
 

 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «191 Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми 
«Архітектура та містобудування» (ID у ЄДЕБО 21924) третього рівня вищої освіти 
(справа №617/АС-20) у ЗВО Національний університет «Львівська політехніка» з 

25.06.2020 р. по 27.06.2020 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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.  
2.2.  ЗВО  забезпечує  присутність  осіб,  визначених  у розкладі  програми  для  кожної зустрічі, 
із використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. Зустрічі, включені до 
розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 
відповідно до розкладу.  
2.3. 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.  
2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників  освітнього  процесу  за  відповідною освітньою програмою  про  дату,  часу і місце 
проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку.  
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи.  
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, 
є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  
2.7. Акредитаційна  експертиза  проводиться  із використанням  технічних  засобів відеозв’язку. 
Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку записуються керівником (членом) 
експертної  групи  та  після  закінчення  експертизи передаються до секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
  



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Назва заходу (онлайн зустрічі) Учасники* 

День 1 - 25.06.2020 
0845–0855 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення тощо) 
Контактна особа з технічного персоналу, гарант програми 

0900–0930 Організаційна зустріч членів експертної групи з 
гарантом ОНП 

Члени експертної групи: Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Гарант ОНП: Черкес Б.С. 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  
1000–1030 Зустріч 1 з адміністрацією та менеджментом ЗВО 

 
Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Гарант ОНП: Черкес Б.С.; 
Перший проректор: д.т.н., доц. Матвійків О.М.; 
Проректор з наукової роботи д.т.н., доцент Демидов І.В.; 
Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку – 
Лілія Володимирівна Жук. 

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1,  
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1100–1130 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Гарант ОНП: Черкес Б.С.; 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
д. арх., проф. Бевз Микола Валентинович, 
д. арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович, 
д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна, 
д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович, 
д. пед. н., проф. Кайдановська Олена Олександрівна, 
д. арх., доц. Диба Юрій Романович, 
к. арх., проф. Петришин Галина Петрівна, 
д. і. н., проф. Тарас Ярослав Миколайович 

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  
1200–1230 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 1-го курсу 

 
Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
Фединець Лідія-Марія Олександрівна, 
Підлісецька Христина Романівна, 
Литвинчук Ілля Володимирович 



 

 

1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 

1300–1400 Обідня перерва - 
1400–1430 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 2-го курсу 

 
Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
Лисяк Галина Владиславівна, 
Федак Анна Ярославівна 
Штендера Андрій Юрійович 

1430–1500 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1430–1500 Зустріч 5 з представниками органів 
студентського самоврядування  

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.; 
Представники профкому студентів і аспірантів (за відповідною ОНП): 
Федак Анна Ярославівна 
Штендера Андрій Юрійович 
Представники ради молодих вчених (2-4): 
к.с.-г.н. Тимчук Іван Степанович; 
к.т.н. Білецький Юрій Олегович; 
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених ІАРД Коник Соломія Ігорівна 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1530–1600 Відкрита зустріч  Усі охочі учасники освітнього процесу, окрім гаранта та 
представників адміністрації ЗВО 

1600–1630 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1630–1700 Зустріч 6 з роботодавцями за напрямком 
підготовки ОНП 

за пропозицією ЗВО: 
Коломєйцев Антон Вікторович, начальн. Управління арх-ри та урб., 
головний архітектор Львова. 
Гой Богдан Володимирович, голова ЛОО НСАУ. 
Павлів Андрій Петрович, директор архітектурної фірми «Зелемінь» 
Рибенчук Микола Миколайович, власник архітектурної. фірми 
«Симетрія» 
Курецю Юрій Петрович, в.о. директора ДП 
Укрзахідпроектреставрація» 

1700–1800 Підведення підсумків зустрічі 6, робота з 
документами 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 
  



 

 

День 2 – 26.06.2020 
0845–0855 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення тощо) 
Контактна особа з технічного персоналу, гарант програми 

0900–1000 Ознайомлення з матеріально-технічною базою 
ЗВО 

Члени експертної групи: Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Гарант ОНП: Черкес Б.С. 

1000–1030 Підведення підсумків ознайомлення, підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1030–1100 Зустріч 7 з науковими керівниками за 
відповідною ОНП 

Члени експертної групи: Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.; 
Наукові керівники за відповідною ОНП: 
д. арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович, 
д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна, 
д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович, 
д. пед. н., проф. Кайдановська Олена Олександрівна, 

1100–1130 Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  

1130–1200 Зустріч 8 із адміністративним персоналом  Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.;  
Директор інституту: д.арх., проф. Черкес Б.С.; 
Заступник директора: к.арх., доц. Ракочий Я.В.; 
Начальник відділу організації та інформаційного супроводу 
формування контингенту студентів Гончар М.Ф.;  
Начальник відділу забезпечення функціонування системи управління 
якістю освіти Львівської  політехніки: к.п.н., доц. Колодій І.С.; 
Керівник Центру міжнародної  освіти: д.т.н., проф. Гоц Н.Є.;  
Завідувач відділу докторантури та аспірантури: к.е.н., доц. Мукан О.В. 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до 
зустрічі 9 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 

1230–1300 Зустріч 9 із допоміжними структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.; 
Начальник відділу кадрового забезпечення: Гнатчук М.М.;  
Начальник  планово-фінансового  відділу: заступник головного 
бухгалтера Рабик Б.П., Уголькова І.В.;  
Директор науково-технічної бібліотеки: Андрухів А.І.; 
Керівник проєктного офісу: к.т.н. Андрущак Н.А. 
Представник відділу молодіжної політики та питань соціального 
розвитку Залуцький В.П. 

1300–1330 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.  
1330–1430 Обідня перерва - 



 

 

 

Примітка: *до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої світи може бути залучений представник  
Національного агентства чи секретаріату. 

 
 
 

Керівник експертної групи                                                                                                                                                             Косьмій М.М. 

19.06.2020 р.                                                                                                                                                                      

 
Від імені Національного університету «Львівська політехніка»  
Гарант ОНП (освітньо – наукової програми) 
«Архітектура та містобудування»                                                                                                                                                Черкес Б.С. 
 

1430–1530 Резервна зустріч Члени  експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л.; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч  

1530–1600 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінального брифінгу 

Члени  експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 

1600–1630 Фінальний брифінг Перший проректор: д.т.н., доц. Матвійків О.М.; 
Проректор з наукової роботи д.т.н., доцент Демидов І.В.; 
Завідувач відділу докторантури та аспірантури: к.е.н., доц. Мукан О.В. 

1630–1800 Робота з документами Члени  експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 
День 3 – 27.06.2020 

900–1800 «День суджень» – внутрішня онлайн зустріч 
експертної групи та робота з документами 

Члени  експертної  групи Косьмій М.М., Панченко О.О., Іщенко О.Л. 
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