ПРОГРАМА
акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Водні біоресурси та
аквакультура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (справа
№89/АС-22) за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького з 21.02.2022 р. по 23.02.2022 р.
1. Призначення та статус цієї програми.
Дана програма є документом, що фіксує спільний погоджений із закладом
вищої освіти (далі – ЗВО) план роботи експертної групи у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького) 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. Акредитацій на експертиза проводиться із використанням технічних
засобів відеозв’язку та передбачає проведення повноцінної експертизи без
фізичної присутності експертів у ЗВО.
2.2. ЗВО на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє
проведенню акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів
відеозв’язку з метою проведення повноцінної експертизи без фізичної
присутності експертів у закладі.
2.3. ЗВО оприлюднює програму онлайн-візиту. ЗВО не збирає учасників
фокус-груп безпосередньо у закладі вищої освіти.
2.4. Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку записуються
керівником (членом) експертної групи. Голова експертної групи несе особисту
відповідальність за нерозповсюдження відеофіксацій зустрічей з фокус-групами,
окрім надання відповідних записів після закінчення експертизи секретаріату
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення
акредитаційної експертизи даної освітньої програми.
2.5. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та
експертна група використовують програму ZOOM. ЗВО та експертна група
технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі.
2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування
комп’ютерів учасників та правильній інсталяції програмного забезпечення при
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потребі всім учасникам, включно, стейкголдерам (щодо використання ZOOM
додається інструкція, можлива для пересилання стейкголдерам).
2.7. Експертна група та ЗВО до початку візиту проводять зустріч або
зустрічі з метою технічного тестування, всіх необхідних налаштувань, вивчення
функцій програми для ефективного модерування розмов та забезпечення
необхідних кроків.
2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі
відео візиту.
2.9. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім
випадків, коли це погоджено експертною групою, на якій не можуть бути
присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.10. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі
акредитаційного «онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі,
включені до розкладу акредитаційного «онлайн-візиту», є закритими. На них не
можуть бути присутні особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.11. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» 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.
2.12. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту
зустріч. ЗВО публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках
інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи
лінк на таку зустріч, вказавши дату, час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих
приєднатися.
2.13. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на
електронну пошту та/або надаються коректні посилання та/або в модулі запитів в
системі.
2.14. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією
освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про само
оцінювання.
3. Розклад роботи експертної групи
Час
08.45-09.00

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (21 лютого 2022 р.)
Організаційна зустріч ЕГ
Члени експертної групи:
(перевірка готовності, якості Марценюк Наталія Олександрівна,
звуку, зображення тощо)
Корнієнко Володимир Олександрович,
Волошин Олексій Григорович.
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09.00-09.15

09.15-09.30
09.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.30

11.30-11.50
11.50-12.10

12.10-12.50

Організаційна зустріч з
гарантом ОПП
(відеоконференція)
Підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з керівником та
менеджментом ЗВО
(відеоконференція)

Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Гарант ОПП Пукало Петро Ярославович.
Члени експертної групи.
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.

Ректор ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького
Володимир Володимирович Стибель;
Проректор з науково-педагогічної роботи
Ігор Володимирович Двилюк;
Гарант
ОПП
Петро
Ярославович
Пукало;
Декан біолого-технологічного факультету
Андрій Олександрович Бойко.
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи.
1 і підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
вищої освіти та випускниками Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
ОПП (відеоконференція)
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на
ОПП (по 2-3 особи з кожного курсу).
1 курс
1. Білик Надія Миколаївна,
2. Гордієнко Наталя Сергіївна,
3. Дубик Христина Марківна.
2 курс
4. Гнатюк Максим Олександрович
5. Десятнюк Микола Юрійович
3 курс
6. Харченко Анастасія Віталіївна
7. Наконечний Назар Ігорович
4 курс
8. Рачківська Ірина Русланівна
9. Прокіпчин Андрій Петрович
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
2 і підготовка до зустрічі 3
Кава-брейк
Зустріч 3 з представниками Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
студентського
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
самоврядування
(відеоконференція)
Представники
студентського
самоврядування (1-2 особи від органу
студентського
самоврядування
ЗВО
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(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького), які
відповідають за участь студентів у
внутрішній системі забезпечення якості
вищої освіти):
1. Вислоцька Ліна Василівна ФВМ 4
курс

12.50-13.00
13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-15.00

Підведення підсумків
зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з роботодавцями
(відеоконференція)

2-3 особи від органу студентського
самоврядування підрозділу, в якому
реалізовується ОПП
1 Трохимчук Анастасія Миколаївна
БТФ, 4 курс
2. Маренич Олексій Володимирович,
БТФ 2 курс
3. Чуліпа Яна Миколаївна БТФ, 2 курс
Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Представники роботодавців, зокрема ті,
що залучені до здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості ОПП
«Водні біоресурси та аквакультура»
1. Янінович Йосип Євстахійович –
консультант з виробничих питань ПрАТ
«Львівський обласний виробничий рибний
комбінат»,
2. Ковальчук Олександр Миколайович –
директор Львівської дослідної станції ІРГ
НААНУ,
3. Габуда Олег Андрійович – директор
ТзОВ «Карпатський водограй»,
4. Депа Роман Іванович – директор ФГ
,,Добротвірський рибзавод”.

15.00-15.20

15.20-16.00

Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи.
4 і підготовка до відкритої
зустрічі
Відкрита зустріч
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
(відеоконференція)
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Усі охочі учасники освітнього процесу
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16.00-16.15
16.15-16.40
16.40-18.00

08.45–09.00
09.00-10.20

10.20-10.35
10.35-10.50
10.50-11.30

(крім гаранта ОПП та представників
адміністрації ЗВО).
Члени експертної групи.

Підведення підсумків
відкритої зустрічі
Кава-брейк
Підведення підсумків
Члени експертної групи.
першого дня дистанційного
візиту (відеоконференція)
День 2 – (22 лютого 2022 р.)
Організаційна зустріч ЕГ
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Огляд матеріально-технічної Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
бази, що використовується під Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
час реалізації ОПП
(відеоконференція)
Гарант
ОПП
Пукало
Петро
Ярославович;
відповідальна за матеріально-технічну
базу кафедри – доцент Барило Євгенія
Олександрівна;
відповідальна
за
навчально-наукову
лабораторію
–
старший
викладач
Голубцова Мар’яна Вікторівна,
Відповідальний за технічний супровід
огляду матеріально- технічної бази –
Козак Андрій Богданович
Підведення
підсумків
і Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 5
Кава-брейк
Зустріч 5 з академічним
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
персоналом
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
(відеоконференція)
Науково-педагогічні
працівники,
включаючи завідувачів кафедр (крім
гаранта
ОПП
та
представників
адміністрації ЗВО), що безпосередньо
відповідають за зміст ОПП, а також
викладачами даної освітньо-професійної
програми:
1. Лобойко Юрій Васильович, завідувач
кафедрою водних біоресурсів
2. Божик Володимир Йосипович, доцент
3.. Крушельницька Олена Всеволодівна,
доцент
4. Барило Євгенія Олександрівна,
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11.30-11.40
11.40-12.20

12.20-12.30
12.30-13.00

13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-14.55

доцент
5. Чайковський
Борис
Петрович,
доцент
5. Грицина
Мирослава
Романівна,
доцент
6. Максим Володимир Любомирович,
доцент
7. Коструба
Андрій
Михайлович,
завідувач кафедрою фізики і математики
8. Петрук Анна Павлівна, доцент
9. Войтович Надія Миколаївна, доцент
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи.
5 та підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 з гарантом ОПП
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Підведення
підсумків
і
підготовка до зустрічі 6
Робота з документами.
Документи надсилаються на
електронну пошту або
надаються конкретні
посилання на сайт ЗВО та
робота в модулі запитів в
електронній системі
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 з допоміжними
(сервісними) структурними
підрозділами
(відеоконференція)

Гарант ОПП Петро Ярославович Пукало
Члени експертної групи.
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Гарант
ОПП
Пукало;

Петро

Ярославович

Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
1. Сусол Наталія Ярославівна, завідувач
відділу забезпечення якості освіти та
акредитації, к. т. н., доцент;
2. Палич Оксана Василівна – керівниця
відділу міжнародних зв’язків;
3. Пенцак Тарас Григорович – керівник
навчально - методичного відділу,
4.
Кіндрат
Олена
Василівна
–
відповідальний секретар приймальної
комісії,
5. Гащук Євген Степанович – директор
студентського містечка,
6. Демків Мар’яна Ігорівна – головний
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14.55-15.10
15.10-15.20
15.20-15.50

15.50-16.10

16.10-16.30

16.00-18.00

09.00-18.00

Підведення підсумків
зустрічі 7
Кава-брейк
Резервна зустріч
(відеоконференція)
Підведення підсумків
резервної зустрічі, підготовка
до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
(відеоконференція)

бухгалтер
7. Купчак Тетяна Зеновіївна – керівниця
відділу соціально-культурного розвитку
університету,
8. Засядько Тетяна Анатоліївна –
психолог університету,
9. Гентош Оксана Петрівна –начальник
відділу кадрів;
10. Галух Богдан Іванович – представник
відділу працевлаштування та зв’язків з
виробництвом,
11. Мороз Андрій Зеновійович –
адміністратор системи перевірки на
плагіат.
Члени експертної групи
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Особи, додатково запрошені на резервну
зустріч.
Члени експертної групи. Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.

Ректор ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького
Володимир Володимирович Стибель;
Проректор з науково-педагогічної роботи
Ігор Володимирович Двилюк;
Гарант
ОПП
Петро
Ярославович
Пукало;
Декан біолого-технологічного факультету
Андрій Олександрович Бойко.
Підведення
підсумків Члени експертної групи.
фінальної зустрічі і другого
дня дистанційного візиту
(відеоконференція)
День 3 – (03.10.2020)
«День суджень» - внутрішня Члени експертної групи: Марценюк Н.О.,
зустріч експертної групи
Корнієнко В.О., Волошин О.Г.
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