
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку 

у Львівському торгово-економічного університету за спеціальністю 242 «Туризм» 

освітньої програми «Туризм» (ID у ЄДЕБО 34659, процедура № 1537)за другим рівнем 

вищої освіти у період з 25.11.2020 р. по 27.11.2020 р. 

 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

групи у Львівському торгово-економічного університету під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів відеозв’язку, а також 

умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Львівського торгово-

економічного університету, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 

можливі лише за згодою як експертної групи, так і Львівського торгово-економічного 

університету (ЛТЕУ). 

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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 

експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»). 

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

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЛТЕУ та інші 

особи. 

2.3. ЛТЕУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть 

бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі 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 ЛТЕУ у розумні 

строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЛТЕУ зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЛТЕУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі 

відеотрансляції, яку здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку 

згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЛТЕУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

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



2.10. ЛТЕУ надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 

учасників зустрічей та правильної інсталяції програмного забезпечення. При запрошенні 

учасників різних фокус-груп ЗВО має повідомити учасникам про потребу відеозв’язку. 

2.11. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом, 

який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту 

проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 25 листопада 2020 р. 

09.00–09.10 Пробна відео конференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку та зображення тощо) 

Гарант, члени експертної групи 

09.10–09.40 Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП.  
Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; гарант ОП 

09.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 2з керівником та менеджментом ЗВО 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Барна Марта Юріївна;  

Ректор – Куцик Петро Олексійович; 

Проректор з наукової роботи – Семак Богдан Богданович; 

Помічник ректора з організаційних питань та роботи зі 

студентами – Шумський Орест Васильович; 

Декан факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування – Гаврилишин Володимир 

Володимирович. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 3 з академічним персоналом 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Барна Марта Юріївна;  

Доц. Миронов Юрій Богданович 

Доц. Топорницька Марія Ярославівна; 

Доц. Свидрук Ірена Ігорівна 

Доц. Ковалик Наталія Василівна 

Проф. Мізюк Богдан Михайлович 

Проф. Медвідь Любов Гнатівна 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

12.20–13.30 Обідня перерва  



13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 4. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

14.00–14.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за денною 

формою: 

– 4 здобувачів першого року навчання; 

– 3 здобувачів другого року навчання; 

–1 здобувач заочної форми навчання 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

1. Голова студентського самоврядування 2018-2020 рр. – 

Бойко Олег Анатолійович; 

1. Голова студентського самоврядування 2020 р. – 

Калинович Святослав Романович; 

2. Заступник Голови студентського самоврядування 

факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування – Коба Лілія Олексіївна 

3. Три представника від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів 

у внутрішній системі забезпечення якості вищої 

освіти:Бондаренко Андрій Максимович, Вергун Лілія 

Степанівна, Надь Габріелла Олександрівна. 

4. Три особи від органу студентського самоврядування 

факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування – Волощук Василина Олексіївна, Вархоляк 

Христина Вікторівна, Тарасюк Вероніка Сергіївна 

15.40–16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Зустріч 6 з роботодавцями 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

1. Представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості: Гриник 

Галина Зиновіївна 



2. Представники роботодавців, які безпосередньо 

приймали участь у розробці: Ліптуга Іван Леонідович 

3. Інші стейкхолдери залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП: Табака Наталя 

Михайлівна, Волошинський Олександр Олександрович, 

Василів Олександра Ярославівна, Сорока Ольга Ігорівна, 

Войнаш Лідія Герасимівна, Мальська Марта Пилипівна 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 та 1-го робочого дня. 

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 2 – 26 листопада 2020 р. 

09.00–09.10 Пробна відео конференція (перевірка готовності 

учасників до зустрічі 7 та якості звуку та зображення 

тощо) 

Гарант, члени експертної групи 

09.10–11.00 Зустріч 7. Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

Проводиться у формі відеотрансляції: 

Члени експертної групи; 

гарант ОП 

09.10–9.20 – навчальна аудиторія «Навчальний туристичний 

центр» 

09.20–09.40 – навчальна аудиторії з туризму 

09.45–10.00 – навчальні аудиторії, комп’ютерні класи 

10.00–11.00 Відео звіт матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП (гуртожиток, 

спортивна зала, наукова бібліотека, тощо) 

Відеоконференція ZOOM із записом 

11.00–11.20 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.20–11.50 Зустріч 8із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

1. Завідувач відділу моніторингу якості освіти та 

акредитації – Медвідь Любов Гнатівна; 

2. Директор навчально-наукового інформаційного 

інституту – Швець Олег Михайлович 

3. Проректор з наукової роботи – Семак Богдан 

Богданович;  



4. Начальник навчального відділу – Притула Людмила 

Кононівна;  

5. Керівник відділу кадрів – Сергеєва Світлана 

Григоріївна; 

6. Керівник Первинної профспілкової організації 

працівників ЗВО – Тімченко Олександр Павлович 

11.50–12.30 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

1. Директор Центру міжнародної освіти та співпраці – 

Штанько Тетяна Михайлівна 

2. Директор Центру сучасних європейських мов – Демчук 

Наталія Михайлівна;  

3. Психолог, освітній омбудсмен – Маєвська Ірина 

Степанівна;  

4. Інспектор з охорони праці та безпеки життєдіяльності – 

Вагула Ірина Романівна 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Резервна зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.30–15.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 

до відкритої зустрічі 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Відкрита зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

15.30–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, підготовка 

до фінальної зустрічі 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Фінальна зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Барна Марта Юріївна;  

ректор – Куцик Петро Олексійович 

 



16.0 0–16.20 Підведення підсумків фінальної зустрічі та 2-го дня 

роботи експертної групи.  

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 

День 3 – 27 листопада 2020 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 


