
 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми  

«Релігієзнавство» (ID у ЄДЕБО 36750)  

за третім рівнем вищої освіти (справа № 1035/АС-21) 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка  

у віддаленому (дистанційному) режимі  

з 24 по 26 червня 2021 р. (включно) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної 

групи, так і ЗВО.  

Узгоджена програма 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. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи час доступність для 

відеоконференцій осіб, з якими заплановані зустрічі. Відеоконференції, включені до розкладу, є 

закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до 

розкладу.  

2.3. ЗВО 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 он-лайн відеозв’язку.  

2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

опублікувати на офіційному веб-сайті інформацію про заплановану відкриту зустріч з 

експертною групою, вказавши посилання на відеоконференцію, її дату та час проведення.  

2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції, яку 

здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку згідно з розкладом роботи 

експертної групи.  

2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч або зустрічі з 

метою технічного тестування всіх необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для 

ефективного модерування відеоконференцій.  

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 освітньої 

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

2.9. Відеозапис всіх 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 Відеозустрічі або інші активності  Учасники  

День 1 – 24.06.2021 – четвер 

09:00-09:15 Організаційна зустріч 

експертів 

члени експертної групи 

09:15-09:45 Організаційна зустріч 1 з 

гарантом ОП  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

Сухий Олексій Миколайович, гарант ОП 

09:45-10:00  Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2 

члени експертної групи 

10:00-10:40  Зустріч 2 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- керівництво ЛНУ: 

Мельник Володимир Петрович, ректор; 

Гукалюк Андрій Федорович, перший 

проректор; 
Гладишевський Роман Євгенович, проректор 

з наукової роботи; 

Литвинович Наталія Зенонівна, в.о. 

завідувача аспірантури та докторантури; 

Лемега Надія Михайлівна, провідний 

спеціаліст відділу аспірантури і докторантури; 

Рижак Людмила Віталіївна, в.о. декана  
філософського факультету; 

Сухий Олексій Миколайович, гарант ОП; 

Король Наталя Мирославівна, доц. кафедри 

теорії та історії культури  

 

10:40-11:00  Підведення підсумків зустрічі 

2 і підготовка до зустрічі 3  

члени експертної групи 

11.00-11:40  Зустріч 3 з академічним 

персоналом  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- науково-педагогічні працівники з групи 

забезпечення ОП та ті, які викладають на 

освітньо-науковій програмі, що акредитується:  
Сухий Олексій Миколайович (Антропологія 

релігії: сучасні напрямки); 

Гудь Богдан Васильович (Релігія як 

соціокультурний й феномен); 

Дарморіз Оксана Володимирівна (Феномен 

пам’яті в сучасних суспільствах: релігійний 

вимір); 



Колесник Ігор Миколайович (Сучасні 

тенденції в релігієзнавстві); 

Король Наталя Мирославівна (Соціологія 

релігії ХХ століття); 
Васьків Андрій Юліанович (Сучасні тенденції 

в релігієзнавстві); 

Альчук Марія Павлівна (Методологія 

підготовки наукової публікації) 

Поляруш Борис Юрійович (Філософія) 

11:40-12:00  Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4  

члени експертної групи 

12:00-12:40  Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти за ОП «031 Релігієзнавство» 

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- здобувачі, які навчаються на ОП:  

Баліцька Мар’яна, 4 рік навчання; 

Ліпша Ростислав, 3 рік навчання; 

Романюк Анна, 1 рік навчання (після 

академвідпустки). 

 

12:40-13:00  Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5  

члени експертної групи  

13:00-14:00  Обідня перерва  

14:00-14:40  Зустріч 5 із з науковими 

керівниками здобувачів 

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- наукові керівники:  

Альчук Марія Павлівна, д. філос. н., 

професор, професор кафедри теорії та історії 

культури; 

Васьків Андрій Юліанович, к. істор. н., 

доцент, доцент кафедри теорії та історії 

культури; 

Дарморіз Оксана Володимирівна, к. філос. н., 

доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та історії 

культури. 

 

14:40-15:00  Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6  

члени експертної групи 



15:00-15:40  Зустріч 6 з представниками 

здобувачів (студентським 

самоврядуванням) 

(відеоконференція) 

  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- представники самоврядування:  

Лопачак Марія Миколаївна, голова наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених; 

Спересенко Микола Володимирович, голова 

профкому студентів; 

Каленіченко Олексій, голова Студентського 

уряду ЛНУ імені Івана Франка; 

Білик Леся, Студентська рада філософського 

факультету; 

Баталіна Анна, голова профбюро студентів 

філософського факультету; 

Коряга Павло, Наукове товариство студентів, 

аспірантів та молодих вчених філософського 

факультету «Cordis»; 

Ніколаєва Катерина, Онищук Максим, 

Наукове товариство культурологів «Гілея»  

15:40-16:00  Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7  

члени експертної групи:  

 

16:00-16:40  Зустріч 7 зі стейкхолдерами: 

роботодавцями, представниками 

академічної спільноти, державних 

структур  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- стейкхолдери: 

Брилинська Богдана Юріївна, Офіс «Львів – 

місто літератури ЮНЕСКО»; 
Севастьянів Уляна Петрівна, Львівський 

національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; 

Кобрин Михайло Степанович, Музично-

меморіальний музей Соломії Крушельницької; 
Муха Ольга Ярославівна, Міжнародна 

неурядова організація ПЕН-клуб; 

Кашуба Марія Василівна, Львівська 

національна музична академія імені Миколи 

Лисенка 
Бучма Олег Васильович, Інститут філософії 

НАН України, відділення релігієзнавства 

16:40-17:00  Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8  

члени експертної групи 

17:00-17:40  Зустріч 8 з партнерами ОП  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна 

 

- представники організацій-партнерів ОП 



• Гончар Ольга, Меморіальний музей 

тоталітарних режимів «Територія 

Терору»; 

• Загоруйко Мар’яна, Офіс «Львів – місто 

літератури ЮНЕСКО» 

 

17:40-18:00  Підведення підсумків зустрічі 8 члени експертної групи 

 

День 2 –25.06.2021 – п’ятниця 

09:00-09:15  Організаційна зустріч експертів  члени експертної групи 

09:15-09:45  Онлайн-огляд аудиторного фонду 

та матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- Сухий Олексій Миколайович, гарант ОП 

- члени ОП 

 

10:00-10:45  Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом  

(відеоконференція) 

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

Кметь Василь Федорович, директор наукової 

бібліотеки;  

Краєвська Оксана Анатоліївна, представник 

відділу міжнародних зв’язків;  

Дзіковська Марія Ігорівна, начальник відділу 
кадрів; 

Іваночко Ірина Богданівна, керівник центру 

забезпечення якості освіти; 

Філюк Оксана Павлівна, начальник відділу 

менеджменту якості освітнього процесу Центру 

забезпечення якості освіти; 
Куньо Іван Михайлович, заступник 

начальника науково-дослідної частини 

Університету; 

Довгань Марія Григорівна, відповідальна з 

факультету  за перевірку на плагіат; 
Гуменна Галина Романівна, представник 

центру електронного навчання; 

Дарморіз Оксана Володимирівна, в.о. зав. 

кафедрою; 

Сухий Олексій Миколайович, голова комісії з 

питань етики та професійної діяльності 

 

10:45-11:00  Підведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

члени експертної групи 

11:00-11:40  Відкрита зустріч із бажаючими у 

режимі онлайн відеоконференції  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 



- всі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)  

 

11:40-12:00  Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до зустрічі 10  

члени експертної групи 

12:00-12:40  Зустріч 10 з випускниками в 

режимі онлайн відеоконференції  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 
- випускники аспірантури за спеціальністю 

09.00.11 Релігієзнавство: 

Кобрин Михайло Степанович, Музично-

меморіальний музей Соломії Крушельницької; 

Севастьянів Уляна Петрівна, Львівський 

національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; 
Коваль Анатолій Ярославович 

 

12:40-13:00  Підведення підсумків зустрічі 9  члени експертної групи 

13:00-14:00  Обідня перерва  

14:00-14:40  Резервна зустріч   - члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- запрошені (додатково узгоджується)  

14:40-15:00  Обговорення результатів резервної 

зустрічі (за умови її проведення) 

або оформлення результатів 

попередніх зустрічей. 

Підготовка до фінальної зустрічі  

- члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

15:00-15:40  Фінальна зустріч  - члени експертної групи:  

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  

 

- керівництво та менеджмент Університету: 

Гукалюк Андрій Федорович, перший 

проректор; 

Гладишевський Роман Євгенович, проректор 

з наукової роботи; 
Литвинович Наталія Зенонівна, в.о. 

завідувача аспірантури та докторантури; 

Лемега Надія Михайлівна, провідний 

спеціаліст відділу аспірантури і докторантури; 

Рижак Людмила Віталіївна, в.о. декана 

філософського факультету; 

Сухий Олексій Миколайович, гарант ОП; 
Король Наталя Мирославівна, доц. кафедри 

теорії та історії культури 

 

15:40-16:00  Обговорення результатів фінальної 

зустрічі  

члени експертної групи 



16:00-18:00  Підведення підсумків другого дня 

роботи, оформлення результатів. 

Робота з документами  

члени експертної групи  

 

День 3 – 26.06.2021 – субота 

09:00-18:00 «День суджень»  - зустрічі всередині експертної групи 

Корнійчук Юлія Юріївна  

Смоліна Ольга Олегівна  

Герасименко Вікторія Вікторівна  
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