
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи за спеціальністю 022 Дизайн 
освітньо-наукової програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 21882) 

за третім рівнем вищої освіти (справа № 612/АС-20) 
в Національному університеті «Львівська політехніка»  

02.12-04.12.2020 
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

 
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. Для сторін, які беруть участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням 
технічних засобів відеозв’язку:  
2.1.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту  
2.1.2. Обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту.  
2.1.3. Участь члена (співробітника) Національного агентства в якості спостерігача на всіх 
етапах онлайн візиту.  
2.1.4. Не збирати учасників фокус-груп у ЗВО.  
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою.  
2.4. ЗВО забезпечує он-лайн присутність осіб, визначених у розкладі зустрічей у погоджений 
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 
що не запрошені на них відповідно до розкладу.  
2.5. 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.  
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі публікацією 
на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках про роботу експертної 
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на он-
лайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у 
вказаний час згідно погодженої програми.  
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. 



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної 
експертизи  

освітньо-наукової програми (ОНП) “Дизайн” 
 третього рівня вищої освіти  
за спеціальністю 022 Дизайн 

в Національному університеті «Львівська політехніка»  
02.12-04.12.2020 

 

Час Зустріч або інші активності 
 

Учасники 

День 1 – 02.12.2020 р.  
09:00–09:30 Організаційна зустріч 

експертної групи.  
Члени експертної групи 
 

09:30–10:10 Організаційна зустріч 
членів експертної групи та 
гаранта ОП 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія Михайлівна 
Назарчук Марія Вікторівна 
Новачинський Юрій Михайлович 

Боднар Олег Ярославович, гарант ОНП, 

д.мист., професор 

 
10:10–10:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:30–11:10 Зустріч 1 

з керівником та менеджментом 
ЗВО 
 
 

Члени експертної групи 

Матвійків Олег Михайлович, перший 

проректор НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 

доцент; 

Демидов Іван Васильович, проректор з 

наукової роботи, д.т.н., доцент; 

Жук Лілія Володимирівна, проректор з 

науково-педагогічної роботи та стратегічного 

розвитку, д.е.н., доцент; 

Черкес Богдан Степанович, директор 

інституту Архітектури та дизайну, д.арх., 

професор; 

Лінда Світлана Миколаївна, завідувач 

кафедри, д.арх., професор; 

Боднар Олег Ярославович, гарант ОНП, 

д.мист., професор 

 
11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 1 

  
Члени експертної групи 

11:30-12:30 Огляд матеріально-технічної 
бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП (аудиторії, 

Члени експертної групи, 
Боднар Олег Ярославович, гарант ОНП, 
д.мист., професор; 
Лінда Світлана Миколаївна, завідувач 



комп’ютерні класи, бібліотека 
тощо). 

кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., 
професор; 
працівники кафедри 

12:30-13:00 Підведення підсумків Члени експертної групи 
13:00-13:40 Обідня перерва 
13:40–14:00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
14:00-15:00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
 
 

Члени експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, які 

викладають дисципліни, що формують 

загальнонаукові компетентності: 

Мукан Наталія Василівна, д.пед.н., 

професор, професор кафедри педагогіки та 

інноваційної освіти; 

Чухрай Наталія Іванівна, д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту організацій. 

Науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньо-наукової програми, а також 

викладають на цій програмі обов’язкові та 

вибіркові освітні компоненти: 

Черкес Богдан Степанович, директор 

інституту Архітектури та дизайну, д.арх., 

професор; 

Диба Юрій Романович, професор кафедри 

архітектури та реставрації, д.арх., доц. 

Дида Ірина Андріївна, доцент кафедри 

дизайну та основ архітектури, к.арх., доцент. 

Наукові керівники: 

Лінда Світлана Миколаївна, завідувач 

кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., 

професор; 

Галишич Руслан Ярославович, доцент 

кафедри дизайну та основ архітектури, к.мист., 

доцент; 

Павлів Андрій Петрович, професор 

кафедри дизайну та основ архітектури, к.мист., 

доцент; 

Юрченко Ігор Андрійович, доцент кафедри 

дизайну та основ архітектури, к.мист., доцент. 

 
15:00–15:30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 



і підготовка до зустрічі 3 
15:30–16:30 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
 

Члени експертної групи, 
аспіранти, що навчаються на ОНП: 

Гладчук Марта Юріївна, аспірант 4 року 

навчання 

Богуславський Максим Володимирович, 

аспірант 2 року навчання 

Кравчак Лілія Анатоліївна, аспірант 2 року 

навчання 

Андрєєва Ярина Михайлівна, аспірант 1 

року навчання 
16:30–17:00 Підведення підсумків зустрічі 3 

і підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи 

День 2 – 03.12.2020 р.  
09:00–09:40 Зустріч 4 

із адміністративним 
персоналом та допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 
 
 

Члени експертної групи 

Мукан Олена Василівна, завідувачка 

відділу докторантури та аспірантури, к.е.н., 

доцент; 

Шуляр Роман Віталійович, директор 

центру забезпечення якості освіти, д.е.н. 

доцент; 

Рабик Богдан Петрович, начальник 

планово-фінансового відділу: заступник 

головного бухгалтера; 

Уголькова Інна Володимирівна, 

провідний спеціаліст відділу стипендії, оплати 

за навчання; 

Гоц Наталія Євгенівна, керівник центру 

міжнародної освіти д.т.н., доцент; 

Небесний Роман Володимирович, 

начальник науково-дослідної частини, к.т.н.; 

Андрухів Андрій Іванович, директор 

науково-технічної бібліотеки, к.т.н.; 

Захарчин Галина Миронівна, представник 

комісії Вченої ради Львівської політехніки з 

питань етики і дисципліни, д.е.н., професор; 

Залуцький Володимир Петрович, 

начальник відділу молодіжної політики та 

питань соціального розвитку. 

 
09:40–10:00 Підведення підсумків  зустрічі Члени експертної групи 



4 і підготовка до зустрічі 5 
10:00-10:40 Зустріч 5 з роботодавцями 

 
 
 

Члени експертної групи, 

Матвійків Олег Михайлович, перший 

проректор НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 

доцент; 

Мигаль Станіслав Павлович, голова 

Львівського регіонального відділення Спілки 

дизайнерів України; 

Павлів Андрій Петрович, власник 

архітектурної студії «Зелемінь». 

 
10:40-11:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
11:00–11:40 Зустріч 6 

з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи, 

Тимчук Іван Степанович, голова наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених, к.с.-г.н., доцент; 

Коник Соломія Ігорівна, голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених ІАРД. 

11:40-12:00 Підведення підсумків 
 Зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00-13:00 Обідня перерва 
13:00-13:30 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

13:30–14:10 Резервна зустріч 
 
 

Члени експертної групи, 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:10–14:30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14:30-15:00 Відкрита зустріч 
 
 
 

Члени експертної групи,  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО) 
 

15:00-15:30 Підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30-16:00 Фінальна зустріч 
 
 

Члени експертної групи, 

Матвійків Олег Михайлович, перший 

проректор НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 

доцент; 

Демидов Іван Васильович, проректор з 

наукової роботи, д.т.н., доцент; 



Черкес Богдан Степанович, директор 

інституту Архітектури та дизайну, д.арх., 

професор; 

Лінда Світлана Миколаївна, завідувач 

кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., 

професор; 

Боднар Олег Ярославович, гарант ОНП, 

д.мист., професор 

16:00-16:30 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – 04.12.2020 р.  
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 
 

 
 


