
 
 

ПРОГРАМА 

плану дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної експертизи 

(програма онлайн-візиту) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка 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 онлайн-візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є 

частиною матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує  проведення онлайн-зустрічей   із  учасниками фокус груп згідно розкладу за 

допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку ZOOM. 
 

2.1. Виїзна частина акредитаційної експертизи в Львівському національному університеті імені Івана Франка здійснюється шляхом онлайн-

візиту експертної групи.  

2.2. Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує доступ гаранта, учасників фокус-груп та інших зацікавлених осіб до 

мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший 

спосіб. 

2.3. Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 

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

розкладу. 



2.4. У розкладі онлайн-візиту 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 Львівський національний університет імені 

Івана Франка у розумні строки; Львівський національний університет імені Івана Франка має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Львівський національний університет імені Івана Франка зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. Львівський національний університет імені Івана Франка надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

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

відомостях про самооцінювання. 

2.8 Акредитаційна  експертиза  проводиться  у  вигляді  відеоконференції  за допомогою  програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються 

керівником і/або членом експертної групи та після  закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 

 



3. Розклад роботи експертної групи  

Час Відеоконференція або інші активності Учасники 

День 1 – 04 жовтня 2021 року 
09.00-09.45 Організаційна відеоконференція з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП – Партико Тетяна Борисівна. 

09.45-10.00 Підготовка до відеоконференції 1 Члени експертної групи 

10.00-10.45 Відеоконференція 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП – Партико Тетяна Борисівна;  

перший проректор - Гукалюк Андрій Федорович; 

декан філософського факультету – Рижак Людмила Віталіївна; 

керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 

Богданівна  
10.45-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Відеоконференція 2 з викладацьким складом Члени експертної групи;  

гарант ОП – Партико Тетяна Борисівна;  

завідувач кафедри психології – Грабовська Софія Леонідівна; 

професор кафедри психології – Гапон Надія Павлівна; 

професор кафедри психології – Васютинський Вадим 

Олександрович; 

доцент кафедри психології – Волошок Олена В'ячеславівна; 

доцент кафедри психології – Галецька Інна Іванівна; 

доцент кафедри психології – Кліманська Марина Борисівна; 

доцент кафедри психології – Карковська Руслана Ігорівна; 

доцент кафедри психології – Левус Надія Ігоорівна; 

доцент кафедри психології – Вовк Анна Олександрівна; 

асистент кафедри психології – Мусаковська Олена Михайлівна  
12.00-12.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.15-13.00 Обідня перерва   

13.00-14.00 Відеоконференція 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

студентка другого курсу магістратури (денне) – Стадницька 

Ольга  

студентка другого курсу магістратури (денне) –  Мороз Ольга 

студентка другого курсу магістратури (денне) – Федевич 

Анастасія 

студентка другого курсу магістратури (денне) – Дмитрик Соломія 



студентка першого курсу магістратури (денне) – Оленич 

Анастасія 

студентка першого курсу магістратури (денне) – Чінка Адріана 

студентка першого курсу магістратури (денне) – Іваницька Анна 

студент другого курсу магістратури (заочне) – Русанов Олександр 

студент другого курсу магістратури (заочне) Бережанська Ольга  
14.00-14.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.30-15.00 Відеоконференція 4 з представниками органів 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

Голова студентського уряду (здобувач 1го року навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти/денна форма навчання – 

Каленіченко Олексій Андрійович; 

Голова профкому студентів (очікує зарахування на третій 

(освітньо-науковий рівень) вищої освіти – Спересенко Микола 

Володимирович; 

Керівник сектору студентської підтримки Центру підтримки 

студентських сервісів (здобувач 3го року навчання третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти/форма навчання денна)  – 

Попадюк Ольга Богданівна;  

голова Студентської Ради філософського факультету – Білик Леся 

Григорівна; 

представник студентського науково-практичного товариства, 

студентка другого курсу магістратури (денне) – Федевич 

Анастасія  
15.00-15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

15.30-16.15 Відеоконференція 5 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Декан філософського факультету – Рижак Людмила Віталіївна; 

Заступники декана з навчально-методичної та виховної роботи 

Власевич Тетяна Вікторівна; 

заступник декана з наукової роботи –Жигайло Наталя Ігорівна; 

завідувач кафедри психології – Грабовська Софія Леонідівна; 

провідний фахівець відділу міжнародних зв`язків - Краєвська 

Оксана Анатоліївна; 

керівник відділу менеджменту якості освітнього процесу – Філюк 

Оксана Павлівна; 

керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 

Богданівна; 

керівник Центру підтримки студентських сервісів – Тибор Ольга 

https://filos.lnu.edu.ua/employee/ryzhak-l-v


Іванівна 

 

16.15-16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.30- 17.00 Відеоконференція 6 із випускниками  Члени експертної групи; 

президент Асоціації випускників Долінська Наталія Василівна; 

Шатінська Ірина 

Ганущак Руслан  

Божинська Аліна  

Бірюков Юрій 

Кравчук Даниїла  
Бабченко Вікторія 

Свізінська Роксоляна 

 

17.00-17.15 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

День 2 – 05 жовтня 2021 року 
09.00-10.00  Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Партико Тетяна Борисівна;  

директор Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Кметь Василь Федорович; 

технічна підтримка – (за потреби)  
10.00-10.30 Підсумки огляду. 

Підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.30-11.15 Відеоконференція 7 із керівниками або 

представниками допоміжних підрозділів 6  

Члени експертної групи 

Проректор з навчально-виробничої та адміністративно-

господарської роботи - Курляк Василь Юрійович; 

практичний психолог психологічної служби Університету – 

Мочаліна Юліанна Ігорівна; 

керівник центру політичних досліджень – Романюк 

Анатолій Семенович; 

начальник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна; 

начальник кар`єрного розвитку та співпраці з бізнесом – 

Сновидович Ірина Григорівна; 
заступник директора Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки – Корчак Юрій Михайлович.  
11.15-11.30 Підведення підсумків зустрічі 7  

Підготовка до зустрічі 8. 

Члени експертної групи 

https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennia-pro-viddil-spryiannia-pratsevlashtuvanniu-studentiv-ta-vypusknykiv-L-vivs-koho-natsional-noho-universytetu-imeni-Ivana-Franka.pdf


11.30-12.30 Зустріч 8 із роботодавцями  

 

Члени експертної групи; 

керівник психологічної служби Львівської області, завідувач 

кафедри практичної психології Львівського обласного 

інституту післядипломної освіти, канд.псих.наук – Корнієнко 

Ігор Олексійович; 

професор кафедри практичної психології Львівського 

державного університету внутрішніх справ, докт.псих.наук, 

доцент – Католик Галина Вікторівна; 

голова Української громадської організації  «Інститут 

розвитку символдрами і глибинної психології», 

канд.псих.наук, доцент – Сазонова Олена Володимирівна; 

психотерапевт Центру здоров’я і розвитку «Коло сім’ї», 

координатор дитячого напрямку україно-швейцарського 

проекту «Психічне здоров’я для України», канд.псих.н. – 

Єсип Мар’яна Зіновіївна; 

операційний директор ТзОВ «Шокоооооооолад» 

франчайзингу «Львівська майстерня шоколаду» – Верста 

Юлій Олегович; 

директор Львівської обласної Малої академії наук – 

Бородчук Іванна Антонівна; 

очільниця напряму операційної діяльності та процесу 

планування і формування проектних програм компанії EPAM 

в Західній Україні – Пеленичка Христина Андріївна;  

консультант Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників м. Львова, магістр – Боженко Лідія Романівна  
12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва   

14.00-14.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  
14.30-15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч.  
15.30-16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 



16.00-16.30 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

гарант ОП – Партико Тетяна Борисівна;  

перший проректор - Гукалюк Андрій Федорович; 

декан філософського факультету – Рижак Людмила Віталіївна; 

завідувач кафедри психології – Грабовська Софія Леонідівна;   

керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 

Богданівна  
День 3 – 06 жовтня 2021 р. 

09.00-17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи  

 

Керівник експертної групи                                                                                                                                          Беата БАРЧІ 


