
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 

освітньо-наукової програми «Біологія»  
у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

 з 07. 07. 2021 по 09. 07. 2021 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми. Ця програма є документом, що фіксує спільний 

погоджений план роботи експертної групи та закладу вищої освіти (далі – ЗВО) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також визначає умови 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 фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.  

2. Загальні умови проведення експертизи  

2.1. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв'язку й 

передбачає: уточнення фактів, зазначених у відомостях про самооцінювання; проведення 

співбесід, опитування представників зацікавлених сторін про освітню програму та діяльність ЗВО 

за програмою, що акредитується; формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої 

діяльності за освітньою програмою.  

2.2. ЗВО (гарант) та члени ЕГ завчасно погоджують розклад відеозустрічей, апробовують 

електронні ресурси, погоджують формат демонстрації матеріально-технічного забезпечення ЗВО. 

Під час проведення дистанційної акредитації дозволяється додаткова присутність особи, 

відповідальної за технічний/організаційний перебіг відеозустрічей з боку ЗВО.  

2.3. ЗВО забезпечує в погоджений час участь осіб, які можуть бути доступні для проведення 

відеоконференцій, визначених розкладом програми для кожної зустрічі. Онлайн-зустрічі, 

включені до розкладу програми, є закритими. У відеозустрічах не можуть брати участь особи, які 

не запрошені на них відповідно до розкладу програми.  

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, окрім випадків, коли це погоджено 

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

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачається резервна відеозустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група завчасно повідомляє про це ЗВО; ЗВО 

має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідних осіб у резервній зустрічі. 

2.6. У програмі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце 

проведення такої зустрічі (лінк на відкриту онлайн-зустріч заздалегідь публікується на сайті 

ЗВО).  

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, зазначений у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул. Михайла Грушевського,4; вул. 

Саксаганського, 1; м. Львів, 79005. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 07.07.2021 р. 

https://zoom.us/j/94277218858?pwd=blYwb1VrRllPVkx1SDRHbjdEQXZjdz09 

Ідентифікатор конференції: 942 7721 8858 

Пароль: 2021 

9.00 – 9.30  

(30 хвилин)  

Організаційна зустріч із 

гарантом ОП  

Члени експертної групи; 

гарант ОНП – проф. Бабський Андрій Мирославович; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

9.30 – 10.00  

(30 хвилин)  

Підготовка до відеозустрічі 1  Члени експертної групи;  

10.00–10.40  

(40 хвилин)  

Зустріч 1 із керівником 

(заступником) та менеджментом 

ЗВО  

Члени експертної групи;  

гарант ОНП – проф. Бабський Андрій Мирославович;  

перший проректор − доц. Гукалюк Андрій Федорович;  

проректор з наукової роботи − проф. Гладишевський Роман Євгенович; 

проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – доц. 

Кухарський Віталій Михайлович; 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку - 

доц. Качмар ВолодимирМихайлович; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

10.40 – 11.00  

(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 1 

та підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи  

11.00 – 12.30  

(90 хвилин)  

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОНП 

(відеотрансляція), та зустріч 2 з 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи,  

гарант ОНП – проф. Бабський Андрій Мирославович;  

декан біологічного факультету– доц. Хамар Ігор Степанович;  

проректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи 

– Курляк Василь Юрійович; 

директор Наукової бібліотеки – Кметь Василь Федорович;  

представник Національного агентства забезпечення якості 

https://zoom.us/j/94277218858?pwd=blYwb1VrRllPVkx1SDRHbjdEQXZjdz09


освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

12.30-13.00  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків та 

підготовка до відеозустрічі 3  

Члени експертної групи  

13.00–14.00  

(60 хвилин)  

Обідня перерва   

14.00 – 15.00  

(60 хвилин)  

Зустріч 3 з академічним 

персоналом  

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст 

ОНП; науково-педагогічні працівники інших кафедр, залучених до реалізації 

ОНП: 

гарант ОНП – проф. Бабський Андрій Мирославович;  

іноземна мова за фаховим спрямуванням – Морська Лілія Іванівна; 

Гнатуш Світлана Олексіївна; 

Гачкова Галина Ярославівна; 

Сабадашка Марія Володимирівна; 

Прокопів Андрій Іванович; 

Дикий Ігор Васильвич; 

Сирватка Василь Ярославович; 

Манько Володимир Васильович; 

філософія – Синиця Андрій Степанович; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

15.00-15.15  

(15 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічі 4  

Члени експертної групи  

15.15–16.15  

(60 хвилин)  

Зустріч 4 із здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП (до 10 осіб різних курсів та 

форм навчання); 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

16.15-16.30  

(15 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 4 

та підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи  



Відкрита зустріч  

https://zoom.us/j/98119127894?pwd=eURSVlh0QkcvSzVzZXo3VXdqeVNxdz09 

Ідентифікатор конференції: 981 1912 7894 

Пароль: 2021 

16.30 – 17.00  

(30 хвилин)  
Відкрита зустріч   

 

Члени експертної групи,  

усі охочі учасники освітнього процесу, інші стейкхолдери, хто не брав участі 

в попередніх зустрічах (гарант ОНП, представники адміністрації ЗВО не 

залучаються до цієї зустрічі);  

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

17.00–17.15  

(15 хвилин)  

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

17.15-18.00  

(45 хвилин)  

Зустріч 5 із представниками 

студентського самоврядування.  

Члени експертної групи;  

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених – Лопачак Марія Миколаївна;  

Голова профкому студентів – Спересенко Микола Володимирович; 

представники студентського самоврядування, Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених біологічного факультету (до 8 осіб); 
представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

18.00-18.30  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 5. 

Підведення підсумків робочого 

дня. 

Члени експертної групи  

День 2 – 08.07.2021 р. 

https://zoom.us/j/98880153503?pwd=VTNzVC9rZ0N0TE00a3BEZlV4a1VLdz09 

Інтифікатор конференції: 988 8015 3503 

Пароль: 2021 

09.00 – 9.30  

(30 хвилин)  

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи  

09.30 – 10.10  

(40 хвилин) 

Зустріч 6 із науковими 

керівниками здобувачів 

Члени експертної групи; 

наукові керівники здобувачів: 

Сибірна Наталія Олександрівна; 

https://zoom.us/j/98119127894?pwd=eURSVlh0QkcvSzVzZXo3VXdqeVNxdz09
https://zoom.us/j/98880153503?pwd=VTNzVC9rZ0N0TE00a3BEZlV4a1VLdz09


Гончаренко Віталій Іванович; 

Царик Йосиф Володимирович; 

Шидловський Ігор Віталійович; 

Звір Галина Іванівна; 

Дикий Ігор Васильвич; 

Манько Володимир Васильович; 

Одінцова Анастасія Валеріївна; 

Бродяк Ірина Володимирівна; 

Федоренко Віктор Олександрович; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

10.10 – 10.30  

(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 6, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи  

10.30 -11.30  

(60 хвилин)  

Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи;  

керівник відділу кадрів - Дзіковська Марія Ігорівна; 

заступник начальника науково-дослідної частиниУніверситету –              

Куньо Іван Михайлович; 

в.о. зав. відділу аспірантури і докторантури -                                   

Литвинович Наталія Зенонівна; 
голова відділу міжнародних зв’язків – Чапляк Любов Ярославівна;  

керівник Центру забезпечення якості освіти - Іваночко Ірина Богданівна; 

центр моніторингу − керівник Ілик Христина Василівна; 

начальник відділу менеджменту якості освітнього процесу Центру 

забезпечення якості освіти − Філюк Оксана Павлівна; 

керівник Центру маркетингу та розвитку Університету -                     

Осередчук Ольга Анатоліївна; 
начальник планово-фінансового відділу − Сас Світлана Петрівна; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

11.30 – 12.00  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 7 

та підготовка до зустрічі 8 

 

Члени експертної групи  



12.00–13.00  

(60 хвилин)  

Зустріч 8 із роботодавцями, 

іншими стейкхолдерами 

Члени експертної групи;  

Сибірний Андрій Андрійович − директор Інституту біології клітини НАНУ;  

Салига Юрій Тарасович − директор Інституту біології тварин НААНУ; 

Іскра Руслана Ярославівна (Інститут біології тварин НААНУ); 

Дмитрук Костянтин Васильович (Інститут біології клітини НАНУ); 

Котлярова Анна-Малгожата Борисівна (Інститут фізіології імені 

О.О.Богомольця НАНУ); 

Остапів Дмитро Дмитрович (Інститут біології тварин НААНУ); 

Фафула Роман Володимирович (Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького); 

Яницький Тарас Петрович − директор Державного природознавчого музею 

НАНУ; 

Стрямець Галина Володимирівна − заступник директора з наукової роботи 

Природного заповідника «Розточчя»; 

випускники; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

13.00 – 14.00 

(60 хвилин) 

Обідня перерва  

14.00-14.30  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до резервної зустрічі 

9.  

Члени експертної групи  

14.30–15.30  

(60 хвилин)  
Резервна зустріч 9 Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

15.30–16.00  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка зустрічі 10 

Члени експертної групи  

16.00 – 16.30  

(30 хвилин)  

Зустріч 10 із адміністративним 

персоналом біологічного 

факультету  

Члени експертної групи;  

декан біологічного факультету – доц. Хамар Ігор Степанович;  

заступник декана з навчально-методичної роботи –                           

Гончаренко Віталій Іванович;  

https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Dmytruk-KV.pdf
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Kotliarova-AB.pdf
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Ostapiv-DD.pdf
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Fafula-RV.pdf


заступник декана з наукової і навчально-виховної роботи –               

Тарновська Антоніна Володимирівна;  

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

16.30–17.00  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 

10, підготовка до фінального 

брифінгу  

Члени експертної групи  

17.00–17.30  

(30 хвилин)  
Фінальна зустріч  Члени експертної групи;  

гарант ОНП – проф. Бабський Андрій Мирославович;  

перший проректор − доц. Гукалюк Андрій Федорович;  

проректор з наукової роботи − проф. Гладишевський Роман Євгенович; 

декан біологічного факультету – доц. Хамар Ігор Степанович;  

керівник Центру забезпечення якості освіти − доц.                                 

Іваночко Ірина Богданівна; 

представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

17.30-18.00  

(30 хвилин) 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі, підсумовування 

результатів робочого дня  

Члени експертної групи  

День 3 – 09.07.2021 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи  

Члени експертної групи  

 


