
ПРОГРАМА  
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю «052 Політологія» за першим рівнем вищої 
освіти освітньої програми «Політологія»  (ID у ЄДЕБО 9685)  у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка 

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

експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з 
використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання 
цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – 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. Умови роботи експертної групи 
2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для 

кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 
Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до 

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

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням 
технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 
освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 
такої зустрічі. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням 
технічних засобів відеозв’язку, 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.  

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

2.6. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про 
самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних 
засобів відеозв’язку Zoom дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

 
День 1 – (14 березня 2023 року) 

9.00 – 09.15 Організаційна зустріч   
членів експертної групи 

члени експертної групи: 
Стогова Ольга Володимирівна 

Краснопольська Тетяна Миколаївна 

Сасін Владислав Олександрович 

9:30 – 10:00  
 

Організаційна зустріч  
із гарантом ОП 
 (ID у ЄДЕБО 9685), 
відеоконференція 

члени експертної групи 
гарант ОП, завідувач кафедри політології  
Романюк Анатолій Семенович 

10.00-10.20 Підготовка до зустрічі 1 члени експертної групи 

 
10.20–11:00 

Зустріч 1  
із керівництвом та 
менеджментом ЗВО, 
відеоконференція 

члени експертної групи 
 
Мельник Володимир Петрович, 
Ректор Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Гукалюк Андрій Федорович, перший 
проректор 
Качмар Володимир Михайлович, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку 
Кухарський Віталій Михайлович, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
та інформатизації 
Курляк Василь Юрійович, проректор з 
навчально-виробничої та 
адміністративно-господарської роботи 
Різник Сергій Васильович, проректор 
з науково-педагогічної роботи та 
міжнародної співпраці 
Рижак Людмила Віталіївна, декан 
філософського факультету 
Романюк Анатолій Семенович 
гарант ОП, завідувач кафедри політології 

11.10 – 11.30 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

члени експертної групи 

 
11:30-12:30 
 
 

Зустріч 2  
із академічним 
персоналом ОП 
(ID у ЄДЕБО 9685), 
відеоконференція 

члени експертної групи 
- науково-педагогічні працівники, які 

викладають на цій освітній програмі (крім 

гаранта ОПП): 

 
 
Бабенко Володимир 
Володимирович, старший викладач 
кафедри вищої математики. 
Була Світлана Петрівна, доцент 
кафедри політології. 
Вдовичин Ігор Ярославович, 
професор кафедри теорії та історії 
політичної науки. 
Гарбадин Андрій Стефанович, доцент 
кафедри теорії та історії політичної науки. 



Лазарович Надія Василівна, доцент 
кафедри теорії та історії культури. 
Литвин Віталій Сергійович, професор 
кафедри політології. 
Осадчук Ігор Юрійович, доцент 
кафедри політології. 
Проць Оксана Іванівна, доцент 
кафедри психології.  
Угрин Леся Ярославівна, доцент 
кафедри теорії та історії політичної науки.  
Шипунов Геннадій Володимирович, 
завідувач кафедри теорії та історії 
політичної науки.  
 

12:30-12:50 Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14:00 – 14:40  
 

Зустріч 3 
зі здобувачами вищої 
освіти ОП  
(ID у ЄДЕБО 9685),  
відеоконференція 

члени експертної групи 
здобувачі ОП (ID у ЄДЕБО 9785),  
(10-12 осіб по 3-4 із кожного курсу): 
Здобувачі 2 курсу: 
Арзуманян Артур, 
Кузнєцова Варвара, 
Скакун Дмитро, 
Ретін Микита. 
 
Здобувачі 3 курсу: 
Гріх Тарас, 
Демченко Назар, 
Журавчак Анна,  
Латишев Ілля. 
 
Здобувачі 4 курсу: 
Варавенко Єлизавета, 
Сабада Катерина,  
Савчук Марк, 
Ярошенко Дмитро 
 

14:40-15:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

члени експертної групи 
 

15:00-15:40 Зустріч 4 
із представниками 
студентського 
самоврядування 
відеоконференція 

члени експертної групи. 
Бережненко Ангеліна Сергіївна, 
голова Студентського уряду Університету 
 
Спересенко Микола Володимирович, 
голова Профкому студентів університету, 
в.о. голови наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених філософського 
факультету "Кордіс" 
 
Боднарук Владислава Василівна, 
членкиня студентської ради 



філософського факультету 
Пих Святослав Олексійович, голова 

наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених 

ЛНУ ім. Івана Франка  

Кісіль Вадим Вадимович, голова 
профбюро студентів філософського 
факультету 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

члени експертної групи 

 
16:00-16:40  

Зустріч 5  
із випускниками ОП 
відеоконференція 

члени експертної групи 
випускники останніх 5 років: 
Войтович Василь Андрійович, 
аспірант кафедри політології. 
Конюченко Анна Анатоліївна, 
редактор стрічки новин інтернет-видання 
«Дзеркало тижня».  
Рішко Степан Іванович, аспірант 
кафедри політології, аналітик інвест-
об’єктів «Інвест-офісу» у Львові. 
Сениця Назар Іванович, проектний 
менеджер у Львівський міській раді.   
Сичова Яна Анатоліївна, аспірантка 
кафедри теорії та історії політичної науки.  
 

16:40-17:00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

члени експертної групи 

 
17.00–17.40 

Зустріч 6  із 
роботодавцями 
відеоконференція 

члени експертної групи 
роботодавці: 

Патеруха Наталія Григорівна, 
провідний спеціаліст Департаменту 
комунікацій та внутрішньої політики 
Львівської обласної державної 
адміністрації.  
Стандратюк Діана Василівна, 
координаторка програм «Фонду Східна 
Європа». 
Улинець Наталія Юріївна, директор 
агенції «Perfect PR». 
Чоловська Олександра Павлівна, 
керівник програм адвокаційно-
аналітичного центру «Львівський 
регуляторний хаб». 
Яремчук Богдана Андріївна, в.о. 
начальника управління персоналом 
Львівської міської ради.  
 

17:40-18:00 Підведення підсумків  члени експертної групи 
 
 
 
 
 



 
 

День 2 – (15 березня 2023 року) 
 
9.30-10.30 

Онлайн огляд 
матеріально-технічної 
бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП 
відеоконференція  

члени експертної групи 
гарант ОП, завідувач кафедри політології 
Романюк Анатолій Семенович,  
Представник філософського факультету 

10.30-11.00 Підведення підсумків 
огляду матеріально-
технічної бази і 
підготовка до зустрічі 7  

члени експертної групи 

 
11.00-11.40 

Зустріч 7 
із сервісними службами, 
відеоконференція 

Седляр Олександр Володимирович, 
директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка 
Онишко Марія Володимирівна,  
завідувач гуртожитку № 2 Університету 
Танчак Ярина Андріївна, керівник 
Центру соціального розвитку і 
громадських ініціатив Університету 
Скаковська Анастасія 
Володимирівна, керівник Психологічної 
служби Університету 
Тибор Ольга Іванівна, керівник Центру 
студентських сервісів Університету 
Міщук Наталія Володимирівна, 
відповідальний секретар Приймальної 
комісії Університету 
Сновидович Ірина Григорівна, 
керівник відділу кар’єрного розвитку та 
співпраці з бізнесом Університету 
 

11.40-12.00 Підведення підсумків 
зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

 

 
12.00-12.40 

Зустріч 8 
із адміністративним 

персоналом  

відеоконференція 

члени експертної групи 
Іваночко Ірина Богданівна, керівник 
Центру забезпечення якості освіти 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Дзіковська Марія Ігорівна, начальник 
відділу кадрів Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Сак Неля Ростиславівна, заступник 
начальника навчально-методичного 
відділу Центру забезпечення якості освіти, 
керівник дидактично-методичного 
сектору Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Сас Світлана Петрівна, начальник 
планово-фінансового відділу Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка 
Гуменна Галина Романівна, завідувач 
лабораторії методичної підтримки 
системи електронного навчання 
організаційно-методичного центру 
електронного навчання Львівського 



національного університету імені Івана 
Франка 
Ілик Христина Василівна, керівник 
Центру моніторингу Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка 

12.40-13.00 Підведення підсумків 
зустрічі 8  

члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва 1.  

14.00-14.50 Резервна зустріч , 
відеоконференція 

члени експертної групи 
запрошені 

 
14.50-15.00 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі  і 
підготовка до відкритої 
зустрічі 

члени експертної групи 
 

15.00-15.40 Відкрита зустріч, 
відеоконференція  

члени експертної групи 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(окрім гарантів ОП та представників 
адміністрації ЗВО). 

15.40-16.10 
 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  і 
підготовка до фінальної 
зустрічі 

члени експертної групи 

16.10-16.50 Фінальна зустріч, 
відео конференція 

члени експертної групи 
декан філософського факультету Рижак 
Людмила Віталіївна 
гарант ОП, завідувач кафедри політології  
Романюк Анатолій Семенович 
 
Гукалюк Андрій Федорович, перший 
проректор 
Іваночко Ірина Богданівна, керівник 

Центру забезпечення якості освіти 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

 
16.50-17.00 Підведення підсумків    

 
День 3 – (16 березня  2023 року) 

09.00–12.00 Внутрішня зустріч 
експертної групи 

члени експертної групи 
 
 

13:00 – 17:00 Внутрішня зустріч 
експертної групи 

члени експертної групи 
 
 

 
 


