
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка 
у період 27-29 березня 2023 р.  

за спеціальністю  061 «Журналістика»  
ОП «Журналістика»  

(ID у ЄДЕБО 17221) за першим рівнем вищої освіти 
(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 07.03.2023 р., №468-Е) 
 

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

групи в Національному університеті імені Івана Франка (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми «Журналістика», 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. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус- 
груп згідно з розкладом для роботи за допомогою програми ZOOM. 

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

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-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 розкладу. 

2.4. У розкладі роботи 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. 

2.5. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,  час і 
місце проведення такої зустрічі. 

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

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми Житарюк М. Г. 

2.8. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, 
здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM. 

2.9. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Ч
а
с 

Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

 
День 1 – 27.03.2023  

09.00–09.40 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи; 
Гарант ОП – Житарюк Марʼян Георгійович 
 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
 

10.00–10.40 Зустріч 1 із ректором Національного 
університету імені Івана Франка та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи 
Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 
розвитку – Качмар Володимир Михайлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – 
Кухарський Віталій Михайлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – 
Різник Сергій Васильович 
Декан факультету журналістики - Крупський Іван Васильович 
Гарант ОП – Житарюк Мар’ян Георгійович 

10.40–11.00 Підбиття 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, які безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми та викладають на цій програмі  
 

Завідувач кафедри мови ЗМІ – Яцимірська Марія Григорівна 
Завідувач кафедри нових медій – Ґабор Наталія Богданівна 
Заступник завідувача кафедри теорії і практики журналістики – 
Войтович Наталя Олегівна 
Виконувач обовʼязків завідувача кафедри української преси – 
Паславський Ігор Іванович 
Доцент кафедри нових медій – Лавриш Юліана Степанівна 
Доцент кафедри зарубіжної преси та інформації – Хоменко Тетяна 
Миколаївна 
Доцент кафедри мови ЗМІ – Дацишин Христина Петрівна 
Доцент кафедри радіомовлення і телебачення – Білоус Оксана 
Михайлівна 
Доцент кафедри теорії і практики журналістики – Скленар Ігор 
Михайлович 
Доцент кафедри української преси – Онуфрів Соломія Тарасівна 

 
11.40–12.00 Підбиття 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 
 
Денна форма 
Чайка Ростислав, 1 курс  
Шелепило Віра, 1 курс 
Штемпель Аліна-Ангеліна, 2 курс  
Волошиновська Анастасія, 2 курс  
Семприх Софія, 3 курс  
Кононенко Вероніка, 4 курс 
Сапєгін Святослав, 4 курс 
 
Заочна форма 
Бенько Юля, 1 курс  
Ґедзь Вікторія, 3 курс 



 

Кулецька Юлія, 4 курс  
Дмитраш Карина, 4 курс 

12.40–13.00 Підбиття підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

13.00–13.30 Обідня перерва 
 

 

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
 

 
14.00–14.40 

 
Зустріч 4 із представниками 
студентського самоврядування 

 
Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування: 
 
Заступниця Голови Студентського уряду Львівського національного 
університету імені Івана Франка – Бережненко Ангеліна Сергіївна 
Голова Профкому студентів Львівського національного університету імені 
Івана Франка – Спересенко Микола Володимирович 
Голова студентської ради факультету журналістики – Матвієнко 
Вероніка Ярославівна  
Голова профбюро факультету журналістики – Сиванич Софія 
Олександрівна 
Заступниця голови студентської ради факультету журналістики – 
Добромильська Сніжана Іванівна  

14.40–15.00 Підбиття підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
 

15.00–15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО). 
 

15.40–16.00 Підбиття підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 
 

16.00–16.40 Зустріч 5 із роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Василик Любов Євгенівна, завідувач кафедри журналістики 



 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
Дворянин Парасковія Ярославівна, директор з інформаційних 
проєктів ПрАТ “ТРК “Люкс”  
Гандзюк Віталій Олександрович, доцент кафедри журналістики, 
реклами і звʼязків з громадськістю Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
Цап Ольга Любомирівна, директор ТРК «Перший Західний» 
Дорожовець Олег Іванович, провідний фахівець департаменту 
корпоративних комунікацій АТ «Концерн Галнафтогаз» 
Смірнов Сергій Анатолійович, координатор проектів в медіа: медіа-
хаб «Твоє Місто» (Львів) та «Енциклопедія Новобудов», випускник 
факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка 
Берник-Данилець Ірина, директор комунального підприємства 
«Редакція радіомовлення Жидачів-ФМ».  
Шарафмал Фарід, ведучий програмно-аналітичної редакції, 24 канал 
Трощук Софія, ведуча програми Трощук Live, 24 канал 
Ладика Ірина, редактор відділу у The Ukrainians (онлайн-журнал про 
українців) 
Шибіко Анастасія, співзасновниця та CEO Вільного радіо, FM-
радіостанції та онлайн-медіа (Бахмут, Донецька обл.), консультантка з 
питань фандрейзингу та медіаменеджменту у Mentors Lead в Media 
Development Foundation 

16.40–17.00 Підбиття підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17.00 – 18.00  Робота з документацією Члени експертної групи 

День 2 – 28.03.2023 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП – Житарюк Мар’ян Георгійович 
Завідувач лабораторії «Контент і технології» (КіТ) – Лавриш Юліана 
Степанівна  
Завідувач лабораторії сучасних медіатехнологій – Павлик Марʼян 
Тарасович  
Куратор виробництва аудіовізуальної продукції з курсу «Журналістська 
майстерність» - Табінський Ярослав Ігорович 

10.00–10.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.20–11.00 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Керівники: 
Керівник Центру забезпечення якості освіти – Іваночко Ірина 
Богданівна 
Заступник начальника навчально-методичного відділу – Несторович 



 

Надія Василівна; 
Керівниця відділу менеджменту якості освітнього процесу – Філюк 
Оксана Павлівна; 
Керівниця Центру соціального розвитку та громадських ініціатив – 
Танчак Ярина Андріївна; 
Керівниця відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом – 
Сновидович Ірина Григорівна;  
Заступник начальника науково-дослідної частини Львівського 
національного університету імені Івана Франка -  Куньо Іван 
Михайлович; 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії – Зубик 
Андрій Ігорович 

11.00–11.20 Підбиття підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 
 

11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Головний бухгалтер – Хмельницька Любов Іванівна; 
Начальник відділу кадрів Львівського національного університету імені 
Івана Франка -  Дзіковська Марія Ігорівна; 
Керівниця Центру підтримки студентських сервісів – Тибор Ольга 
Іванівна; 
Директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету 
імені Івана Франка – Седляр Олександр Володимирович; 
Начальник відділу міжнародних зв’язків Львівського національного 
університету імені Івана Франка – Чапляк Любов Ярославівна; 
Керівник Психологічної служби – Скаковська Анастасія 
Володимирівна; 
Завідувач Лабораторії методичної підтримки системи електронного 
навчання – Гуменна Галина Романівна; 
Представник Ресурсного центру з інклюзивної освіти – Породько 
Мар’яна Ігорівна.  

12.00–12.20 Підбиття підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до зустрічі 8 з випускниками 
ОП 

Члени експертної групи 
 
 

12.20–13.00 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; випускники ОП останніх п’яти років (8-10 осіб): 
 
Ярина Пришляк, редакторка пресцентру ЛНУ ім. І. Франка 
Павло Дак, старший лаборант кафедри ТПЖ 



 

Марта Гнат, редакторка соціальних мереж 24 каналу 
Анастасія Доскоч, спеціаліст зі створення контенту, компанія 
“Winning Marketing Strategies” 
Діана Сікорська, студентка 1 курсу магістратури 
Богдан Мірошниченко, випускник 2022 р., журналіст «Української 
правди» 
Христина Соболь, випускниця 2021 р., копірайтер у профіцентрі 
"Квітка" 
Ірина Савош, випускниця 2021 р, інтернет-видання «Район. Луцьк» 
Елизавета Парубцова, кореспондент, ТРК «Перший Західний» 
Уляна Журба, випускниця 2019 р., журналіст онлайн-видання «Вечір» 
Агенції медійного росту «Або» 
Ілона Орнат, випускниця 2020 р., пресцентр Львівської обласної 
адміністрації 

13.00–13.20 Підбиття підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи 

13.20–14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.20  Підготовка                                                            до резервної зустрічі  Члени експертної групи 

14.20–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00 – 15.30 Підбиття підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 
розвитку – Качмар Володимир Михайлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – 
Кухарський Віталій Михайлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – 
Різник Сергій Васильович 
Декан факультету журналістики - Крупський Іван Васильович 
Гарант ОП – Житарюк Мар’ян Георгійович 

16.00–16.30 Підбиття підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
 

16.30 – 18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
 



 

День 3 – 29.03.2023  

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

Члени експертної групи 
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