
ПРОГРАМА 

візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

 із використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «015 Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта»  

(ID у ЄДЕБО 38642) за третім рівнем вищої освіти (справа №  1126/АС-21) 

у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  
у період з 15.03.2023 р. по 17.03.2023 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД), а також умови її роботи. Дотримання 

цієї програми є обов’язковим як для ЛДУ БЖД, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так ЛДУ БЖД. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів 

відеозв’язку. Узгоджена програма відеоконференцій 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. ЛДУ БЖД на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі з учасниками фокус груп згідно з розкладом для роботи за 

допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 

присутні працівники ЛДУ БЖД та інші особи. 

2.3. ЛДУ БЖД забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 

розкладу. 

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення 

такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЛДУ БЖД у розумні строки; 

ЛДУ БЖД має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЛДУ БЖД зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 

за відповідною освітньо-науковою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

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

2.7. Контактною особою від ЛДУ БЖД з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньо-наукової програми, є гарант цієї програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи 

відповідальний за відео записи усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 15.03.2023 (середа) 

9.00–9.20 

(20 хвилин) 

Організаційне спілкування з гарантом Члени експертної групи;  

гарант ОНП – доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій 

Віленович 

9.20–9.30 

(10 хвилин) 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

9.30–10.00 

(30 хвилин) 

 

Зустріч 1  

з керівником та менеджментом ЗВО 

 

 

Члени експертної групи;  

гарант ОНП – доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій 

Віленович 

Представники адміністрації ЗВО: 

Ректор ЗВО – доктор педагогічних наук, професор Коваль Мирослав 

Стефанович 

Проректор по роботі з персоналом – кандидат технічних наук Піндер 

Володимир Федорович 

Т. в. о. проректора з науково-дослідної роботи – доктор технічних наук, 

професор Попович Василь Васильович  

Начальник навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту – доктор технічних наук, доцент Карабин Василь Васильович  

 
10.00–10.10 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 

Члени експертної групи 

10.10–10.50 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 2  з академічним персоналом 

ОНП та керівниками дисертаційних 

робіт 

 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст 

освітньо-наукової програми: 

1. Гарант ОНП – професор кафедри практичної психології та педагогіки 

доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій Віленович (викладач ОК, 

наук. керівник). 

2. Професор кафедри практичної психології та педагогіки, доктор 

педагогічних наук, професор Руденко Лариса Анатоліївна (викладач ОК, 



наук. керівник). 

3. Завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, 

доктор педагогічних наук, доцент Цюприк Андрій Ярославович (викладач 

ОК). 

4. Професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, 

доктор педагогічних наук, професор Васянович Григорій Петрович (викладач 

ОК, наук. керівник). 

5. Доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, 

кандидат філософських наук, доцент Логвиненко Вікторія Михайлівна 

(викладач ОК). 

6. Доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент Пальчевська Олександра Святославівна (викладач 

ОК). 

7. Науковий співробітник відділу організації наукових досліджень, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України Козяр Михайло 

Миколайович (викладач ВК). 

8. Начальник кафедри практичної психології та педагогіки, доктор 

психологічних наук, доцент Сірко Роксолана Іванівна (викладач ВК, наук. 

керівник). 

9. Заступник начальника навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту кандидат педагогічних наук Бабій Ірина Володимирівна 

(викладач ВК). 

10. Доцент кафедри практичної психології та педагогіки, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник Вдович Світлана 

Михайлівна (наук. керівник) 

 

10.50–11.00 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 

(40 хвилин) 

  

Зустріч 3  

з адміністративним персоналом №1 

 

Члени експертної групи; 

Керівники або представники структурних підрозділів: 

 

Проректор з навчальної та методичної роботи – кандидат технічних наук, 

доцент Чалий Дмитро Олександрович 

Проректор по роботі з персоналом – кандидат технічних наук Піндер 

Володимир Федорович 



Начальник навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту – доктор технічних наук, доцент Карабин Василь Васильович 

Начальник кафедри практичної психології та педагогіки – доктор 

психологічних наук, доцент Сірко Роксолана Іванівна 

Начальник докторантури, ад'юнктури – кандидат технічних наук 

Копистинський Юрій Олегович 

Завідувач бібліотеки – Глазкова Галина Іванівна 

Начальник навчально-методичного центру – Сичевський Микола Ігорович 

 

11.40–12.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

12.40–13.30 Обідня перерва  

13.00–13.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОНП  

Члени експертної групи;  

Здобувачі освіти, які навчаються за ОНП (різних років навчання) 

1. Березяк Ксенія Михайлівна (ад’юнкт 4-го року навчання); 

2. Латишевська Катерина Володимирівна (аспірант 4-го року навчання); 

3. Боднарчук Вікторія Василіна (ад’юнкт 3-го року навчання); 

4. Лашта Руслан Богданович (ад’юнкт 2-го року навчання); 

5. Пилипенко (Годій) Лілія Віталіївна (ад’юнкт 2-го року навчання); 

6. Панас Олена Іванівна (ад’юнкт 1-го року навчання) 

13.40-14.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14.00–14.40 

(40 хвилин) 

Відкрита зустріч  Всі охочі стейкхолдери ОНП, хто був технічно не спроможний відвідати 

попередні зустрічі (крім адміністрації ЗВО і гаранта ОП) 

 

14.40–15.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 



15.00–15.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 7 

із роботодавцями та рецензентами 
ОНП 

 

Члени експертної групи;  

 

Представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОНП  
 

Роботодавці: 

1. Т. в. о. проректора з науково-дослідної роботи, доктор технічних наук, 

професор Попович Василь Васильович 

2. Начальник інституту післядипломної освіти, кандидат психологічних наук, 

доцент Слободяник Володимир Іванович 

3. Начальник кафедри поведінкових наук та військового лідерства 

Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, 

доктор педагогічних наук, доцент Капінус Олександр Сергійович. 

4. Директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Львівській області Бобко Володимир Миколайович 

 

Рецензенти: 

1. Директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 

підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, дійсний член 

(академік) НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Гуревич 

Роман Семенович 

2. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор Діденко 

Олександр Васильович 

 

15.40–16.00 

 

Підведення підсумків зустрічі з 

роботодавцями та рецензентами ОНП 

Члени експертної групи 

 

16.00–16.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

16.40–17.00 Внутрішня зустріч експертів  



День 2 – 17.03.2023 (четвер) 

9.00–09.20 Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

09.20–10.20 

(60 хвилин) 

 

Зустріч 8  
 
Огляд матеріально-технічної бази, 

використовуваної під час реалізації 

ОНП 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП – доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій 

Віленович 

Начальник навчально-методичного центру – Сичевський Микола Ігорович 

Начальник докторантури, ад'юнктури – кандидат технічних наук 

Копистинський Юрій Олегович 

Заступник начальника навчально-наукового інституту психології та 

соціального захисту – кандидат педагогічних наук Бабій Ірина 

Володимирівна 

Завідувач бібліотеки – Глазкова Галина Іванівна 

 

10.20–10.30 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9 

 

Члени експертної групи 

10.30–11.10 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 9  
із представниками  самоврядування 

студентів, аспірантів та докторантів та 

товариства молодих вчених 

Представники самоврядування: 

Представники ради курсантського та студентського самоврядування – 

голова РКСС навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту Калитовська Софія 

Голова ради молодих учених (керівний орган наукового товариства 

студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів та молодих 

вчених) – кандидат технічних наук Кобилкін Дмитро Сергійович 

Представник із членів-ад’юнктів наукового товариства студентів, 

курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених – Березяк 

Ксенія Михайлівна 

Голова курсантського та студентського самоврядування – Черкес Сергій 

 

11.10–11.20 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 9 і 

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 Зустріч 10 з адміністративним Представники: 

Начальник відділу персоналу – Тиндик Олег Стефанович 



(40 хвилин) 

 

персоналом №2 

 

Відділу виховної, соціально-гуманітарної роботи та психологічного 

забезпечення – кандидат педагогічних наук Коваль Ігор Святославович 

Відділ міжнародного співробітництва – Святкевич Олександр 

Володимирович 

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти – Попіль Юлія Павлівна 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Гудименко Олександр 

Васильович 

12.00–12.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

12.40–12.50 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 10,  

підготовка до зустрічі 11 

Члени експертної групи 

12.50–13.30 Обідня перерва  

13.30–14.00 

(30  хвилин) 

Зустріч 11 з випускниками ОНП 2020 рік – Конівіцька Тетяна Ярославівна 

 

14.00–14.10 

(10 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 11, 

підготовка до зустрічі 12 

  

14.10–15.50 

(40 хвилин) 

Зустріч 12 – резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

15.50–16.30 

(40 хвилин) 

Підсумовування зустрічей 12,  

підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 

(30 хвилин) 

 

Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

 

Гарант ОНП – доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій 

Віленович 

Представники адміністрації ЗВО: 

Ректор ЗВО – доктор педагогічних наук, професор Коваль Мирослав 

Стефанович 

Проректор по роботі з персоналом – кандидат технічних наук Піндер 

Володимир Федорович 

Проректор з навчальної та методичної роботи – кандидат технічних наук, 



доцент Чалий Дмитро Олександрович 

Т. в. о. проректора з науково-дослідної роботи – доктор технічних наук, 

професор Попович Василь Васильович  

Начальник навчально-наукового інституту психології та соціального 

захисту – доктор технічних наук, доцент Карабин Василь Васильович  

 

17.00–18.00 

(60 хвилин) 

Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

День 3 – 17.03.2023 (п’ятниця) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 
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