
 
 
  

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи  

із використанням технічних засобів відеозв’язку 
 

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 із використанням технічних 
засобів відеозв’язку, 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у 
погоджений час. 

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

2.3. У розкладі 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.  

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

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

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання – Стадник 

Василь Йосифович  (+38(067)-137-94-91; +38(063)-194-57-28;  vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua). 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

 Зустріч або інші активності Учасники Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
 

20 січня 2022 року 
 

8:30 Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 
зображення тощо) 

Члени експертної групи;  
гарант ОП (проф. Стадник Василь 
Йосифович); 
представники  секретаріату   

Відеоконференція 

 
День 1 – 20 січня 2022 року 

 
9:30-
10:00  
 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи;  
гарант ОП (проф. Стадник Василь 
Йосифович);  
перший проректор (доц. Гукалюк Андрій 
Федорович); 
керівник підрозділу, у якому 
реалізовується ОП (в.о.декана фізичного 
факультету доц. Чорнодольський Ярослав 
Миколайович);  
проректор з науково-педагогічної роботи 

та соціальних питань і розвитку (доц. 
Качмар Володимир Михайлович) 

Відеоконференція 

10:00-
10:15  
 

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

10:15-
11:45  
 

Зустріч 2 з викладацьким складом Члени експертної групи;  
гарант ОП (проф. Стадник Василь 
Йосифович);  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають 
на цій програмі (не більше 10 осіб) 
проф. Демків Тарас Михайлович, 

Відеоконференція 



проф. Ровенчак Андрій Адамович, 
док. фіз.-мат., ст.н.спів. Мелех Богдан 
Ярославович, 
доц. Конопельник Оксана Ігорівна, 
доц. Бовгира Олег Вікторович, 
доц. Федина-Дармохвал Володимира 
Степанівна, 
доц. Мищишин Ірина Ярославівна 
 

11:45-
12:00  
 

Підведення підсумків зустрічі 2 і  
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12:00-
13:00  
 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОП (студенти 2 курсу – 2 особи: Гудз 
Наталія, Линда Наталія), 3 курсу - 3 
особи: Вальковець Юлія, Лукащева Софія, 
Суровик Оксана), 4 курсу – 4 особи: 
Попеску Ганна, Грицюк Богдана, Марків 
Юлія, Корогда Вадим). 

Відеоконференція 

13:00-
13:30  
 

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

13:30-
14:30  
 

Перерва   

14:30-
15:30  
 

Зустріч 4 з представниками 
самоврядування здобувачів вищої освіти 
 
 

Члени експертної групи; 
представники самоврядування від 
університету: голова студенського уряду 
(Каленіченко Олексій Андрійович); 
голова профкому студентів (Спересенко 
Микола Володимирович); 
та від фізичного факультету: голова 
Профбюро студентів фізичного 
факультету (Старушенко Катерина 
Дмитрівна); голова Студентської ради 
фізичного факультету (Кигим Владислав 
Андрійович), член Вченої ради 

Відеоконференція 



факультету, член Студентської ради 
фізичного факультету (Серкіз Соломія 
Романівна).  
 

15:30-
16:00  
 

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи; Відеоконференція 

16:00-
17:00  
 

Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені 
до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП: 
Добосевич Мар̓ян Станіславович, 
Свистович Лілія Євгенівна, Філіпішин 
Ольга Романівна, Заремба Михайло 
Сергійович, Собко Любов Романівна 

Відеоконференція 

17:00  
 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи Відеоконференція 

 
День 2 – 21 січня 2022 року 

 
9:30-
11:30  
 

Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (проф. Стадник Василь 
Йосифович) 
Працівники, які забезпечать онлайн 
трансляцію:  
доц. Фтомин Назар Євгенович, доц. 
Щепанський Павло Андрійович, проф. 
Демків Тарас Михайлович, ст.н.сп. Рудиш 
Мирон Ярославович, директор наукової 
бібліотеки (Кметь Василь Федорович) 
 

Відеоконференція, 
фотозвіт, відеозвіт, 
документальний звіт 

11.30-
12.00 

Робота з документами і підготовка до  
зустрічі з допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.00-
13.00 

Зустріч з допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами  

керівник центру забезпечення якості 

освіти (Іваночко Ірина Богданівна);  

Відеоконференція 



начальник відділу менеджменту якості 

освітнього процесу ЦЗЯО (Філюк Оксана 

Павлівна); 

начальник навчально-методичного 

відділу  (Маєвська Ірина Петрівна); 

відповідальний за перевірку рукописів на 
плагіат (Бовгира Олег Вікторович),  
керівник центру маркетингу та розвитку 
Осередчук Ольга Анатоліївна), 
керівник центру підтримки студентських 
сервісів (Тибор Ольга Іванівна), 
представник відділу практик університету 
(Конопельник Оксана Ігорівна). 

13:00-
13:30  
 

Робота з документами і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Надаються коректні 
посилання та/або 
файли в модулі 
запитів в системі 
агентства  
(рекомендовано) або 
надсилаються на 
електронну пошту. 

13:30-
14:30  
 

Перерва   

14:30-
15:30  
 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 
 

Відеоконференція 

15:30-
16:00  
 

Підведення підсумків відкритої зустрічі. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16:00-
16:40  
 

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

Відеоконференція 

16:40-
17:00  

Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 



 
17:00-
18:00  
 

Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник ЗВО (перший проректор ЛНУ ім. 
І.Франка доц. Гукалюк Андрій 
Федорович); 
гарант ОП (проф. Стадник Василь 
Йосифович) 

Відеоконференція 

 
День 3 – 22 січня 2022 року 

 
 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи Відеоконференція 

 
 


