
    

ПРОГРАМА  
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» 

освітньої програми «Психологія» (ID у ЄДЕБО 12523) за першим рівнем вищої 

освіти (справа №2024/AC-21) у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка з 27 січня по 29 січня 2022 року (відповідно до наказу 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №2107-Е від 

15.12.2021)  
  

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 (далі – ЗВО) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Психологія» (ID у ЄДЕБО 12523) (далі – ОП), 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 плану 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. 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.  

2.2. 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 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 та час 

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 акредитацією 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 

 День 1 – 27 січня 2022 р.  

Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

08.45–09.00  Підготовка експертної групи до 

онлайн зустрічей  

Члени експертної групи  

09.00–09.40  Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи, гарант ОП – Кліманська Марина Борисівна 

09.40–10.20  Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи; гарант ОП – Кліманська Марина Борисівна; перший проректор – 

Гукалюк Андрій Федорович; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці - Різник Сергій Васильович; проректор з науково-педагогічної роботи та 

соціальних питань і розвитку - Качмар Володимир Михайлович; проректор з науково-

педагогічної роботи та інформатизації - Кухарський Віталій Михайлович; в.о. декана 

філософського факультету - Рижак Людмила Віталіївна; завідувач кафедри психології - 

Грабовська Софія Леонідівна 

10.20–10.30  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі  

Члени експертної групи  

10.30–11.10  Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОП  (включаючи умови для 

безперешкодного доступу  

маломобільних груп населення)  

Члени експертної групи; гарант ОП – Кліманська Марина Борисівна, технічний супровід (за 

потреби)  

11.10–11.30  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

11.30–12.30  Зустріч 2 з академічним персоналом  Члени експертної групи; гарант ОП – Кліманська Марина Борисівна; завідувач кафедри 

психології - Грабовська Софія Леонідівна; доцент кафедри психології - Волошок Олена 

В’ячеславівна; доцент кафедри психології - Галецька Інна Іванівна; доцент кафедри психології 

- Гупаловська Вікторія Анатоліївна; доцент кафедри психології - Дідковська Лариса Іванівна; 

доцент кафедри психології - Карковська Руслана Ігорівна; доцент кафедри психології - Левус 

Надія Ігорівна; професор кафедри психології - Партико Тетяна Борисівна; доцент кафедри 

психології - Петровська Інга Ростиславівна; доцент кафедри психології - Рибак Оксана 

Степанівна; доцент кафедри психології – Чолій Софія Мирославівна 

12.30–13.30  Обідня перерва    

13.30–14.00  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  



14.00–15.00  Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти: Коропецький Павло, Лісова Анастасія, 

Пивоварчук Олег, Львівська Влада, Радчук Ольга, Тищенко Анна, Івутін Михайло, Ткачук 

Еліана, Черткова Олена, Кловак Оксана, Прус Софія, Руда Христина 

15.00–15.20  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

15.20–15.50  Відкрита зустріч  Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  

15.50–16.10  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

16.10–16.40  Зустріч 4 із випускниками ОП  Члени експертної групи; випускники ОП: Бабченко Вікторія, Божинська Аліна, Бутрин Марія, 

Ільницька Валерія, Мусаковська Олена, Свізінська Роксоляна, Стадницька Ольга, Чінка 

Адріана 

16.40–17.00  Підведення підсумків  Члени експертної групи  

День 2 – 28 січня 2022р.  

08.45–09.00  Підготовка   експертної  групи до 

онлайн  зустрічей  

Члени експертної групи  

09.00–09.40  Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи; керівник центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 

Богданівна; начальник навчально-методичного відділу ЦЗЯО – Маєвська Ірина Петрівна; 

відповідальний секретар приймальної комісії – Міщук Наталя Володимирівна; провідний 

фахівець відділу міжнародних зв'язків – Краєвська Оксана Анатоліївна; заступник начальника 

науково-дослідної частини Університету – Куньо Іван Михайлович; директор наукової 

бібліотеки – Кметь Василь Федорович 

09.40–10.00  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

10.00–10.40  Зустріч 6 із допоміжними 

(сервісними) структурними  

підрозділами  

Члени експертної групи; начальник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна; практичний 

психолог психологічної служби – Скаковська Анастасія Володимирівна; керівник сектору 

студентської підтримки Центру підтримки студентських сервісів – Попадюк Ольга Богданівна; 

представник організаційно-методичного центру електронного навчання – Гуменна Галина 

Романівна; керівник Центру підтримки студентських сервісів –  Тибор Ольга Іванівна; 

начальник відділу менеджменту якості освітнього процесу ЦЗЯО – Філюк Оксана Павлівна; 

начальник відділу ліцензування та акредитації ЦЗЯО – Паєнок Ана Олександрівна; начальник 

відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом – Сновидович Ірина Григорівна 

10.40–11.00  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  



11.00–11.40   Зустріч  7  з  представниками  

студентського самоврядування  

Члени експертної групи; голова студентського уряду – Каленіченко Олексій Андрійович; 

голова студентської ради філософського факультету – Ущина Марія Олександрівна; голова 

профкому студентів – Спересенко Микола Володимирович; представник Наукового 

товариства студентів та молодих вчених філософського факультету «Кордіс» - Баталіна Анна 

Дмитрівна; представник Студентського науково-практичного товариства психологів – 

Павлюк Вероніка Валеріївна; представник асоціації випускників – Кухарський Віталій 

Михайлович 

11.40–12.30  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

12.30–13.30  Обідня перерва    

13.30–14.10  Резервна зустріч  Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну зустріч  

14.10–14.40  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

14.40–15.20  Зустріч 8 з роботодавцями  Члени експертної групи; представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП: керівник психологічної служби Львівської області, 

завідувач кафедри практичної психології Львівського обласного інституту післядипломної 

освіти, канд.псих.наук – Корнієнко Ігор Олексійович; 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; 

засновник та директор психологічної студії «Ріст» - Маркевич Наталія Володимирівна;  

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 

15.20–16.00  Підведення підсумків та підготовка 

до наступної зустрічі 

Члени експертної групи  

16.00–16.30  Фінальна зустріч  Члени експертної групи, гарант ОП – Кліманська Марина Борисівна, перший проректор – 

Гукалюк Андрій Федорович; в.о. декана філософського факультету - Рижак Людмила 

Віталіївна; завідувач кафедри психології - Грабовська Софія Леонідівна 

16.30–17.00  Підведення підсумків  Члени експертної групи  



День 3 – 29 січня 2022 р.  

09.00–18.00  «День суджень» експертної групи – 

внутрішня зустріч  

Члени експертної групи  
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