
 
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Комп’ютерні науки» третього рівня вищої освіти 
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»  

в Львівському національному університеті імені Івана Франка 
у віддаленому (дистанційному) режимі 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 
у складі: Шерстюка Володимира Григоровича (керівник експертної групи), Захожая Олега 
Івановича та Букреєва Дмитра Олександровича (члени експертної групи) з Львівським 
національним університетом імені Івана Франка (далі – ЛНУ) під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» за 
третім рівнем вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також умови роботи експертної 
групи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЛНУ, так і для експертної групи.  

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 
ЛНУ. Керівник експертної групи є відповідальним за дотримання погодженої програми онлайн-
візиту та узгодження із ЛНУ відхилень від неї, при необхідності. 

Узгоджена програма онлайн-візиту 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. Акредитаційна експертиза проводиться за цією програмою із використанням технічних 
засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom без фізичної присутності експертів у ЛНУ 
(«онлайн-візит»). Оприлюднення програми «онлайн-візиту» є обов’язковим. 

2.2. ЛНУ на час роботи експертної групи забезпечує технічну підтримку та доступ учасників 
зустрічей зі сторони ЛНУ до мережі Інтернет, а за потреби, окреме приміщення для проведення 
зустрічей учасників зі сторони ЛНУ. 

2.3. ЛНУ під час «онлайн-візиту» експертної групи сприяє його проведенню та забезпечує 
присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу «онлайн-візиту», є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, які не були запрошені відповідно до цієї програми.  

2.5. Внутрішні он-лайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЛНУ та інші особи. 

2.6. У розкладі візиту передбачено резервну зустріч, на яку експертна група може запросити 
будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 
експертизи. Експертна група повідомляє про це ЛНУ у розумні строки; ЛНУ має вжити розумних 
заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.7. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЛНУ зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу за відповідними освітніми програмами про дату, час і місце 
проведення онлайн зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний сайт ЛНУ або за 
допомогою інших доступних інформаційних платформ. 



2.8. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн зустрічей, 
яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не можуть передаватися третім особам. 

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

2.10. Контактними особами від ЛНУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми, є гарант цієї освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання, а саме 
Шинкаренко Георгій Андрійович.  

2.11. Гарант освітньої програми є відповідальним за забезпечення присутності всіх 
учасників онлайн зустрічей згідно погодженої програми онлайн візиту та ознайомлення всіх 
учасників з правилами проведення дистанційних зустрічей. 

 

.



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Назва заходу Учасники Вид роботи 
День 1 – (7 червня 2021 р.) 

8:45 – 9:00 Підготовка до 
організаційної зустрічі 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

9:00 – 9:30 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОП Шинкаренко Г.А. 

Відеоконференція 
Zoom 

9:30 – 10:00 Зустріч 1 з 
адміністрацією та 
менеджментом ЗВО  

члени експертної групи;  
гарант ОП Шинкаренко Г.А. 
ректор Мельник Володимир 
Петрович; 
перший проректор Гукалюк Андрій 
Федорович;  
проректор з наукової роботи 
Гладишевський Роман Євгенович; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань і 
розвитку Качмар Володимир 
Михайлович; 
декан факультету прикладної 
математики  та інформатики 
Дияк Іван Іванович 
заступник декана факультету 
електроніки та інформаційних 
технологій з наукової та навчально-
виховної роботи 
Вельгош Сергій Романович 
завідувач кафедри оптоелектроніки та 
інформаційних технологій 
Кушнір Олег Степанович 
завідувач кафедри радіоелектронних 
та комп’ютерних систем 
Оленич Ігор Богданович 
завідувач кафедри системного 
проектування технологій  
Шувар Роман Ярославович 
завідувач кафедри радіофізики та 
комп’ютерних технологій 
Болеста Іван Миколайович 

Відеоконференція 
Zoom 

10:00 – 10:40 Огляд матеріально-
технічної бази та 
засобів дистанційного 
навчання, що 
використовуються під 
час реалізації ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОП Шинкаренко Г.А. 
директор наукової бібліотеки  
Кметь Василь Федорович 
заступник декана факультету 
прикладної математики та 
інформатики з наукової та навчально-

Презентація, 
відеопрезентація, 

відеофільм у 
відеоконференції 

Zoom 



виховної роботи  
Горлач Віталій Михайлович 
(Університетська, 1) 
завідувач лабораторії Парандій 
Петро Петрович 
(Драгоманова, 50) 
інженер Кофлюк Ірина Миколаївна. 
(Тарнавського, 107) 

10:40 – 11:00 Підведення підсумків 
зустрічі 1 та огляду 
матеріальної бази й 
підготовка до зустрічі 
2  

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

11:00 – 11:40 Зустріч 2 з 
академічним 
персоналом 

члени експертної групи;  
гарант ОП Шинкаренко Г.А. 
професор кафедри іноземних мов 
Яхонтова Тетяна Вадимівна 
завідувач кафедри обчислювальної 
математики 
Хапко Роман Степанович 
завідувач кафедри теорії оптимальних 
процесів 
Шахно Степан Михайлович 
професор кафедри дискретної 
математики та інтелектуальних 
систем  
Щербина Юрій Миколайович 
доцент кафедри прикладної 
математики 
Білецький Василь Миколайович 
завідувач кафедри радіофізики та 
комп’ютерних технологій 
Болеста Іван Михайлович 
доцент кафедри оптоелектроніки та 
інформаційних технологій 
Грабовський Володимир 
Андрійович 
доцент кафедри оптоелектроніки та 
інформаційних технологій  
Катеринчук Іван Миколайович 
завідувач кафедри оптоелектроніки та 
інформаційних технологій  
Кушнір Олег Степанович 
професор кафедри радіоелектронних 
та комп’ютерних технологій 
Монастирський Любомир 
Степанович 

Відеоконференція 
Zoom  



11:40 – 12:00 Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

12:00 – 12:40 Зустріч 3 зі 
здобувачами вищої 
освіти 

члени експертної групи; 
аспіранти І року навчання 
Гура Володимир, Мисюк Роман;  
аспіранти ІІ року навчання 
Карпюк Роман, Семочко 
Олександр, Миронюк Дмитро; 
аспіранти ІІІ року навчання 
Глова Андрій, 
Бавдис Михайло, Корчак Назарій; 
аспіранти ІV року навчання  
Оленич Юрій, Гичка Юрій. 

Відеоконференція 
Zoom 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 та підготовка 
до зустрічі 4 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

13:00 – 14:00 Обідня перерва   
14:00 – 14:40 Зустріч 4 з 

представниками 
студентського 
самоврядування 

члени експертної групи;  
голова студентського уряду 
Каленіченко Олексій Андрійович; 
керівник студентського відділу 
Грабський Іван Ростиславович; 
голова профкому студентів 
Спересенко Микола 
Володимирович; 
голова наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених Лопачак Марія 
Миколаївна; 
голова Студентської ради ФПМІ 
Лавришин Ірина 
голова Профбюро студентів ФПМІ 
Васільєва Діана 
голова Студентської ради ФЕКТ 
Цемко Андрій 
голова Профбюро студентів ФЕКТ  
Ковальчук Дмитро 

Відеоконференція 
Zoom 

14:40 – 15:00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 та підготовка 
до відкритої зустрічі 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

15:00 – 15:40 Відкрита зустріч  члени експертної групи;  
 

Відеоконференція 
Zoom 

15:40 – 16:00 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 
5 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 



16:00 – 16:40 Зустріч 5 із 
зовнішніми 
стейкхолдерами 

члени експертної групи; 
Директор Інституту прикладних 
проблем механіки і математики імені 
Я.С. Підстригача НАН України 
академік НАНУ Кушнір Роман 
Михайлович  
Директор Центру розвитку талантів 
Softserve University к.ф.-м.н. 
Переймибіда Андрій Андрійович  
Керівник фірми Abto Software 
к.ф.-м.н. Літинський Святослав 
Володимирович  

Відеоконференція 
Zoom 

16:40 – 18:00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 та робота з 
документами 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

День 2 – (8 червня 2021 р.) 
9:00 – 9:40 Зустріч 6 з гарантом 

ОНП 
члени експертної групи; 
гарант ОП Шинкаренко Г.А. 

Відеоконференція 
Zoom 

9:40 – 10:00 Підведення підсумків 
зустрічі 6 та підготовка 
до зустрічі 7 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

10:00 – 10:40 Зустріч 7 із 
адміністративним 
персоналом 

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. зав. відділу аспірантури і 
докторантури Литвинович Наталія 
Зенонівна; 
провідний спеціаліст відділу 
аспірантури і докторантури Лемега 
Надія Михайлівна; 
заступник начальника науково-
дослідної частини Університету  
Куньо Іван Михайлович; 
доцент кафедри програмування 
Музичук Анатолій Омелянович 
завідувач кафедри радіофізики та 
комп’ютерних технологій 
Болеста Іван Михайлович 

Відеоконференція 
Zoom 

10:40 – 11:00 Підведення підсумків 
зустрічі 7 та підготовка 
до зустрічі 8 

члени експертної групи  Відеоконференція 
Zoom 

11:00 – 11:40 Зустріч 8 із сервісними 
підрозділами 

члени експертної групи; 
 

Відеоконференція 
Zoom 



керівник відділу міжнародних 
зв’язків Краєвська Оксана 
Анатоліївна; 
представник центру електронного 
навчання Гуменна Галина 
Романівна; 
представник психологічної служби 
університету Мочаліна Юліана 
Ігорівна; 
в.о. зав. відділу аспірантури і 
докторантури Литвинович Наталія 
Зенонівна; 
провідний спеціаліст відділу 
аспірантури і докторантури Лемега 
Надія Михайлівна; 
начальник відділу кадрів  Дзіковська 
Марія Ігорівна; 
начальник планово-фінансового 
відділу Сас Світлана Петрівна; 
начальник відділу кар’єрного 
розвитку та співпраці з бізнесом  
Сновидович Ірина Григорівна; 

11:40 – 12:00 Підведення підсумків 
зустрічі 8 та підготовка 
до резервної зустрічі 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

12:00 – 12:40 Резервна зустріч / 
робота з документами 

члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

Відеоконференція 
Zoom 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків 
резервної зустрічі та 
підготовка до зустрічі 
8 

члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

13:00 – 14:00 Обідня перерва   
14:00 – 15:00 Робота з документами члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 
15:00 – 15:30 Підготовка до 

фінальної зустрічі 
члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 
15:30 – 16:00 Фінальна зустріч члени експертної групи, 

гарант ОП Шинкаренко Г.А., 
ректор Мельник Володимир 
Петрович; 
перший проректор Гукалюк Андрій 
Федорович;  
проректор з наукової роботи 
Гладишевський Роман Євгенович; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та соціальних питань і 
розвитку Качмар Володимир 

Відеоконференція 
Zoom 



Михайлович; 
декан факультету прикладної 
математики та інформатики 
Дияк Іван Іванович 
заступник декана факультету 
електроніки та інформаційних 
технологій з наукової та навчально-
виховної роботи 
Вельгош Сергій Романович 
завідувач кафедри оптоелектроніки та 
інформаційних технологій 
Кушнір Олег Степанович 
завідувач кафедри радіоелектронних 
та комп’ютерних систем 
Оленич Ігор Богданович 
завідувач кафедри системного 
проектування технологій  
Шувар Роман Ярославович 
завідувач кафедри радіофізики та 
комп’ютерних технологій 
Болеста Іван Миколайович 

15:30 – 18:00 Робота з документами члени експертної групи  
День 3 – (9 червня 2021 р.) 

9:00 – 18:00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

члени експертної групи  

 


