
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  за 

спеціальністю 231Соціальна робота освітньо-професійної 

програми «Соціальна педагогіка» (ID у ЄДЕБО 16877) за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка з 

використанням технічних засобів відеозв’язку з 07.03.2023 р. по 

09.03.2023 р. 

 

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

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 

усіх етапів онлайн візиту. 

2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути 

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

2.5. У розкладі візиту 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 онлайн участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 

відеозв’язку. 



3.Розкладроботиекспертноїгрупи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 07.03.2023 р. 

08:50 – 09:00 

10 хв. 

Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: Коношенко Наталія Анатоліївна, Міхеєва Оксана 

Юріївна, Клименко Леся Валентинівна 

09:00 – 09:40 

40 хв. 

Організаційна відеозустріч з 

гарантом ОП  

Члени експертної групи.  

 

Корнят Віра Степанівна, гарант ОП 

 

09:40 – 10:00 

20 хв. 

Підготовка до відеозустрічі 1 Члени експертної групи. 

 

 

10:00 – 10:40 

40 хв. 
Відеозустріч 1 з керівним 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

 

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  

Герцюк Дмитро Дмитрович, декан факультету педагогічної освіти  

Корнят Віра Степанівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи, гарант ОП 

 

10:40 – 11:00 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 1 і 

підготовка до відеозустрічі 2 

Члени експертної групи. 

11:00 – 12:00 

60 хв. 

Відеозустріч 2 з академічним 

персоналом ОП  

Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньо-професійної програми, а також викладають на цій 

програмі (не більше 10 осіб).  

 



Зубрицька–Макота Ірина Володимирівна, канд. пс. наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Кобилецька Людмила Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедри початкової та дошкільної освіти 

Лобода Вікторія Віталіївна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Мартіросян Леся Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Марчук Алла Володимирівна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Мачинська Наталія Ігорівна, доктор пед. наук, професор, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, завідувач кафедри 

початкової та дошкільної освіти 

Мищишин Ірина Ярославівна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Мікула Оксана Ігорівна, асистент кафедри іноземних мов для 

гуманітарних факультетів 

Субашкевич Ірина Романівна, канд. пс. наук, доцент, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Столярик Ольга Юріївна, доктор філософії з соціальної роботи, 

асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

12:00 – 12:20 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 2 і 

підготовка до відеозустрічі 3 

Члени експертної групи. 

12:20 – 13:20 

60 хв. 

Відеозустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти ОП  

 

 

 

Члени експертної групи; 

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 2-3 здобувачі з кожного 

року навчання (серед яких здобувачі заочної форми): 

 

1-й курс: Василишин Руслана, Василишин Діана, Ребізант Софія 

2-й курс: Яворівська Анна, Полякова Євгенія, Вовк Софія 

3-й курс: Кун Софія-Марія,  Возна Ірина 

4-й курс: Жеребцова Соломія, Репецька Діана, Пелешок Аліна, Романик 

Катерина 



 

13:20 – 13:30 

10 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 3, 

підготовка до відеозустрічі 4 

Члени експертної групи. 

13:30 – 14:30 Обідня перерва  

14:30– 15:10 

40 хв. 
Відеозустріч 4 з представниками 

органів студентського 

самоврядування ЗВО 

Члени експертної групи; 

 

Представники студентського самоврядування (1–2 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 відповідного структурного 

підрозділу, в якому реалізовується ОП, студентського наукового 

товариства: 

 

Бережненко Ангеліна Сергіївна, в.о. голови студентського уряду 

Спересенко Микола Володимирович, голова профкому студентів  

Пих Святослав Олексійович, голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених  

Галюка Ольга Степанівна, заступниця голови Ради Наукового 

товариства студентів, аспірантів та молодих учених факультету 

педагогічної освіти 

Шевчук Каріна Миколавна, голова студентської ради факультету 

педагогічно освіти 

Оленська Єлизавета Віталіївна, голова профбюро студентів факультету 

педагогічної освіти 

Михалевич Надія Юріївна, членкиня студради факультету педагогічної 

освіти 

15:10–15:30 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 4 і 

підготовка до відеозустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:30–16:10 

40 хв. 
Відеозустріч 5 із роботодавцями ОП Члени експертної групи;  

 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП: 

 

Бордіян Ярослав Ігорович, директор Львівського обласного центру 



соціальних служб, кандидат наук з державного управління 

Гаврилюк Світлана Петрівна, директор Притулку для дітей Служби у 

справах дітей Львівської обласної державної адміністрації 

Голуб Орися Іванівна, директор Центру соціально-

психологічноїреабілітації у 

Львівській області 

Кобрин Ігор Васильович, начальник управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

Коваленко Олена Вікторівна, директор середньої загальноосвітньої 

школи №67 м. Львова 

Лозинський Володимир Євстахович, директор Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний 

центр «Довіра»» 

Лупенко Аліна Петрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи середньої загальноосвітньої школи №50 м. Львова 

Обнявка Надія Михайлівна, директор Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне художнє училище» 

 

16:10–16:30 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 5. 

 

Члени експертної групи 

16:30–17:10 

40 хв. 

Резервна відеозустріч 1 Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

17:10–17:30 

20 хв. 

Підведення підсумків резервної 

відеозустрічі 1. Робота з документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 08.03.2023 р. 

08:50–09:00 

10 хв. 

Перевірка та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку. Підготовка до 

відеозустрічі 6 

Члени експертної групи 

09:00–09:40 

40 хв. 
Відеозустріч 6. Огляд матеріально-

технічної бази, що використовується 

під час реалізації ОП. 

Члени експертної групи; 

 

Седляр Олександр Володимирович, в.о. директора наукової бібліотеки  

Гуменна Галина Романівна, завідувач лабораторії контролю якості 

організаційно-методичної підтримки центру електронного навчання  

Герцюк Дмитро Дмитрович, декан факультету педагогічної освіти  



Корнят Віра Степанівна, гарант ОП 

 

09:40–10:00 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:00–11:00 

60 хв. 
Відеозустріч 7 із адміністративним 

персоналом та представниками  

допоміжних (сервісних) структурних 

підрозділів 

 

Члени експертної групи; 

Іваночко Ірина Богданівна, керівник Центру забезпечення якості освіти  

Дзіковська Марія Ігорівна, начальник відділу кадрів   

Сновидович Ірина Григорівна, завідувач відділу розвитку кар’єри та 

співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку  

Чапляк Любов Ярославівна, начальник відділу міжнародних зв’язків  

Куньо Іван Михайлович, заступник начальника НДЧ, відповідальний за 

роботу системи забезпечення академічної доброчесності та запобігання 

академічному плагіату  

Танчак Ярина Андріївна, керівник Центру соціального розвитку і 

громадських ініціатив 

Скаковська Анастасія Володимирівна, завідувач психологічної служби; 

Несторович Надія Василівна, заступник начальника навчально-

методичного відділу  

Тибор Ольга Іванівна, начальник Центру підтримки студентських 

сервісів  

Зубик Андрій Ігорович, заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії  

11:00–11:20 

20 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 7 та 

підготовка до відкритої відеозустрічі 

Члени експертної групи 

11:20–12:00 

40 хв. 

 

Відкрита відеозустріч Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

12:00–12:20 

20 хв. 

Підведення підсумків відкритої 

відеозустрічі і підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи; 

 

12:20–13:00 

40 хв. 

Відеозустріч 8 із випускниками ОП Члени експертної групи; 

 

Випускники ОП (останні 5 років (8-10 осіб)) 

Бойчук Анастасія Іванівна ЗОШ №43, м. Львів, соціальний педагог, 

студентка 1 року магістратури спеціальності 231 Соціальна робота 



Львівського національного університету імені Івана Франка (2022 р.в.) 

Ільницька Христина Миколаївна – лаборант кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, студентка 1 року магістратури 

спеціальності 231 Соціальна робота Львівського національного 

університету імені Івана Франка (2022 р.в.) 

Кіт Мар'яна Михайлівна, соціальний працівник Львівського обласного 

центру соціальних служб (2021 р.в.) 

Іжик Уляна Борисівна – соціальний працівник по роботі з громадами, 

БФ «РОКАДА» (2021 р.в.) 

Дем‘янчук Іванна Анатоліївна – соціальний педагог Державний 

навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє училище» (2020 

р.в.) 

Перга Анастасія Анатоліївна – асистент кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана 

Франка (2020 р.в.) 

Пиріг Уляна Ярославівна – асистент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана 

Франка; практичний психолог ЗДО №48 (2020 р.в.) 

Дзьоба Марія Михайлівна – соціальний педагог Львівської 

загальноосвітньої школи I−III ступенів № 50 (2020 р.в.) 

Мартинюк Юля Андріївна – головний менеджер із зв’язків з 

громадськістю Комунальної установи «Львівський міський молодіжний 

центр» (2019 р.в.) 

Рижук Богдана Іванівна – соціальний педагог «Центру підтримки дітей» 

при ліцеї «Просвіта» Львівської міської ради (2019 р.в.) 

Кіях Ніна Андріївна – психолог/психотерапевт у проекті Mental Help від 

Глобального договору ООН в Україні, ФОП (2018 р.в.) 

Максмюк Марія Ігорівна – педагог-організатор дитячо-юнацьких 

молодіжних клубів Львівської міської ради; проектний менеджер 

Благодійного Фонду «Рідні» (2018 р.в.) 

 

13:00–13:10 

10 хв. 

Підведення підсумків відеозустрічі 8 і 

підготовка до резервної відеозустрічі2 

Члени експертної групи; 

 

13:10–14:00 Обідня перерва  



14:00–14:40 

40 хв. 

Резервна відеозустріч 2 Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

14:40–15:00 

20 хв. 

Підведення підсумків резервної 

відеозустрічі 2, підготовка до фінальної 

відеозустрічі. 

Члени експертної групи 

15:00 – 15:40 

40 хв. 

Фінальна відеозустріч Члени експертної групи; 

 

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  

Іваночко Ірина Богданівна, керівник Центру забезпечення якості освіти  

Герцюк Дмитро Дмитрович, декан факультету педагогічної освіти 

Корнят Віра Степанівна, гарант ОП 

 

15:40–16:00 

20 хв. 

Підведення підсумків фінальної 

відеозустрічі та загальні підсумки 

роботи ЕГ 

Члени експертної групи 

16:00-17:00 

60 хв. 

Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 09.03.2023 р. 

09:00–17:00 

8 год. 

«День суджень» – комунікації 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


	ПРОГРАМА

