
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

заходів експертної групи 

під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі освітньої програми «Фізична культура і спорт» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт» 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

з 06.03.2023 р. по 08.03.2023 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови роботи експертної 

групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою експертної групи та ЗВО. 

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. ЗВО на час візиту експертної групи надає приміщення для роботи, та, 

за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.  

2.2. Під час візиту ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до 

мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових 

випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

бути присутні працівники ЗВО та інші особи. Проте можливі винятки, які 

погоджуються з експертною групою. 

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному 

форматі, ЗВО забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у 

погоджений із експертною групою спосіб. 



 

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для 

кожної зустрічі у погоджений час.  

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному 

форматі, ЗВО надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту 

учасникам, зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує 

присутність запрошених.  

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 резервну зустріч. На резервну зустріч 

експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна 

в інтересах акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО 

у розумні строки; ЗВО має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі.  

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною 

освітньою програмою про дату, час та місце проведення такої зустрічі. У 

випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО 

публікує посилання на відкриту зустріч на інформаційних джерелах закладу, 

зазначивши дату та час такої зустрічі.  

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

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із 

акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у 

відомостях про самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться засобами відеоконференції 

ZOOM. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1- (06.03.2023) 

09.00-09.40 Організаційна зустріч 

з гарантом ОП «Фізична культура 

і спорт» 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Семенів Богдан Степанович 

09.40-10.00 Підготовка до огляду матеріально-

технічної бази 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Семенів Богдан Степанович 

10.00-10.40 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

Члени експертної групи;  



 

реалізації ОП (навчальних 

аудиторій, лабораторій, 

бібліотеки, спортивних залів, 

відвідування гуртожитку) 

гарант ОП гарант ОП – Семенів Богдан 

Степанович  

(фото- або відеозвіт, або онлай-трансляція 

матеріально-технічної бази) 

10.40-11.00 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом Львівського 

національного університету 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. 

Ґжицького 

 

Члени експертної групи;  

 1.    Ректор ЗВО: член-кор. НААН 

України, Заслужений діяч науки і техніки 

України, д. вет. н., професор СТИБЕЛЬ 

Володимир Володимирович 

2. Перший проректор - к. б. н., доцент 

ТУРКО Ігор Богданович 

 

3. Проректор з наукової роботи - к. с-г. н., 

доцент ФЕДЕЦЬ Олег Мирославович 

 

4. Декан факультету громадського розвитку 

та здоров’я - д. вет. н., професор ПЕЛЕНЬО 

Руслан Андрійович 

 

5. Гарант ОП – к. пед. н, доцент, Заслужений 

тренер України, СЕМЕНІВ Богдан 

Степанович 

 

6. Проректор з науково-педагогічної роботи 

- к. вет. н, доцент ДВИЛЮК Ігор 

Володимирович 

 

7. Завідувач відділу забезпечення якості 

освіти та акредитації - к. т. н., доцент, 

СУСОЛ Наталія Ярославівна 

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Обідня перерва  

13.00-14.00 Зустріч 2 зі здобувачами 

вищої освіти 

  

Члени експертної групи,  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП 

1 курс ДФН: 

- МИХАЛЮК Марія 

- КІЦЕРА Ліліана 

1 курс ЗФН: 

- ДІДЕНКО Дмитро 



 

2 курс ДФН: 

- ГОДИК Наталія 

- ВІЙТІВ Тетяна 

2 курс ЗФН: 

- ДАЦІВ Денис 

3 курс ДФН: 

- ДЗЮБА Валентина 

- МОСУР Олег 

3 курс ЗФН: 

- МАЗУР Маркіян 

14.00-14.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

14.30-15.30 Зустріч 3 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, що 

відповідають за зміст ОП (члени робочої 

групи зі створення / оновлення ОП): 

 

1. Гарант ОП – к. пед. н, доцент, 

Заслужений тренер України, 

СЕМЕНІВ Богдан Степанович  

 

 2. К. пед. н, доцент кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я – ШУТКА 

Галина Іванівна 

 

 3. К. пед. н, доцент кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я – МАРТИН 

Володимир Дмитрович 

 

 4. К. пед. н, доцент кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я, Заслужений 

тренер України – КАЛИНІЧЕНКО 

Олександр Миколайович 

 

 5. Доцент кафедри фізичного виховання, 

спорту і здоров’я – АРТЮХ Володимир 

Миколайович 

  

 6. Завідувач кафедри філософії та 

педагогіки -  д. пед. н, професор 

СМОЛІНСЬКА Олеся Євгенівна 



 

 7. Завідувач кафедри публічного управління 

та адміністрування - д. наук з держ. упр., 

професор ПАРУБЧАК Іван Орестович  

 8. Завідувач кафедри реабілітації та здоров’я 

людини - к. наук з фіз. вих. та спорту, 

доцент  ІВАСИК Наталія Орестівна 

 9. Старший викладач кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я – 

ПРИСТАВСЬКИЙ Тарас Григорович 

  

10. К. б. н, доцент  кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я - МУСІЄНКО 

Олена Володимирівна 

 

 12. Старший викладач кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я – СОПІЛА 

Юлія Миколаївна 

  

Викладачі, які керують практикою:  

1. Старший викладач кафедри фізичного 

виховання, спорту і здоров’я – СТАХІВ 

Михайло Михайлович 

15.30-16.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі 

учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.40-17.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до зустрічі зі 

стейкхолдерами 

Члени експертної групи 

17.00-17.30 Зустріч 4 зі стейкхолдерами Члени експертної групи;  

представники роботодавців, що залучені 

до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП 

 

1. Директор СДЮСШОР «Веслярик» - 

БІЛІНСЬКА Лілія Романівна 

 

2. Директор  КЗ ЛОР «Львівська 

обласна дитячо-юнацька спортивна 

школа» - КУЦЕНКО Орест 

Володимирович 



 

3. Президент МКСК «Темп», 

Заслужений тренер України - 

КОСТЮК Михайло Зіновійович 

 

4. Директор Львівського фахового 

коледжу харчових технологій та 

бізнесу, к. т. н., доцент  – 

МИКИЧАК Борис Михайлович 

 

5. Президент Львівської обласної 

федерації армспорту, Заслужений 

тренер України – ІВАНИЦЬКИЙ 

Богдан Васильович 

17.30-18.00 Підведення підсумків зустрічі 

4 та 1 дня  й планування 2 дня 

Члени експертної групи 

День 2 - (07.03.2023) 

09.00-09.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

09.20-10.00 Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

 завідувач відділу забезпечення 

якості освіти та акредитації - к. т. н., 

доцент - СУСОЛ Наталія Ярославівна  

 керівник навчально-методичного 

відділу - к. е. н., доцент - ПЕНЦАК Тарас 

Григорович  

 завідувач відділу працевлаштування 

та зв'язків з виробництвом - к. т. н., доцент 

ГАЛУХ Богдан Іванович 

  начальник відділу міжнародних 

зв’язків - ПАЛИЧ Оксана Василівна 

10.00-10.20 Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.20-11.00 Зустріч 6 із допоміжними 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  

працівник деканату – заступник декана 

факультету громадського розвитку та 

здоров’я  з навчальної роботи:  к. т. н., 

доцент СЛИВКА Наталія Богданівна 

керівник або представник:  

 начальник лабораторії технічних 

засобів навчання ДУТКА Галина 

Іванівна 

 керівник відділу соціально-

культурного розвитку університету: 

заслужений працівник культури України – 

КУПЧАК Тетяна Зеновіївна 



 

  головний бухгалтер - ДЕМКІВ 

Мар’яна Ігорівна 

  начальник відділу кадрів - 

ГЕНТОШ Оксана Петрівна 

 директор бібліотеки - ЛУЦИК 

Людмила Олександрівна 

11.00-11.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.30-12.30 Зустріч 7 з представниками 

органів студентського 

самоврядування 

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;  

  

   1. Голова  профспілкової організації 

студентів та аспірантів ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького – ВИСЛОЦЬКА  Ліна 

Василівна  

 2. В.о. голови колегії 

студентів  університету -

КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Влад Андрійович 

1. ЯКОВЛЄВА Аніта – студентка 2 курс 

2. САВЕНКО Вадим – студент 1 курс 

3. ШКУРЛАТОВИЧ Мар’ян – 2 курс 

 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.30 Зустріч 8 з випускниками ОП  Члени експертної групи;  

випускники ОП 

професіонали-практики, які залучені до 

освітнього процесу на ОП 

1. ІВАНИЦЬКИЙ Назарій 

2. ЛАВСЬКИЙ Владислав 

3. ГУРСЬКИЙ Михайло 

4. СИВАК Аліна 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до резервної зустрічі 

 

15.00-15.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; особи, додатково 

запрошені на резервну зустріч 



 

15.40-16.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

1.  Ректор ЗВО: член-кор. НААН 

України, заслужений діяч науки і техніки 

України, д. вет. н., професор СТИБЕЛЬ 

Володимир Володимирович 

 

2. Перший проректор - к. б. н., доцент 

ТУРКО Ігор Богданович 

 

3. Проректор з наукової роботи – к. с-г. н., 

доцент ФЕДЕЦЬ Олег Мирославович 

 

4. Декан факультету громадського розвитку 

та здоров’я – д. вет. н., професор 

ПЕЛЕНЬО Руслан Андрійович 

  

5. Гарант ОП – к. пед. н, доцент, 

Заслужений тренер України, СЕМЕНІВ 

Богдан Степанович 

 

 6. Завідувач відділу забезпечення якості 

освіти та акредитації - к. т. н., доцент - 

СУСОЛ Наталія Ярославівна  

16.30-18.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

Робота з документами 

Члени експертної групи 

День 3 - (08.03.2023) 

09.00-18.00 «День суджень» - внутрішня 

зустріч експертної групи (робота 

над звітом). 

Члени експертної групи 

 

 

Керівник експертної групи – Петро ЛАДИКА 


