
 

 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

у віддаленому (дистанційному) режимі  

із використанням технічних засобів відео зв’язку  

за спеціальністю 015 Професійна освіта  

освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»  

(ID у ЄДЕБО 36785 за третім рівнем вищої освіти  

(справа № 1072/АС-21) у Львівському національному університеті  

імені Івана Франка 

 у період з 07.06.2021-09.06.2021 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.  ЗВО  на  час  роботи  експертної  групи  забезпечує  онлайн-зустрічі  із  

учасниками фокус груп згідно розкладу за допомогою програми ZOOM.   
2.2.   Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими;  крім  випадків, коли це 

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

2.3.  ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб,  визначених  у  розкладі  роботи 
експертної групи для кожної зустрічі, у погоджений час.   

2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми  
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.   

2.5. У розкладі роботи 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.  

2.6.  У  розкладі  роботи  передбачено  відкриту  зустріч.  ЗВО  зобов’язаний  завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
і  часу проведення такої онлайн-зустрічі.  

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

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

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за 
допомогою  програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та 
після  закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.



 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники Тривалість (без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

День 1 – 07.06.2021 (понеділок) 

9.00–9.20 

 

Організаційна нарада 

експертної групи. 

Перевірка та 

налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи: 

Беспарточна Олена Іванівна,  керівник експертної групи 

Андрощук Ігор Петрович, експерт 

Крикун Валентина Сергіївна, здобувач вищої освіти 

 

20 хв. Відео-

конференція 

9.20–10.00 

 

Організаційна 

зустріч з гарантом 

ОП 

Члени експертної групи;  

гарант ОНП Мачинська Наталія Ігорівна    

 

40 хв. Відео-

конференція 

10.00–10.20 Підготовка до 

зустрічі 1 

Члени експертної групи 20 хв.  

10.20–11.00 

 
Зустріч 1  

з керівником та 

менеджментом ЗВО 

 

 

Члени експертної групи;  

гарант ОНП, завідувач кафедрою початкової та дошкільної освіти  

Мачинська Наталія Ігорівна 
перший проректор Гукалюк Андрій Федорович 
проректор з наукової роботи Гладишевський Роман Євгенович 
проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань 
розвитку Качмар Володимир Михайлович 
декан факультету педагогічної освіти Герцюк Дмитро Дмитрович 

40 хв. Відео-

конференція 

11.00–11.10 

 

Проведення 

підсумків зустрічі 1  

Члени експертної групи 10 хв.  

11.10‒11.20 Підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 10 хв.  

11.20–12.00 Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом ОНП 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за 

зміст освітньо-наукової  програми: Ковальчук Лариса Онисимівна, 

40 хв. Відео-

конференція 



 

 Корнят Віра Степанівна, Герцюк Дмитро Дмитрович, Мачинська 

Наталія Ігорівна 

наукові керівники: Микитенко Наталія Олександрівна, Морська 

Лілія Іванівна, Нос Любов Степанівна   

12.00–12.20 Проведення 

підсумків зустрічі 2  

Члени експертної групи 20 хв.  

12.20 – 

13.20 

Перерва  60 хв.  

13.20-13.40 Підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 20 хв.  

13.40 -

14.20 

 

Зустріч 3 
зі здобувачами вищої 

освіти 1-4 років 

навчання 

Члени експертної групи; 

аспіранти, які навчаються на ОНП:  

1 рік навчання: Ладанівська Ірина Юріївна 

2 рік навчання: Вінарчук Наталія Миколаївна, Шоловій Марія-Тереза 

Ігорівна, Рибак Ольга Петрівна, Гавришків Оксана Богданівна, 

Микитенко Марія Михайлівна 

3 рік навчання: Галюка Ольга Степанівна, Хомик Анна Юріївна 

4 рік навчання: Собчук Анна Адамівна 

40 хв. Відео-

конференція 

14.20–14.10 

 

Проведення 

підсумків зустрічі 3 

Члени експертної групи 10 хв.  

14.10 – 

14.30 

Підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 20 хв.  

14.30 – 

15.10 
Зустріч 4  
із керівниками 

структурних 

підрозділів 

із адміністративним 

персоналом 

 

Члени експертної групи; 

в.о. зав. відділу аспірантури і докторантури - Литвинович Наталія 

Зенонівна; 

провідний спеціаліст відділу аспірантури і докторантури – Лемега 

Надія Михайлівна; 
керівник центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 
Богданівна; 
начальник відділу менеджменту якості освітнього процесу Центру 
забезпечення якості освіти - Філюк Оксана Павлівна; 
 

40 хв. Відео-

конференція 

15.10 – 

15.20 

Проведення 

підсумків зустрічі 4 

Члени експертної групи 20 хв.  



 

15.20 – 

15.40 

Підготовка до 

зустрічі 5 

 20 хв.  

15.40 – 

16.20 

 

Зустріч 5  
з представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Представники: 

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених – Лопачак Марія Миколаївна; 

голова студентського уряду – Каленіченко Олексій Андрійович; 

голова профкому студентів – Спересенко Микола Володимирович; 

голова наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених 

факультету педагогічної освіти – Столярик Ольга Юріївна 

голова студентської ради факультету педагогічної освіти – Нечепурна 

Наталія Тарасівна 

40 хв. Відео-

конференція 

16.20 – 

16.40 

Підведення 

підсумків зустрічі 5 

Члени експертної групи 20 хв.  

16.50 – 

17.00 

Підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 10 хв.  

17.20 - 

18.00 

 

Зустріч 6 

Зустріч з 
роботодавцями 

Члени експертної групи. 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедури розробки 

та вдосконалення ОНП:  

Доктор педагогічних наук, професор – Діденко Олександр Васильович 

Доктор педагогічних наук, професор – Пантюк Тетяна Ігорівна 

Кандидат філологічних наук, доцент – Піскозуб Зоряна Федорівна 

Заступник директора коледжу – Венгер Роман Іванович 

40 хв. Відео-

конференція 

18.00 – 

18.20 

Підведення 

підсумків 

Члени експертної групи 

 

20 хв.  

День 2 – 08.06.2021 (вівторок)   

9.00–9.20 Підготовка до 

зустрічей 

Члени експертної групи 20 хв.  

9.20–10.00 

 
Зустріч 7  
Огляд 

(використовуючи 

відео трансляцію) та 

обговорення питань 

стану матеріально-

Члени експертної групи; 

Гарант ОП Мачинська Наталія Ігорівна 

Інші залучені особи: 

декан факультету педагогічної освіти Герцюк Дмитро Дмитрович 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 

розвитку  Качмар Володимир Михайлович. 

40 хв. Фото звіт, відео, 

презентація 

Відео-

конференція 



 

технічної бази, що 

використовується під 

час реалізації ОНП 

директор наукової бібліотеки - Кметь Василь Федорович 

10.00–10.10 Підведення 

підсумків зустрічі 7  

Члени експертної групи 10 хв.  

10.10–10.20 Підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 10 хв.  

10.20–11.00 

 

 

Зустріч 8  
із допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

начальник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна  

представник психологічної служби університету – Мочаліна Юліана 

Ігорівна; 
начальник юридичного відділу – Гудз Богдан Данилович; 

керівник студентського відділу -  Грабський Іван Ростиславович; 

представник центру електронного навчання – Гуменна Галина Романівна; 

представник відділу ЄДЕБО – Горбань Світлана Миколаївна; 

представник відділу міжнародних зв’язків - Краєвська Оксана Анатоліївна  

40 хв. Відео-

конференція 

11.00–11.10 Підведення 

підсумків зустрічі 8  

Члени експертної групи 

 

10 хв.  

11.10 – 

11.20 

Підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

 

10 хв.  

11.20–12.00 

 

 

Зустріч 9  
із випускниками 

ОНП 

Члени експертної групи; 

Випускники ОНП: Лущинська Олена Володимирівна; Писаревська Олена 

Володимирівна; Любас Анжеліка Андріївна 

40 хв. Відео-

конференція 

12.00-12.10 Підведення 

підсумків зустрічі 9 

Члени експертної групи 

 

10 хв.  

12.10-12.20 Підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

 

10 хв.  

12.20-13.00 

 

 

Відкрита зустріч  Члени експертної групи 

Всі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати 

попередні зустрічі (крім адміністрації ЗВО і гаранта ОП) 

40 хв. Відео-

конференція 

13.00 - 

13.20 

Підведення 

підсумків 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

 

20 хв.  

13.20 – Перерва  60 хв.  



 

14.20 

14.20 –

15.00 

 

Зустріч 10– 

резервна зустріч 

Члени експертної групи; додатково запрошені особи: 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 
формують загальнонаукові компетентності: 

40 хв. Відео-

конференція 

15.00–15.20 

 

Підведення 

підсумків зустрічі 

10 

Члени експертної групи 20 хв.  

15.20 – 

16.20 

Підготовка до 

фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 60 хв.  

16.20 – 

17.00 

 

 

Фінальний 

брифінг 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП, завідувач кафедрою початкової та дошкільної освіти  

Мачинська Наталія Ігорівна 
перший проректор Гукалюк Андрій Федорович 
проректор з наукової роботи Гладишевський Роман Євгенович 
проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань 
розвитку Качмар Володимир Михайлович 
декан факультету педагогічної освіти Герцюк Дмитро Дмитрович 

40 хв. Відео-

конференція 

17.00 – 

18.00 

 

 

Внутрішня зустріч 

експертної групи 
Підведення підсумків 

фінального брифінгу 

та другого дня 

роботи ЕГ. Робота з 

документами 

Члени експертної групи 

 

60 хв.  

День 3 – 09.06.2021 (середа)   

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи   

 


