
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
дистанційного візиту експертної групи для проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Галузеве машинобудування» (ID у ЄДЕБО 22171) 
в ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»  

з 08.02.2023 р. до 10.02.2023 р. 

 

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 

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

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

інші особи. 

2.2. 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. 

2.3. 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.  

2.4. 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. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних 

засобів відеозв’язку у віддаленому (дистанційному) режимі. 
 



 
Склад експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

   
Криштопа Святослав Ігорович керівник експертної групи 095-137-37-53 
Неймак Віталій Станіславович член експертної групи  
Прілєпо Наталія Володимирівна член експертної групи  
 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (08 лютого 2023 року) 
9.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи, 

налаштування з’єднання 
Члени експертної групи: 
Криштопа Святослав Ігорович – керівник 
експертної групи; 
Неймак Віталій Станіславович – член експертної 
групи; 
Прілєпо Наталія Володимирівна – член 
експертної групи. 

9.15 – 9.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП Ребезнюк Ігор Тарасович. 

9.45 – 10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00 – 10.30 Зустріч 1 із ректором університету та 

менеджментом ЗВО 
 

Члени експертної групи;  
Ректор НЛТУ України Загорський Володимир 
Степанович; 
перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Сушинський Олександр Іванович; 
директор Навчально-наукового інституту 
інженерної механіки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, гарант ОП 
Ребезнюк Ігор Тарасович;  
завідувач кафедри лісових машин Стиранівський  
Олег Андрійович; 
завідувач кафедри технологічних машин і 
технічного сервісу Озимок Юрій Іванович. 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.45 – 11.45 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Ребезнюк Ігор Тарасович;  
завідувач кафедри лісових машин Стиранівський 
Олег Андрійович; 
завідувач кафедри технологічних машин і 



технічного сервісу Озимок Юрій Іванович; 
науково-педагогічні працівники, що без-
посередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
заст. директора інституту, доцент кафедри 
технологічних машин і технічного сервісу Павлюк 
Роман Володимирович; 
заст. директора інституту, доцент кафедри прикладної 
механіки і технології машинобудування Удовицький 
Олександр Миколайович; 
голова науково-методичної ради інституту, 
професор кафедри лісових машин Мачуга Олег 
Степанович;  
доцент кафедри лісових машин Герис Микола 
Іванович; 
доцентка кафедри лісових машин Шевченко 
Наталія Василівна; 
доцент кафедри технологічних машин і технічного 
сервісу Бурдяк Михайло Романович; 
старший викладач кафедри технологічних машин і 
технічного сервісу Капраль Юрій Романович;  
доцент кафедри прикладної механіки і технології 
машинобудування Гасій Олександр Богданович; 
доцент кафедри прикладної механіки і технології 
машинобудування Гончар Іван Миколайович. 

11.45 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00 – 13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
- 1 курс денна форма навчання:  
               Якімець Микола Юрійович; 
- 1 курс заочна форма навчання:  
               Роневич Павло Сергійович; 
- 2 курс денна форма навчання:  
               Мішіна Яна Олександрівна; 
               Кравець Остап Степанович; 
- 2 курс заочна форма навчання:  
               Гасинець Дмитро Васильович; 
- 3 курс денна форма навчання:  
               Олійник Павло Тарасович; 
               Боднар Андрій Романович; 



- 4 курс денна форма навчання:  
                 Кравчук Роман Ігорович; 

 Трощак Микола Русланович; 
- 4 курс заочна форма навчання:  

                 Каменський Назар Віталійович. 
13.00 – 14.00 Обідня перерва  
14.00 – 14.15 Підготовка до зустрічі 4, налаштування 

з’єднання 
Члени експертної групи 

14.15 – 14.55 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування 
НЛТУ України:    
голова студентської ради НЛТУ України  
Зонгайм Юлія Василівна; 
член студентської ради НЛТУ України,  
голова студентської ради ННІ ДКТД  
Бодачевський Станіслав Олександрович;  
представники студентського самоврядування 
Навчально-наукового інституту інженерної 
механіки, автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій, у якому реалізовується 
ОП:  
голова студентської ради ННІ ІМАКІТ  
Шквирко   Юрій Ігорович,  
голова профспілкового бюро інституту  
Ганчар Надія Володимирівна; 
представники Первинної профспілкової 
організації студентів та аспірантів НЛТУ України: 
голова профспілкового комітету студентів та 
аспірантів університету  
Кисіль Богдан Миколайович, 
заст. голови Поліщук Антон Олександрович. 

14.55 – 15.10 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.10 – 16.00 Зустріч 5 з роботодавцями 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП “Галузеве машинобудування”:  

заступник начальника Львівського обласного 

управління лісового і мисливського господарства – 

головний інженер Громяк Юрій Орестович; 



директор ПП ВКФ «ІНТЕКС-УДАЧА» Лазарчук 

Ярослав Володимирович; 

директор ТОВ  «ТЕХНОПАРК» Барабаш Богдан 

Зіновійович; 

директор ТОВ «ГІДРОТЕХЦЕНТР» Рудь Андрій 

Євгенович; 

директор ТОВ «ГІДРООФІС» Петришак Максим 

Ігорович. 
16.00 – 16.15 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 

16.15 – 17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації НЛТУ 
України) 

17.00 – 17.15 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
17.15 – 18.00 Підведення підсумків 1-го дня. Робота з 

документами. 
Члени експертної групи 

День 2 – (09 лютого 2023 року) 
09.00 – 09.15 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 
 

9.15 – 10.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом та 
представниками допоміжних підрозділів 
 

Члени експертної групи; 
директор Навчально-наукового інституту 
інженерної механіки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, гарант ОП 
Ребезнюк Ігор Тарасович; 
завідувач кафедри лісових машин Стиранівський 
Олег Андрійович; 
завідувач кафедри технологічних машин і 
технічного сервісу Озимок Юрій Іванович; 
керівник центру забезпечення якості освіти Гасій 
Олександр Богданович;  
керівник навчально-методичного відділу Салабай 
Роман Григорович; 

головний бухгалтер Бурда  Анатолій 

Любомирович; 
начальник відділу міжнародних зв’язків 
Василишин Христина  Романівна; 

відповідальний секретар приймальної комісії 

університету Березовська Ніна Ігорівна;  



представник підрозділу, що відповідає за 
працевлаштування та профорієнтацію  
Полянська Іванна Тадеївна; 
представник комісії з питань академічної 
доброчесності доцент Сторожук Олександр  
Леонідович. 

10.00 – 10.15 Підведення підсумків та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
 

10.15 – 10.45 Зустріч 7 з випускниками    
 

Члени експертної групи;  
випускники минулих років: 
Степанчук Сергій Петрович; 
Бень Ігор Олегович; 
Дудник Олександр Анатолійович; 
Панасюк Микола Миколайович; 
Стасишен Мар’ян Васильович; 
Шалапай Вадим Володимирович; 
Луста Юрій Романович. 

10.45 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
ознайомлення із матеріально-технічною базою 

Члени експертної групи 
 

11.00 – 12.30 Ознайомлення із матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 
 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Ребезнюк Ігор Тарасович; 
особи, які допомагатимуть гаранту ОП 
представляти МТБ:  
завідувач кафедри лісових машин Стиранівський 
Олег Андрійович; 
завідувач кафедри технологічних машин і 
технічного сервісу Озимок Юрій Іванович; 
завідувачка студентським гуртожитком, де 
проживають здобувачі ОПП Галат Марія Іванівна;  

директорка науково-технічної бібліотеки  

Мирович Наталія Астеріївна. 
12.30 – 12.45 Підведення підсумків та підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

12.45 – 13.15 Резервна зустріч 
 

Члени експертної групи; 
особи додатково запрошені на резервну зустріч 

13.15 – 14.15 Обід  
14.15 – 15.00 Обговорення рекомендацій та підготовка до 

фінальної зустрічі 
Члени експертної групи 

15.00 – 15.45 Фінальна зустріч 
 

Члени експертної групи;  
Ректор НЛТУ України Загорський Володимир 



Степанович; 
перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Сушинський Олександр Іванович; 
директор Навчально-наукового інституту 
інженерної механіки, автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, гарант ОП 
Ребезнюк Ігор Тарасович;  
завідувач кафедри лісових машин Стиранівський 
Олег Андрійович; 
завідувач кафедри технологічних машин і 
технічного сервісу Озимок Юрій Іванович. 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.00 – 18.00 Підведення підсумків 2-го дня. Робота з 

документами.  
Члени експертної групи 

День 3 – (10 лютого 2023 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

 


