар Володимир Михайлович. 

10:30–10:45  

Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази, 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:45–11:30  
Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Вчений секретар науково-дослідної частини Ольга Жак 

(організація захисту дисертації); 

В.о. заввідділом аспірантури і докторантури – Наталія 

Литвинович;  

Представник міжнародного відділу – Оксана Краєвська; 

Заступник декана економічного факультету з наукової 

роботи, координатор академічної мобільності на факультеті 

– Буняк Василь Богданович; 

Керівник центру забезпечення якості освіти – Іваночко 

Ірина Богданівна; 

Представник Служб фінансово-економічного забезпечення – 

Начальник планово-фінансового відділу – Сас Світлана 

Петрівна;  

Завідувач психологічної служби – Конюх Ольга Ігорівна; 

Керівник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник  секретаріату Національного  

агентства  забезпечення якості вищої освіти 

11:30–11:45  
Підведення підсумків зустрічі 

6 і підготовка до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

11:45–12:45  Зустріч 7  резервна зустріч 

Члени експертної групи; 
 

Особи додатково запрошені на резервну зустріч 

 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник секретаріату Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти 

12:45–13:00  
Підведення підсумків зустрічі 

7 
Члени експертної групи 

13:00–14:00  Обідня перерва  

14.00-15.30  

Робота з документами, 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

15:30–16:00  Фінальна зустріч  

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Струк Наталія Семенівна 

Ректор університету – Мельник Володимир Петрович; 

Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович; 

Проректор з наукової роботи – Гладишевський Роман 

Євгенович;  

Керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко 

Ірина Богданівна; 

Представник Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти / представник секретаріату Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти 

16.00-16.30 Підведення підсумків, Члени експертної групи 
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Час Он-лайн зустрічі 

(відео конференція 

www.zoom.us) 

Учасники 

планування роботи на 

17.06.2020 р. 

День 3 – 17.06.2020 р. 

09:00–18:00 

“День суджень” – внутрішня 

зустріч експертної групи. 

Робота з документами 

Члени експертної групи 
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