
 
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 
віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «014 Середня освіта» 

освітньої програми «Середня освіта (Математика)» (ID у ЄДЕБО 25567) за 
першим рівнем вищої освіти (справа № 0634/АС-23) 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 у  Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі – ЛНУ 

імені Івана Франка) під час проведення  акредитаційної експертизи освітньої програми, а 

також умови роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЛНУ 

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

лише за згодою експертної групи та ЛНУ імені Івана Франка. 

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Програма онлайн-візиту експертної групи в обов’язковому порядку 

оприлюднюється на сайті ЛНУ імені Івана Франка. 

2.2. Відеозапис зустрічей онлайн-візиту є обов’язковим. Він здійснюється членами 
експертної групи виключно для внутрішнього використання Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти і не передається третім особам. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, на них не можуть бути присутні 

працівники ЛНУ імені Івана Франка та інші особи. Проте можливі винятки, які погоджуються 
з експертною групою. 

2.4. ЛНУ імені Івана Франка забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази 
у погоджений із експертною групою спосіб. 

2.5. ЛНУ імені Івана Франка забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту 
для кожної зустрічі у погоджений час. Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На 
них не можуть бути присутні особи, що не запрошені, відповідно до програми. 

2.6. У програмі візиту заплановано резервні зустрічі. На резервні зустрічі експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах 

акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЛНУ імені Івана Франка у 

розумні строки; ЛНУ імені Івана Франка має вжити заходів, щоб забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЛНУ імені Івана Франка 
зобов’язаний завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 

програмою про дату, час та місце проведення такої зустрічі. ЛНУ імені Івана Франка публікує 
посилання на відкриту зустріч на інформаційних джерелах закладу, зазначивши дату та час 
такої зустрічі.  

2.8. ЛНУ імені Івана Франка надає документи та іншу інформацію, необхідну для 
проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 



 
 

 

   
 

2.9. Контактною особою від ЛНУ імені Івана Франка щодо усіх питань, пов’язаних із 
акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про 
самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку (платформа Zoom).



 

 

3. Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – (23.03.2023) 

08:45–09:00 Налаштування on-line роботи 

експертної групи та ЛНУ 

імені Івана Франка 

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович 

 

09:00–09:45 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Учасники експертної групи 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЛНУ імені 

Івана Франка 

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович; 

перший проректор - Гукалюк Андрій Федорович;  

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку - Качмар 

Володимир Михайлович; 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці - Різник Сергій 

Васильович 

10:30–10:45 Підготовка до зустрічі 2 Учасники експертної групи 

10:45–12:00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович 

Науково-педагогічні працівники, які реалізують ОП:  

Банах Тарас Онуфрійович  

Головата Оксана Маркіянівна  

Головатий Юрій Данилович  

Гринів Олена Степанівна  

Гутік Олег Володимирович  

Жигайло Наталія Ігорівна  

Мельник Іванна Орестівна  

Скасків Олег Богданович  

Холявка Ярослав Михайлович  

12:00–12:15 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і 2, підготовка до 

зустрічі 3 

Учасники експертної групи 

 

12:15–13:00 Зустріч 3 зі здобувачами ОП  Учасники експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти: 



 

 

1 курс: Лагодюк Оксана, Ільницька Марія 

2 курс: Магдич Ірина, Чорненька Андріана 

3 курс: Мохналь Анастасія, Громіш Ірина 

4 курс: Покотило Юлія, Сех Діана 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:10 Підведення підсумків 

зустрічі 3, підготовка до 

зустрічі 4 

Учасники експертної групи 

 

14.10-14.50 Зустріч 4 з представниками 

студентського 

самоврядування 

Учасники експертної групи 

Представники студентського самоврядування: 

В.о. голови студентського уряду університету – Бережненко Ангеліна; 

голова профкому студентів університету – Спересенко Микола; 

голова наукового товариства університету - Святослав Пих; 

в.о. голови студентської ради механіко-математичного факультету – Голик Богдан; 

голова профбюро студентів механіко-математичного факультету – Мілько-Бутовська 

Анастасія 

14:50-15:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4, підготовка до 

зустрічі 5 

Учасники експертної групи 

15:00–16:00 Зустріч 5 із 

адміністративним 

персоналом  

Учасники експертної групи 

Адміністративний персонал: 

завідувач центру моніторингу - Ілик Христина Василівна; 

керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина Богданівна; 

заступник начальника навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості 

освіти, керівник дидактично-методичного сектору – Сак Неля Ростиславівна; 

заступник начальника з методичної роботи навчально-методичного відділу Центру 

забезпечення якості освіти – Несторович Надія Василівна; 

керівник педагогічної практики на ОП – Максимик Катерина Миколаївна; 

начальник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна; 

головний бухгалтер – Хмельницька Любов Іванівна; 

відповідальна особа факультету за технічну перевірку робіт на наявність плагіату – 

Кузь Ігор Степанович 

16.00-16.10 Підведення підсумків 

зустрічі 5  

 

16.10–16:40 Відкрита зустріч  Учасники експертної групи; 



 

 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЛНУ імені Івана Франка) 

16:40-16.50 Підготовка до зустрічі 6 Учасники експертної групи 

 

16.50-17.30 Зустріч 6 зі стейкголдерами Учасники експертної групи 

Представники роботодавців: 

Добосевич Мар’ян Станіславович – директор Львівського фізико-математичного 

ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка; 

Хобзей Павло Кузьмович – директор КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти»; 

Бородчук Іванна Антонівна – директор Львівської обласної Малої академії наук; 

Слотвінська Марія Семенівна – заступник директора з виховної роботи, вчитель 

фізики НВК «Волезадеревацький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» 

17:30–17:40 Підведення підсумків 6 

зустрічі та відкритої зустрічі 

Учасники експертної групи 

 

17:40-18.20 Резервна зустріч Учасники експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

День 2 – (24.03.2023) 

08:45–09:00 Налаштування on-line роботи 

експертної групи та ЛНУ 

імені Івана Франка 

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович  

 

09:00–10:45 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОП  

Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович; 

демонстрація матеріально-технічної бази ОП – Прохоренкова Оксана; 

демонстрація функціоналу системи Деканат – Тибор Ольга Іванівна; 

представник організаційно-методичного центру електронного навчання 

(ознайомлення з дисциплінами ОП «Середня освіта (Математика)» на платформі 

Moodle) – Гуменна Галина Романівна; 

в.о директора Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка – Седляр Олександр 

Володимирович 

10:45–11:00 Підготовка до зустрічі 7 Учасники експертної групи 

11:00-11:40 Зустріч 7 із допоміжними 

структурними підрозділами 

Учасники експертної групи 

Керівники допоміжних структурних підрозділів: 

керівник Центру підтримки студентських сервісів – Тибор Ольга Іванівна;  

керівник Центру соціального розвитку та громадських ініціатив – Танчак Ярина 



 

 

Андріївна; 

завідувач психологічної служби - Скаковська Анастасія Володимирівна; 

відповідальний секретар приймальної комісії – Міщук Наталія Володимирівна; 

начальник відділу розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом – Сновидович Ірина 

Григорівна; 

начальник відділу маркетингу та комунікації – Осередчук Мирослава Андріївна; 

представник або керівник сектору культури, дозвілля та медобслуговування - 

Булатова Мирослава Михайлівна 

11:40–12:00 Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Учасники експертної групи 

 

12:00–12:40 Зустріч 8 із випускниками 

ОП  

Учасники експертної групи 

Випускники ОП: 

Долгушина Ірина, Гецко Анна, Гудаш Тетяна, Сенишин (Герула) Ірина, Палюх Ольга 
12:40–13:00 Підведення підсумків 

зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Учасники експертної групи 

 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–15:00 Резервна зустріч Учасники експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:00–15:30 Підведення підсумків 

резервної зустрічі і 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Учасники експертної групи 

 

15:30–16:00 Фінальна зустріч Учасники експертної групи; 

Гарант ОП - Гуран Ігор Йосипович; 

перший проректор - Гукалюк Андрій Федорович;  

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку - Качмар 

Володимир Михайлович 

День 3 – (25.03.2023) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Учасники експертної групи 

 


