
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку освітніх програм «Екологія» та 

«Прикладна екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія» у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка в період з 27.10.2022 по 29.10.2022 р 

 

 

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 освітніх програм «Екологія» та «Прикладна екологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Львівського національного університету 

імені Івана Франка, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 

можливі лише за згодою як експертної групи, так і Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 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. 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Львівського 

національного університету імені Івана Франка та інші особи. 

2.3. Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує присутність 

осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть 

бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. 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 Львівський 

національний університет імені Івана Франка у розумні строки; ЗВО має вжити розумних 

заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Львівський 

національний університет імені Івана Франка зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідними освітніми програмами про дату, час і місце 

проведення такої зустрічі. 

2.7. Львівський національний університет імені Івана Франка надає документи та 

іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 

групи. 



2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі 

відеотрансляції, яку здійснюють гаранти освітніх програм через технічні засоби відеозв’язку 

згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.9. Контактною особою від Львівського національного університету імені Івана 

Франка з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гаранти освітніх програм, 

вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.10. Львівський національний університет імені Івана Франка 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 відеозв’язку. 

2.11. Відеозапис усіх 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 Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 27 жовтня 2022 р. 
08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:00–09:40 Зустріч 1 з гарантами ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП «Екологія» 

Професор Антоняк Галина Леонідівна 
гарант ОП «Прикладна екологія» 
Доцент Пилипович Ольга Василівна. 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:00–11:00 Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 
гаранти ОП; представники керівництва ЗВО; 
керівники підрозділів, у яких реалізовуються ОП 
Гарант ОП Екологія:  
проф. Антоняк Галина Леонідівна 
Гарант ОП Прикладна екологія:  
доц. Пилипович Ольга Василівна. 
Проректор з науково-педагогічної роботи та 
соціальних питань -  
Качмар Володимир Михайлович. 
Проректор з науково-педагогічної роботи та 
інформатизації - Кухарський Віталій Михайлович. 
Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародної співпраці -  
Різник Сергій Михайлович. 
Декан біологічного факультету -   
Хамар Ігор Степанович 
Декан географічного факультету -  
Біланюк Володимир Іванович. 

11:00–11:20 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:20–12:40 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
гарант ОП; науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітніх 

програм, а також викладають на цій програмі  

(6-7 осіб з кожної програми) (НПП з циклу 

загальної підготовки, НПП з циклу професійної і 

практичної підготовки, керівники магістерських 
робіт) 
ОП Екологія 
Гарант ОП: професор Антоняк Галина Леонідівна 
1. Завідувач кафедри екології, доцент  

Мамчур Звенислава Ігорівна 



2. Професор Капрусь Ігор Ярославович 
3. Доцент Джура Наталія Миронівна 
4. Доцент Думич Оксана Яківна 
5. Доцент Цвілинюк Ольга Миколаївна  
6. Доцент Левицька Надія Олексіївна 
7. Доцент Віхоть Юрій Михайлович. 
Прикладна екологія: 
Гарант ОП: доцент Пилипович Ольга Василівна. 
Науково-педагогічні працівники: 
1. Завідувач кафедри конструктивної географії і 

картографії, професор  
Іванов Євген Анатолійович. 

2. Доцент Петровська Мирослава Андріївна. 
3. Доцент Кричевська Діана Анатоліївна. 
4. Доцент Михнович Андрій Васильович. 
5. Доцент Андрейчук Юрій Михайлович. 
6. Доцент Курганевич Людмила Петрівна. 
7. Доцент Войтків Петро Степанович. 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13:00–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:15 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти  

ОП «Екологія» 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(3-4 здобувачів з кожного року навчання, серед 

яких ті, які за результатами останньої сесії мають 
середній бал 5, 4 та 3 та представники денної і 
заочної форм навчання) 
Здобувачі І курсу:  
Вороновська Наталія-Софія Ігорівна 
Савінкова Вікторія Володимирівна 
Заблоцька Катерина теодорівна 
Лепецька Вікторія Тарасівна 
Тріщ Наталія Ярославівна 
Здобувачі ІІ курсу: 
Пожоджук Вероніка Дмитрівна 
Сідак Станіслав Юрійович 
 

14:15–14:30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 



14:30–15:15 Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти  
ОП  «Прикладна екологія» 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(3-4 здобувачів з кожного року навчання, серед 
яких ті, які за результатами останньої сесії мають 
середній бал 5, 4 та 3 та представники денної і 
заочної форм навчання) 
Здобувачі І курсу: 
Блажівський Олег Якубович 
Городник Марія Володимирівна 
Морозовська Уляна Володимирівна 
Новосад Василь Богданович 
Здобувачі ІІ курсу: 
Швидка Лілія Сергіївна 
Івасів Роман Валерійович 
Стоцько Олег Андрійович 

15:15–15:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15:30–16:30 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; представники 

роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості   

ОП «Екологія» та ОП «Прикладна екологія» 
Представники роботодавців ОП Екологія 
Кияк Володимир Григорович, Інститут екології 
Карпат НАН України; 
Данилик Іван Миколайович, Інститут екології 
Карпат НАН України; 
Яницький Тарас Петрович, Державний 
природознавчий музей НАН України; 
Війтик Оксана Григорівна, Департамент екології 
та природних ресурсів Львівської ОДА; 
Лобойко Юрій Васильович, кафедра водних 
біоресурсів та аквакультури ЛНУВМБ імені С. З. 
Ґжицького; 
Микітчак Тарас Ігорович, Регіональний 

ландшафтний парк «Знесіння»; 

Антахович Ігор Павлович, Львівський міський 

дитячий еколого-натуралістичний центр; 

Кийко Андрій Олександрович, ГО «Дунайсько-

Карпатська Програма»; 

Маруняк Сергій Степанович, Яворівський НПП; 

Кульчицька Ольга Іванівна, Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 
Представники роботодавців  



ОП «Прикладна екологія»: 
Туцький Роман Іванович, в. о. начальника 
управління Басейнового управління річок 
Західного Бугу і Сяну. 
Крута Наталія Сергіївна, Заступник начальника 

Басейнового управління водних ресурсів річок 

Західного Бугу та Сяну. 

Шемелинець Інеса Лук’янівна, начальник відділу 

біоресурсів та заповідної справи Департаменту 

екології та природних ресурсів Львівської 

державної адміністрації. 

Палюх Тетяна Борисівна, головний спеціаліст 

відділу захисту довкілля управління екології та 

природних ресурсів департаменту містобудування 

Львівської міської ради. 

Венгринович Олег Іванович, директор Карпатської 

гідрометеорологічної обсерваторії.                                            
16:30–16:40 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
16:40–17:20 Огляд матеріально-технічної  бази,  що 

використовується під час реалізації ОП 
«Екологія» 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (онлайн відео із супроводом гаранта 
ОП+ відеоролик за наявності) 
супровід гаранта ОП «Екологія»  

Антоняк Галина Леонідівна 
онлайн відео: Драч Юрій, Притула Сергій, Савінкова 

Вікторія, Мицак Олег, Кульчицька Анжеліка 
17:20–18:00 Огляд матеріально-технічної  бази,  що 

використовується під час реалізації ОП 
«Прикладна екологія» 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (онлайн відео із супроводом гаранта 
ОП+ відеоролик за наявності) 
супровід гаранта ОП «Прикладна екологія» 
Пилипович Ольга Василівна  
онлайн відео: Андрейчук Юрій, Савка Галина, 
Єфімчук Наталія, Самощук Роман. 

18:00–19:00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 
День 2 – 28 жовтня 2022 р. 

08:30–09:00 Підведення підсумків 1 дня роботи і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

09:00–09:45 Зустріч 7 із представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування  

(2– 3 особи від органу студентського 

самоврядування   ЗВО, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти; 2–3 особи від органу 

студентського самоврядування відповідних 



структурних підрозділів, у яких реалізовуються 

ОП) 
В.о. голови студентського уряду ЛНУ ім. Івана 
Франка - Бережненко Ангеліна  
Голова первинної профспілкової організації 
студентів ЛНУ ім. Івана Франка - Спересенко 
Микола 
ОП Екологія: 
Голова профбюро студентів біологічного 
факультету 
Петліна Єлизавета  
Грицан Тетяна (член профбюро) 
Голова Студентської ради біологічного 
факультету 
Руденко Вікторія 
Кульчицька Анжеліка (член студради). 
ОП Прикладна екологія: 
Голова профбюро студентів географічного 
факультету – Фісенко Микита. 
В. о. голови Студентської ради географічного 
факультету Штефанюк Валерія. 

09:45–10:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 8 із випускниками освітніх програм, що 

акредитуються 

Члени експертної групи; 
Випускники ОП «Екологія», ОП «Прикладна 
екологія» 

Випускники ОП «Екологія»: 
Борецька Ірина Юріївна – аспірант кафедри 

екології ЛНУ імені Івана Франка;  
Савчак Олег Романович – аспірант кафедри 

екології ЛНУ імені Івана Франка;  

Поліщук Олександр Ігорович – аспірант кафедри 

екології ЛНУ імені Івана Франка;  
Пилипів Юрій Васильович – аспірант кафедри 

екології ЛНУ імені Івана Франка;  
Мудрак Галина Михайлівна– інженер кафедри 

екології ЛНУ імені Івана Франка;  

Яринич Уляна – інженер-еколог технічного 

відділу ЛМКП «Львівводоканал»; 

Воляник Марта – головний спеціаліст сектору 

документування, контролю та забезпечення 

діяльності у Державній екологічній інспекції у 

Львівській області; 

Хайнацька Андріана – еколог у  приватній 

компанії "Center LTD. Eco consulting"; 



Перун Ірина – вихователь дошкільного 

підрозділу на базі Свірзького ліцею І-ІІІ ст. села 

Свірж Бібрської ОТГ Львівської області. 
Випускники ОП «Прикладна екологія»: 

Вишотравка Марія Ігорівна, випускниця 

2021р.  

Чаварга Надія Павлівна, випускниця 2021р. 

Мельник Роксолана Юріївна, випускниця 

2021р. 

Кірюхіна Тетяна Олегівна, випускниця 2020р.  
10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

зустрічі 9 
Члени експертної групи 

11:00–12:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО) 
Відеокоференція (лінк на відкриту зустріч 
заздалегідь публікується на сайті Львівського 
університету імені Івана Франка) 

12:00–13:00 Зустріч 9 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
керівники або представники структурних 

підрозділів, відповідальних за забезпечення 

якості у ЗВО; моніторинг якості освіти, за 
академічну доброчесність; керівник або 
представник приймальної комісії, навчально- 

методичного відділу, відділу міжнародних 
зв’язків, сектору з питань запобігання і 
виявлення корупції 

Керівник Центру забезпечення якості освіти, 

уповноважена особа з запобігання та виявлення 

корупції - Іваночко Ірина Богданівна; 

Завідувач Центру моніторингу -  

Ілик Христина Василівна; 

Заступник начальника науково-дослідної частини, 

відповідальний за академічну доброчесність у 

ЛНУ ім. Івана Франка - Куньо Іван Михайлович; 

Відповідальний секретар приймальної комісії - 

Міщук Наталія Володимирівна; 

Заступник начальника навчально-методичного 

відділу ЦЗЯО, керівник сектору організаційного 

забезпечення освітнього процесу -  

Несторович Надія Василівна; 

Начальник відділу міжнародних зав'язків -  



Чапляк Любов Ярославівна. 

13:00–13:20 Підведення підсумків   зустрічі   9   і   відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 10,11 

Члени експертної групи 

13:20–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:40 Зустріч 10 із менеджментом факультетів Члени експертної групи; 

Декани, заступники деканів, профспілка, 
завідувачі випускових для ОП кафедр 
Від ОП Екологія:  
Хамар Ігор Степанович –  
декан біологічного факультету; 
Гончаренко Віталій Іванович –  

заступник декана з навчально-методичної роботи; 
Мерлавський Володимир Михайлович – заступник 
декана з наукової і навчально-виховної роботи; 
Тарновська Антоніна Володимирівна – заступник 
декана з наукової і навчально-виховної роботи; 
Мамчур Оксана Василівна – голова профбюро 
біологічного факультету; 
Мамчур Звенислава Ігорівна – завідувач кафедри 
екології  
Від ОП Прикладна екологія:  
Декан географічного факультету -  
Біланюк Володимир Іванович. 
Заступник декана географічного факультету з  
навчально-методичної роботи -  
Котик Любов Іванівна. 
Заступник декана географічного факультету з  
наукової і навчально-виховної роботи - 
Тиханович Євген Євгенійович. 
Голова профбюро географічного факультету - 
Івах Ярослав Євгенович. 
Завідувач кафедри конструктивної географії і 
картографії - Іванов Євген Анатолійович. 

14:40–15:20 Зустріч 11 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівник або представник відділу кадрів; 

бухгалтерської служби, планово-фінансового 

відділу, студентського відділу; центру 

соціального розвитку і громадських ініциатив, 
психологічної служби університету, відділу 
охорони праці 
Головний бухгалтер ЛНУ ім. Івана Франка - 

Хмельницька Любов Іванівна; 

Начальник відділу кадрів ЛНУ ім.. Іваа Франка - 



Дзіковська Марія Ігорівна; 

Завідувач відділу Психологічної служби ЛНУ ім. 

Івана Франка -  

Скаковська Анастасія Володимирівна; 

Начальник планово-фінансового відділу -  

Сас Світлана Петрівна; 

Керівник Центру соціального розвитку і 

громадських ініціатив - Танчак Ярина Андріївна; 

Начальник відділу охорони праці -  

Поліщук Василь Іванович; 

Представник сектору студентської підтримки 

центру підтримки студентських сервісів -  

Бокало Ірина. 
15:20–15:30 Підведення підсумків зустрічі 10, 11 і підготовка 

до резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

15:30–16:10 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:10–16:30 Підведення підсумків резервної зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:30-17:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
гаранти ОП; керівник ЗВО 
Гарант ОП Екологія:  
Антоняк Галина Леонідівна 
Гарант ОП Прикладна екологія:  
Пилипович Ольга Василівна. 
Перший проректор -  
Гукалюк Андрій Федорович 

17:30–19:00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 
День 3 – 29 жовтня 2022 р. 

09:00–19:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 
 
Керівник експертної групи Л.М. Архипова 


