
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

проведення акредитаційної експертизи   
з використанням технічних засобів відеозв’язку   

у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
освітньо-наукової програми «Математика» (ID у ЄДЕБО 36774)  

за спеціальністю 111 Математика,   
за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії),  

в період з 24.06.2021 по 26.06.2021     
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи та 
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Математика» із використанням технічних засобів 
відеозв’язку, 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 онлайн-візиту експертної групи 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. Програма онлайн-візиту експертної групи в обов’язковому порядку оприлюднюється на сайті 
ЗВО. 

2.2. Відеозапис зустрічей онлайн-візиту є обов’язковим. Він здійснюється членами експертної групи 
виключно для внутрішнього використання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і 
не передається третім особам. 

2.3. В якості спостерігача у всіх етапах онлайн-візиту може брати участь член Національного 
агентства / співробітник секретаріату.    

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

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту 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. 

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено резервну онлайн-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 онлайн-зустрічі. 

2.7. У розкладу виїзду передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої 



зустрічі, опублікувавши оголошення на офіційному сайті та інших власних інформаційних платформах та 
надавши посилання та/або ідентифікатор зустрічі. 

2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є 
гарант освітньо-наукової програми «Математика», вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів відеозв’язку 
(платформа Zoom).  

 
3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (24.06.2021) 

09:00–09:40 Організаційна зустріч з 
гарантом ОНП 

Члени експертної групи: Требенко Оксана 
Олександрівна, Шуда Ірина Олександрівна, Іванова 
Галина Ігорівна 
 

Гарант ОНП: Зарічний Михайло Михайлович 

09:40 -10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00–11:00 Зустріч 1 з науково-
педагогічними працівниками, 
які викладають на ОНП 

Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, які викладають на 
ОНП:  

Єлейко Ярослав Іванович,  

Лопушанська Галина Петрівна 

Мельник Іванна Орестівна 

Радул Тарас Миколайович 

Романів Олег Миколайович 

Чижиков Ігор Ельбертович 

Наукові керівники аспірантів ОНП:  

Банах Тарас Онуфрійович 

Бокало Микола Михайлович 

Кирилич Володимир Михайлович 
 

Микитюк Ярослав Володимирович 

11:00–11:15 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:15–12:00 

 

Зустріч 2 з керівництвом  

 

 

Члени експертної групи:  
 

Перший проректор –  Гукалюк Андрій Федорович; 

Проректор з наукової роботи –  Гладишевський Роман 
Євгенович; 



Проректор знауково-педагогічної роботи та 
інформатизації–  Кухарський Віталій Михайлович 

Декан механіко-математичного факультету: Гуран Ігор 
Йосипович 

Гарант ОНП: Зарічний Михайло Михайлович 

12:00–12:15 Підведення підсумків зустрічі 2 
і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:15-13:15 Зустріч 3 із здобувачами вищої 
освіти (аспірантами)  

Члени експертної групи; 

Аспіранти, які навчаються на ОНП:  

Мільченко Ольга Віталіївна, 1 курс 

Хома Мар’яна Володимирівна, 1 курс  

Марко Юрій Ярославович, 2 курс 

Попадюк Ольга Богданівна, 2 курс  

Стельмах Ярина Богданівна, 3 курс  

Сухорукова Христина Олександрівна, 3 курс 

Лисецька Олександра Юріївна, 4 курс  

Скіра Ірина Володимирівна, 4 курс 

13:15-13:30 Підведення підсумків зустрічі 3 
і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13:30-14:00 Обідня перерва 

14:00-14:45 Зустріч 4  з представниками 
ради молодих вчених, 
студентським самоврядуванням 

Члени експертної групи;  
 

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених – Лопачак Марія 
Миколаївна;  

Голова профкому студентів – Спересенко Микола 
Володимирович; 

Представник студентського самоврядування, який є 
членом Вченої ради механіко-математичного факультету: 
Матіюк Орест Андрійович 

14:45-15:00 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи 

15:00–16:00 

 

Зустріч 5 із представниками 
допоміжних підрозділів (наука, 
академічна доброчесність, 
міжнародна робота) 

 

 

 

Члени експертної групи;  

Заступник декана з наукової роботи механіко-
математичного факультету — Кузь Ігор Степанович,  

Представник комісії з питань етики та професійної 
діяльності – Бек Юліан Богуславович 

Заступник начальника науково-дослідної частини 
Університету - Куньо Іван Михайлович 

Представник відділу міжнародних зв’язків – Краєвська 
Оксана Анатоліївна 



16:00-16:15 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16:15-16:45 Відкрита зустріч  Члени експертної групи;  
 

Усі охочі учасники освітнього процесу за ОНП 
«Математика» (крім гаранта ОНП та представників 
адміністрації) 

16:45–17:00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі  
6  

Члени експертної групи 

 

17:00–17:30 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи 
 

Представники роботодавців: 

Пелих Володимир Олександрович, заступник директора з 
наукової роботи, член-кореспондент НАНУ, Інститут 
прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 
Підстригача; 

Притула Ярослав Ярославович, декан факультету 
прикладних наук, Український католицький університет   

17:30–18:00 Підведення підсумків зустрічі 6 
та 1-го дня в цілому 

Члени експертної групи 

 

День 2 – (25.06.2021) 

09:00–09:45 Огляд (фото/ відеозапис/ 
відеотрансляція) та обговорення 
питань стануматеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОНП «Математика» 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП: Зарічний Михайло Михайлович 

Директор наукової бібліотеки –  Кметь Василь 
Федорович 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

10:00–11:00 

 

 

 

 

 

 

Зустріч 7 (забезпечення якості 
освітньої діяльності, навчальна 
робота) 

 

 

 

Члени експертної групи; 

Керівник центру забезпечення якості освіти – Іваночко 
Ірина Богданівна; 

Начальник відділу менеджменту якості освітнього 
процесу Центру забезпечення якості освіти – Філюк 
Оксана Павлівна 

В.о.завідувача аспірантури та докторантури –  
Литвинович Наталія Зенонівна; 

Провідний спеціаліст відділу аспірантури і 
докторантури–  Лемега Надія Михайлівна 

11:00-11:15 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

11:15–11:45 

 

Зустріч 8 із представниками 
допоміжних підрозділів  

 

Члени експертної групи;  

Представник психологічної служби університету – 
Мочаліна Юліана Ігорівна 



 Відповідальний за практику аспірантів: доцент Гутік 
Олег Володимирович 

11:45-12:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12:00-13:15 Зустріч 9 із представниками 
адміністрації факультету 

Члени експертної групи; 
 

Заступник декана з навчальної роботи механіко-
математичного факультету: Слободян Микола 
Степанович, доцент 

Завідувачі кафедр:  

Зарічний Михайло Михайлович (гарант і в.о. завідувача 
кафедри алгебри, топології та основ математики); 

Скасків Олег Богданович (в.о. завідувача кафедри теорії 
функції і функціонального аналізу); 

Оліскевич Маріанна Олександрівна (в.о. завідувача 
кафедри математичної економіки, економетрії, 
фінансової та страхової математики); 

Бугрій Олег Миколайович (в.о. завідувача кафедри 
математичної статистики та диференціальних рівнянь). 

13:15-13:30 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

13:30-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:45 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:45-15:00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі і другого дня у цілому 

Члени експертної групи 

15:00-16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16:00-16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
 

Перший проректор –  Гукалюк Андрій Федорович; 

Проректор з наукової роботи –  Гладишевський Роман 
Євгенович; 

Проректор знауково-педагогічної роботи та 
інформатизації–  Кухарський Віталій Михайлович 
 

Декан механіко-математичного факультету: 

Гуран Ігор Йосипович 
 

Гарант ОНП: Зарічний Михайло Михайлович  

День 3 – (26.06.2021) 

09:00–18:00 «День суджень»– внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


