
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «131 Прикладна 
механіка» за першим рівнем вищої освіти освітніх програм: «Прикладна 

механіка» (ID у ЄДЕБО 28410, процедура №1934) за справою №320/АС-21, 
«Інженерія мехатронних систем» (ID) у ЄДЕБО 30358, процедура № 1934)  

за справою № 321/АС-21 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (далі – 
ІФНТУНГ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ІФНТУНГ, так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і ІФНТУНГ. Узгоджена програма on-line роботи 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. ІФНТУНГ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі (із використанням технічних засобів відеозв’язку) забезпечує онлайн-
участь визначених фокус-груп у зустрічах із експертною групою (без фізичної присутності у 
закладі). 

2.2. ІФНТУНГ забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної групи 
під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 

2.3. ІФНТУНГ забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі для кожної 
зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими, на них не можуть 
бути присутніми особи, які не запрошені відповідно до розкладу. 

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

2.5. У розкладі роботи експертної групи 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 
ІФНТУНГ у розумні строки; ІФНТУНГ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту онлайн-зустріч. 
ІФНТУНГ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату, час та онлайн-реквізити проведення такої зустрічі. 

2.7. ІФНТУНГ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі надає на запит експертній групі (без фізичної присутності експертів у 
закладі) всі необхідні матеріали із застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

2.8. Контактною особою від ІФНТУНГ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно з використанням технічних 
засобів відеозв’язку. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або членом 
експертної групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до 
секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 4 березня 2021 р. 

09.00 – 09.15 Організаційна зустріч з гарантом ОП «Прикладна 
механіка» 

Члени експертної групи: 
Кириченко Андрій Миколайович – керівник ЕГ, 
Бойко Сергій Васильович, 
Степчин Ярослав Анатолійович, 
Акритова Таїсія Олександрівна; 
Гарант ОП «Прикладна механіка»:  
Панчук Віталій Георгійович 

09.15 – 09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП «Інженерія 
мехатронних систем» 

Члени експертної групи: 
Гарант ОП «Інженерія мехатронних систем»:  
Врюкало Віктор Володимирович 

09.30 –09.45 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.45 – 10.15 Зустріч 1 з керівництвом ЗВО 

Члени експертної групи; 
Крижанівський Євстахій Іванович – ректор ІФНТУНГ, 
Мандрик Олег Миколайович – перший проректор, 
Карпаш Максим Олегович – проректор з науково-
педагогічної роботи, 
Гораль Ліліана Тарасівна – проректор з науково-
педагогічної роботи, 
Романишин Любомир Іванович– директор інституту 
інженерної механіки, 
Панчук Віталій Георгійович – гарант ОП «Прикладна 
механіка» 
Врюкало Віктор Володимирович – гарант ОП «Інженерія 
мехатронних систем» 

10.15 – 10.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.30 – 11.30 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо викладають 
на ОП «Прикладна механіка» та ОП «Інженерія мехатронних 
систем»: 
1-й період (10.30–11.00): 
Габльовська Надія Ярославівна – доцент, кафедра 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 
Гривнак Богдан Любомирович – доцент, кафедра 
суспільних наук, 
Москальчук Наталія Михайлівна – доцент, кафедра 
екології, 



Перкун Ірина Володимирівна – доцент, кафедра 
технологій захисту навколишнього середовища та охорони 
праці, 
Слабий Орест Олегович – доцент, кафедра технічної 
механіки, 
Харун Віктор Романович – доцент, кафедра технічної 
механіки, 
Царук Оксана Дмитрівна – доцент, кафедра англійської 
мови; 
2-й період (11.00–11.30): 
Біщак Роман Теодорович – доцент, кафедра зварювання, 
Копей Володимир Богданович – доцент, кафедра  
комп’ютеризованого машинобудування, 
Онисько Олег Романович – доцент, кафедра 
комп’ютеризованого машинобудування, 
Панчук  Мирослав  Васильович – доцент, кафедра 
зварювання, 
Панчук Анатолій Георгійович – доцент, кафедра 
комп’ютеризованого машинобудування, 
Пітулей Лоліта Дмитрівна – доцент, кафедра 
комп’ютеризованого машинобудування, 
Роп'як Любомир Ярославович – професор, кафедра 
комп'ютеризованого машинобудування 

11.30 – 11.45 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.45 – 12.15 Зустріч 3 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Коркін Влад – голова студентського парламенту ІФНТУНГ, 
Сапіжак Ілона – голова профспілкової організації студентів 
ІФНТУНГ, 
Гамула Назар – голова студентської ради інституту 
інженерної механіки, 
Любомир Павлюк – голова профбюро студентів інституту 
інженерної механіки 

12.15 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
12.30 – 13.30 Обідня перерва 
13.30 – 13.45 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13.45 – 14.45 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Прикладна 
механіка», 1-й період (13.45–14.15): 
Бойчук Євгенія – 1 курс, денна форма, 
Дутка Павло – 2 курс, денна форма, 
Матрофайло Михайло – 1 курс, заочна форма (МС),  



Баланик Сергій – 3 курс, денна форма, 
Кикавець Віталій – 1 курс, денна форма (МС), 
Веркалець Анатолій– 4 курс, денна форма, 
Слободяник Михайло – 2 курс, денна форма (МС); 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Інженерія 
мехатронних систем», 2-й період (14.15–14.45): 
Бумбу Захар – 1 курс, денна форма, 
Голіней Михайло– 1 курс, денна форма, 
Яцущак Роман– 1 курс, денна форма, 
Ярема Марко – 1 курс, денна форма (МС), 
Яворський Орест – 2 курс, денна форма, 
Кобилянська Ілона – 2 курс, денна форма, 
Бурак Олег – 2 курс, денна форма (МС), 
Легедза Ігор – 2 курс, денна форма (МС), 

14.45 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

15.00 – 15.45 Зустріч 5 3 випускниками  

Члени експертної групи; 
Шурубайло Дмитро Іванович – випускник 2020 р., 
магістрант ІФНТУНГ, 
Здерко Олег Романович – випускник 2020 р., магістрант 
ІФНТУНГ, 
Чудакоров Владислав Олегович – випускник 2020 р., 
магістрант ІФНТУНГ, 
Молчанов Андрій Олександрович – випускник 2020 р., 
магістрант ІФНТУНГ, 
Гнатів Марія Михайлівна – випускник 2020 р., викладач, 
ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний фаховий 
коледж», м. Дрогобич, 
Ільків Назар Володимирович – випускник 2019 р., 
оператор плазморіза, завод ТОВ «ОПТІМУС ТРАЛ», м. Івано-
Франківськ, 
Красій Роксолана Миронівна – випускниця 2018 р., 
викладач, Коледж електронних приладів, м. Івано-Франківськ, 
Бойчук Василь Ігорович – випускник 2017 р., інженер-
зварник, ДП «ЕН ДЖІ МЕТАЛ УКРАЇНА», м. Львів, 
Теліхович Ярослав Володимирович  – випускник 2015 р., 
інженер-конструктор, «Дена Метал Україна», Івано-
Франківська область, Тисменицький р-н., с. Ямниця, 
Дідик Сергій Вікторович – випускник 2016 р., інженер із 
забезпечення якості програмного продукту, «SoftServe», 
м. Івано-Франківськ 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 



16.00 – 17.00 Зустріч 6 3 роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості: 
ОП «Прикладна механіка», 1-й період (16.00–16.30): 
Іванців Степан Петрович – директор, ПП «Інструмент», 
м. Івано-Франківськ, 
Гамалюк Олег Петрович – головний інженер, ТзОВ 
«ТЕХМАШ», м. Калуш, 
Окрепкий Святослав Володимирович – директор, ТОВ 
«Данея», м. Івано-Франківськ 
Багира Юлія Володимирівна – виконавчий директор, ТОВ 
«Перший віконний завод», м. Івано-Франківськ, 
ОП «Інженерія мехатронних систем»,  
2-й період (16.30–17.00): 
Ляховин Олена – начальник відділу рекрутингу і опіки, ТОВ 
«LEONI», м. Коломия, Івано-Франківська обл., 
Настас Сергій Васильович– директор, компанія «Забава», 
м. Чернівці, 
Юречко Вадим Володимирович – директор, ТОВ «ЕФЕКТ 
ЕНЕРДЖІ», м. Івано-Франківськ, 
Бура Микола Євгенович – директор, ТОВ «Рефіт», м. Івано-
Франківськ 

17.00 – 18.00 Підведення підсумків зустрічі 6. Підведення підсумків 
Дня 1 Члени експертної групи 

День 2 – 5 березня 2021 р. 

09.00 – 10.30 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 
під час реалізації ОП із використанням засобів 
дистанційного зв’язку (відеоролик/онлайн-трансляція – 
навчальний заклад, пожежна безпека, пандуси, лекційні 
аудиторії, бібліотека, лінгвістичні та комп’ютерні класи, 
лабораторії, задіяні у підготовці здобувачів, актова та 
спортивна зали, кафе, їдальня, гуртожитки, спортивний 
майданчик, кафедри, навчально-методичне 
забезпечення);  
онлайн-демонстрація роботи Moodle та репозитарію 

Члени експертної групи; 
Панчук Віталій Георгійович – гарант ОП «Прикладна 
механіка», 
Врюкало Віктор Володимирович – гарант ОП «Інженерія 
мехатронних систем», 
Піндус Наталія Миколаївна – керівник Центру 
дистанційного навчання (адміністратор Moodle), 
Пуйда Роман Богданович – керівник науково-технічної 
бібліотеки (репозітарій) 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків огляду та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

10.45 – 11.15 Зустріч 7 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
Гораль Ліліана Тарасівна – проректор з НПР (фінансові і 
кадрові питання), 
Куровець Сергій Сергійович – проректор з НПР (питання 



виховної роботи), 
Штанько Ярослав Володимирович – начальник 
навчального відділу (підвищення кваліфікації, практики), 
Зікратий Сергій Вікторович – завідувач відділу 
забезпечення якості освіти, 
Стеліга Іван Іванович – начальник відділу  ліцензування та 
акредитації, 
Іванус Зоя Степанівна – начальник відділу кадрів 

11.15 – 11.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8  

11.30 – 12.15 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Воронич Артур Романович – директор Центру 
міжнародного співробітництва, 
Коваль Ярослав Миколайович – відповідальний секретар 
приймальної комісії, 
Дейнега Руслан Олександрович – відповідальний за сервіс 
перевірки на плагіат Unicheck, 
Бойчук Тарас Васильович – начальник інформаційно-
обчислювального центру, 
Береза Сергій Олександрович – практичний психолог 
першої категорії, 
Квасниця Олег Андрійович – провідний юрисконсульт, 
Бура Любов Степанівна – художній керівник Центру 
культури і дозвілля студентів, 
Дякун Світлана Леонідівна – начальник планово-
фінансового відділу 

12.15 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
12.30 – 13.30 Обідня перерва 
13.30 – 13.45 Підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

13.45 – 14.15 Зустріч 9 з групою забезпечення спеціальності 
131 Прикладна механіка 

Члени експертної групи; 
Група забезпечення спеціальності 131 Прикладна механіка: 
Шкіца Леся Євстахіївна – завідувач кафедри інженерної та 
комп'ютерної графіки, 
Петрина Дмитро Юрійович – професор кафедри 
технічної механіки, 
Вольченко Олександр Іванович – професор кафедри 
технічної механіки; 
Біщак Роман Теодорович – доцент кафедри зварювання, 
Онисько Олег Романович – доцент кафедри 
комп’ютеризованого машинобудування, 
Роп’як Любомир Ярославович – професор кафедри 
комп’ютеризованого машинобудування, 



Борущак Любомир Онуфрійович – доцент кафедри 
комп’ютеризованого машинобудування, 
Карпик Роман Тимофійович – доцент кафедри 
комп’ютеризованого машинобудування 

14.15 – 14.30 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до 
резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.30 – 15.00 Резервна зустріч (за потреби) / Робота з 
документацією освітньої програми 

Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків резервної зустрічі і підготовка до 
відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.15 – 15.45 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до 
фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16.00 – 16.30 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
Крижанівський Євстахій Іванович – ректор ІФНТУНГ, 
Мандрик Олег Миколайович – перший проректор, 
Карпаш Максим Олегович – проректор з науково-
педагогічної роботи, 
Гораль Ліліана Тарасівна – проректор з науково-
педагогічної роботи, 
Романишин Любомир Іванович – директор інституту 
інженерної механіки, 
Панчук Віталій Георгійович – гарант ОП «Прикладна 
механіка» 
Врюкало Віктор Володимирович – гарант ОП «Інженерія 
мехатронних систем» 

16.30 – 16.45 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.45 – 18.00 Робота з документами. Підведення підсумків Дня 2 Члени експертної групи 

   

День 3 – 6 березня 2021 р. 

10.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи 
та робота з документами Члени експертної групи 

 
 


