
 
 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи 
 

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, 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 дистанційних зустрічей 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування 
комп’ютерів учасників та правильній інсталяції програмного 
забезпечення при потребі всім учасниках вкл. стейкголдерам (додається 
інструкція користування Zoom, можлива для пересилання 
стейкголдерам). При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має 
наголосити учасникам про потребу відео зв’язку. Під час відвідування 
закладу представником ЕГ ЗВО надає експерту авдиторію з доступом до 
інтернету. 

2.2. ЗВО на другий день роботи експертної групи надає їй 
приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для 
проведення зустрічей. 

2.3. ЗВО забезпечує доступ члена експертної групи до мережі 
Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi у другий день. У 
виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений 
в інший спосіб. 

2.4. Обов’язковою складовою проведення дистанційної експертизи 
є відеозапис зустрічей з фокус-групами та можлива фото-відео фіксація 
під час проведення огляду матеріально-технічної бази. 



2.5. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім 
випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 
присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.6. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду 
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 окрім зустрічей, що передбачають присутність 
представників, що не входять до визначених конкретних фокус- груп. 

2.7. 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. 

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

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

2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з 
акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний 
у відомостях про самооцінювання. 

2.11. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно на 
платформі Zoom, окрім одного дня, який проводиться у змішаному 
форматі. Організатором зустрічей є Національне агентство забезпечення 
якості вищої освіти.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (15  березня 2023 року) 

08.45–09.00 Організаційна зустріч експертної групи та 
підготовка до зустрічей першого дня. 

Члени експертної групи 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 
гарант ОП – Альчук Марія Павлівна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 
 
 
 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 
 

 

Члени експертної групи 
гарант ОП – Альчук Марія 
Павлівна; 
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 

Різник Сергій Васильович, проректор з науково-

педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Рижак Людмила Віталіївна, декан філософського 

факультету 

10:40-11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи; 

11:00-11:40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі. 
Івасюта Олена Богданівна 
Альчук Марія Павлівна 
Король Наталя Мирославівна 
Дарморіз Оксана Володимирівна 
Власевич Тетяна Вікторівна 
Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна 
Ярошенко Тетяна Миколаївна 
Кашуба Марія Василівна 

11:40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 



12.00–12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
 здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  
 Олеськевич Соломія Ігорівна; 
 Жуков Денис Сергійович; 
 Челяк Олег Святославович; 
 Чухліб Максим Тарасович; 
 Шапіро Володимир Вікторович  
 

12.40–12.50 Підведення підсумків зустрічі 3  
 

Члени експертної групи 

12.50–13.50 Обідня перерва  
13-50-14:00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14-00-14:30 Зустріч 4 із представниками студентського 

самоврядування 
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 
Кісіль Вадим Вадимович, голова профбюро 
студентів філософського факультету 
Наукове товариство культурологів "Гілея": 
Явір Вікторія Олегівна (Голова наукового 
товариства культурологів);  
Ростоцька Діна Володимирівна;  
Гофман Теодор Андрійович;  
Бринь Еріка Ігорівна. 
 

14-30-15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15:00-15:50 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

15:50-16:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16:00-16:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Сторожук Світлани Володимирівни, доктор 
філософських наук, професор кафедри української 



філософії та культури Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Кобрин Михайло Степанович, директор 
Музично-меморіального музею Соломії 
Крушельницької у Львові. 
Ігнатенко Діана Анатоліївна,  співзасновниця, 
авторка та ведуча онлайн-медіа проєкту SEVDI 
podcast & blog  
Загоруйко Мар'яна Олегівна, завідувач сектору 
“Офіс Львів місто літератури ЮНЕСКО”, МПК 
ім.Гната Хоткевича 
Года Михайло Володимирович, керівник відділу 
Техно 24. 

 

 

16:40-17:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17:00-18:00 Підведення підсумків першого дня та робота з 

документами 
Члени експертної групи 

День 2 – (16 березня 2023 року) 

9:15-9:30 Організаційна зустріч експертної групи та 
підготовка до зустрічей другого дня. 

Члени експертної групи 
 

9:30-10:30 Резервна зустріч за підсумками першого дня Члени експертної групи; 
Особи, які додатково запроошені 

10.30 -11:00 Підготовка до огляду матеріально-технічної 
бази 

Члени експертної групи 
 

11.00 -11:50 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Альчук Марія Павлівна; 
 

11:50-12:00 Підведення підсумків огляду. Підготовка до 
зустрічей 6  

Члени експертної групи 

12.00–12.40 
 
 

Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Іваночко Ірина Богданівна, керівник Центру 
забезпечення якості освіти 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 

 
12:40-13:00 Підведення підсумків зустрічі 6. Підготовка до 

зустрічі 7  
Члени експертної групи 

13:00-13:40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Краєвська Оксана Анатоліївна, провідний 
фахівець відділу міжнародних зв’язків Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Куньо Іван Михайлович, заступник начальника 
науково-дослідної частини Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Седляр Олександр Володимирович, директор 
Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Дзіковська Марія Ігорівна, начальник відділу 
кадрів Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Тибор Ольга Іванівна, керівник Центру підтримки 
студентських сервісів  

13:40-14:40 Обідня перерва Члени експертної групи 

14:40-15:00 Підведення підсумків зустрічі 7, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15:00-15:40 Зустріч 8. з випускниками ОП Члени експертної групи; 
Випускники ОП: 

Кізима Михайло Богданович (випуск 2022 р.) 
Костинюк Юлія Русланівна (випуск 2022 р.) 
Божко Соломія Андріївна (випуск 2021 р.) 
Легкобит Любов Олегівна (випуск 2020 р.)   
Павлишин Анастасія Дмитрівна (випуск 2019 р.)  
Коряга Павло Ігорович (випуск 2019 р.)  

 
 
  

15:40-16:00 Підведення підсумків зустрічі 8, 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 
 

16:00-16:30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, які додатково запрошені 

16:30-17:00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 



17:00-17:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
гарант ОП – Альчук Марія 
Павлівна 
Гукалюк Андрій Федорович, перший проректор 

Качмар Володимир Михайлович, проректор з 

науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 

розвитку 

Рижак Людмила Віталіївна, 
декан філософського факультету 

17:30-18:00 Підведення підсумків другого дня та робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 3 – (17 березня 2023 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


