
 
 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Агрономія» (ID у ЄДЕБО 31583) за справою № 204/АС-20 у 

Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету 

 
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 

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

 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. 

 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. 

 У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

 Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

 Акредитаційна експертиза освітньої програми «Агрономія» Івано-Франківського 
коледжу Львівського національного аграрного університету проводиться із використанням 
технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (01 червня 2020 року) 

08.30 – 9.00 Організаційна нарада експертної групи   Члени експертної групи 

9.00 – 9.15 Перевірка технічних засобів відеозв’язку  

9.15 – 10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП – к. с.-г. н.  Вихованець Віктор 
Ярославович 

10.00 – 10.15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.15 – 11.00 Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 

Декан факультету агротехнологій і екології 
Львівського національного аграрного 
університету, в.о. професора – Бальковський 
Володимир Васильович; 
В. о. директора коледжу – Кулаєць Галина 
Петрівна; 
В.о. завідувача кафедри агрономії – Джус Галина 
Михайлівна; 
Гарант ОП – к.с.-г.н. Вихованець Віктор 
Ярославович. 

11.00 – 11.15 Підведення  підсумків  зустрічі  1  і  підготовка  до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.15 – 12.15 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; гарант ОП; 
Члени проектної групи з розроблення та розвитку 
ОП та науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
д.с.-г.н., професор Жеребко Володимир 
Михайлович; 
к.с.-г.н. Вихованець Віктор Ярославович; 
к.с.-г.н. Орловський Руслан Михайлович; 
к.с.-г.н. Грицуляк Галина Михайлівна; 
Джус Галина Михайлівна; 
Фелик Катерина Ярославівна; 
Єремчук Людмила Юріївна. 

12.15 – 12.30 Підведення  підсумків  зустрічі  2,  підготовка  до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30 – 13.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
студент групи А-1(б) денної форми навчання 
Осіпов Владислав Олексійович; 
студент групи А-1(б) денної форми навчання 



Лазорко Богдан Дмитрович; 
студент групи А-2(б) денної форми навчання 
Кузьмінський Андрій Іванович; 
студент групи А-2(б) денної форми навчання 
Бобик Василь Ярославович; 
студент групи А-2(б) денної форми навчання 
Романюк Лариса Степанівна; 
студент групи Аз-1(б) заочної форми навчання  
Лесюк Михайло Іванович. 

13.30 – 14.30 Обідня перерва  

14.30 – 14.45 Підготовка до зустрічі 4, налаштування з’єднання Члени експертної групи 

14.45 – 15.30 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування: 
Глеб Юлія Василівна, голова ради студентського 
самоврядування бакалаврату;  
Неште Анастасія Андріївна, голова ради 
студентського самоврядування коледжу;  
Осіпов Владислав Олексійович,член ради 
студентського самоврядування коледжу. 

15.30 – 15.45 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.45 – 16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ІФК 
ЛНАУ) 

16.30 – 16.45 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.45 – 17.45 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП «Агрономія»: 
Ємчук Василь Дмитрович – заступник директора 
філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП»; 
Винничук Михайло Михайлович – заступник 
директора Прикарпатської державної 
сільськогосподарської дослідної станції інституту 
сільського господарства Карпатського регіону 
НААН України;  
Галущак Оксана Степанівна – заступник голови 
фермерського господарства «Степан Носаль»; 
Яковин Мирослав Васильович – заступник голови 
фермерського господарства «Нові сади». 



17.45 – 18.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – (02 червня 2020 року) 

09.00 – 09.30 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 
підготовка до зустрічі 6 

 

9.30 – 10.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом  Члени експертної групи; 
Заступник директора з навчальної роботи 
Кулаєць Галина Петрівна;  
Заступник директора з навчально-виробничої 
роботи Бандурак Василь Миколайович; 
Заступник директора з виховної роботи Маланчук 
Мирослава Орестівна; 
секретар комісії з моніторингу освітньої 
діяльності та якості вищої освіти коледжу 
Голубчак Наталія Володимирівна. 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до 
ознайомлення із матеріально-технічною базою 

Члени експертної групи 

10.45 – 11.45 Ознайомлення із матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП 

11.45 – 12.00 Підведення підсумків та обговорення результатів 
огляду матеріально-технічної бази. Підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.45 Зустріч 7 із представниками допоміжних 
підрозділів 

 Члени експертної групи; 
Відповідальна особа за роботу центру 
міжнародної академічної мобільності – завідувач 
технологічним відділенням, к.с.-г.н. Вихованець 
Віктор Ярославович; 
Відповідальна особа за практичну підготовку – 
заступник директора з навчально-виробничої 
роботи Бандурак Василь Миколайович; 
Заступник голови комісії з етики та академічної 
доброчесності – Коваль Ольга Зіновіївна; 
Відповідальна особа за стажування, 
перепідготовку науково-педагогічних 
працівників, відповідальна особа за організацію 
дистанційного навчання, представник бібліотеки 
– методист коледжу Баран Богдана Богданівна;  
Відповідальна особа за адміністративно-
господарську діяльність – заступник директора з 
навчально-виробничої роботи Бандурак Василь 
Миколайович. 

12.45 – 13.00 Підведення підсумків та підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 



13.00 – 14.00 Обід  

14.00 – 15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
Особи додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00 – 16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі. 
Ознайомлення з документацією, що була надана 
за попереднім запитом. Підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00 – 17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
В. о. директора коледжу – Кулаєць Галина 
Петрівна; 
В.о. завідувача кафедри агрономії – Джус Галина 
Михайлівна; 
Гарант ОП – к.с.-г.н. Вихованець Віктор 
Ярославович 

День 3 – (03 червня 2020 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 
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