
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

віддаленого (дистанційного) візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Дизайн середовища» (ID у ЄДЕБО 29782) (за першим рівнем вищої освіти) 

(справа №0120/АС-23) у Національному університеті «Львівська політехніка»  
з 13 по 15 лютого 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 за адресою/посиланням … 



   
 

   
 

3. Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 13.02.2023 

08:45–09:00 Підготовка до організаційної зустрічі  
09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Учасники експертної групи;   

гарант ОП-канд. мист. доц. Мільчевич Сергій 
Іванович. 

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Учасники експертної групи 
10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Учасники експертної групи 

Гарант ОП- канд. мист. доц. Мільчевич Сергій 
Іванович. 
Перший проректор - д.т.н., професор Матвійків 
Олег Михайлович. 
Проректор з науково-педагогічної роботи - к.т.н., 
доцент   Давидчак Олег Романович 
директор ІарД - д. арх., професор Черкес Богдан 
Степанович. 
Зав. каф. ДОА - д. арх. професор Лінда Світлана 
Миколаївна. 

10:30–11:00 Підготовка до зустрічі 2 Учасники експертної групи 
11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом Учасники експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, які 
реалізовують ОП. 
Д. арх. проф. Лінда Світлана Миколаївна, 
канд.мист. доц. Галишич Руслан Ярославович, к. 
арх., доц. Лисенко Ольга Юріївна, к.арх., доц., 
Дида Ірина Андріївна, канд. мист., проф. Стасенко 
Володимир Васильович, канд. мист., доц., Мотиль 
Романа Ярославівна, к. арх. доц. Петровська 
Юліана Романівна, к. арх. доц. Крамарчук 
Христина Петрівна, канд. мист. доц. Мельник 
Оксана Ярославівна, к.арх., доц. Проскуряков 
Олексій Вікторович, к. арх. ст.викл. Громнюк 
Адріана Ігорівна, канд.мист., ст. викл. Радомська 
Віолетта Родіонівна, ас. Киселенко Марія 



   
 

   
 

Олександрівна.  
12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 2 Учасники експертної групи 
12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 3 Учасники експертної групи 
14:00–14:40 Зустріч 3 зі здобувачами ОП  Учасники експертної групи 

Здобувачі вищої освіти. 
1 курс - Верещинська Марія-Юлія, Нестор 
Сніжана, Турчин Вікторія, Цендра Віталія, 
Щерба Інна, Волянюк Марія. 
2 курс - Вовк Ірина, Глоба Марія, Громик Андрій,  
Мацьків Юрій, Дериконь Яна, Казьмірчук Яна, 
Остапук Софія, Чепинець Софія. 
3 курс – Штець Яна, Ганас Ірина, Кінаш 

Анастасія, Кузик Христина, Янда Ярина,  
Іваночко Святослав, Мота Ірина. 
4 курс - Скицька Анна, Демчук Тетяна, Бурдик 
Марта, Бабкіна Олександра, Ракочий Владислав,  
Ковач Каріна, Гриців Діана. 

14:40-15:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Учасники експертної групи 

15:00-15:30 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Учасники експертної групи 
Представники студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь здобувачів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти. 
Голова профкому студентів та аспірантів – 
Вакарчук Анастасія Борисівна; 
Голова колегії студентів - Киричук Анастасія 
Олексіївна 
Студентське самоврядування здобувачів освіти 
кафедри ДОА - Фурдела Соломія, Селіванова 
Єлизавета. 

15:30–16:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Учасники експертної групи 

16:00–16:30 Зустріч 5 зі стейкголдерами Учасники експертної групи 
Представники роботодавців -  представник ТзОВ 



   
 

   
 

“Зелемінь” Павлів Андрій Петрович, 
представник Департаменту архітектури та 
розвитку містобудування ЛОДА Василько Олена 
Василівна. 

16:30–17:00 Відкрита зустріч  
 

Учасники експертної групи 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)  

17:00–17:30 Підведення підсумків 5 зустрічі та відкритої 
зустрічі 
 

Учасники експертної групи; 
 

День 2 – 14.02.2023 
08:30–09:00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  
Учасники експертної групи; 
гарант ОП канд. мист., доц. Мільчевич Сергій 
Іванович. 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Учасники експертної групи 
10:30–11:00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом  Учасники експертної групи  

Директор центру забезпечення якості освіти - 
д.е.н., доцент Шуляр Роман Віталійович 
Керівник центру інформаційного забезпечення – 
к.т.н. Пелещишин Оксана Петрівна 

в.о. начальника навчально-методичного відділу – 
к.т.н., доцент Том'юк Василь Васильович 
Відповідальний секретар приймальної комісії – 
д.е.н., професор Гончар Михайло Федорович 
Начальник студентського відділу – к.т.н. Костів 
Юрій Михайлович 
Члени експертної групи. 

11:00-11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Учасники експертної групи 

11:30-12:00 Зустріч 7 із допоміжними структурними 
підрозділами 

Учасники експертної групи 
Начальник відділу кадрового забезпечення – 
Гнатчук Микола Миколайович 
Завідувач відділу навчання та розвитку 
персоналу – к.е.н., доцент Любомудрова Надія 
Петрівна 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC'%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


   
 

   
 

Начальник відділу працевлаштування та зв’язків 
з виробництвом – Гладун Світлана Олексіївна 
Члени експертної групи. 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Учасники експертної групи 

12:30–13:00 Зустріч 8 із випускниками ОП  Учасники експертної групи 
Випускники ОП –до 10 чол. 
Дзвонковський Роман, Майєр Карина, Ратінська 
Ольга, Товарніцький Роман, Швець Наталя, 
Лінда Олена, Штець Юлія, Сусла Вікторія. 

13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 8 Учасники експертної групи 
13:30–14:00 Обідня перерва і підготовка до резервної 

зустрічі 
Учасники експертної групи 

14:00–15:50 Резервна зустріч Учасники експертної групи 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:50–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Учасники експертної групи 

16:00–16:20 Фінальна зустріч Учасники експертної групи; 
Перший проректор - д.т.н., професор Матвійків 
Олег Михайлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи - к.т.н., 
доцент   Давидчак Олег Романович 
 директор ІАрД д. арх., професор Черкес Богдан 
Степанович,  
зав. кафедрою ДОА, д. арх., професор Лінда 
Світлана Миколаївна, 
гарант ОП канд. мист., доцент Мільчевич Сергій 
Іванович. 

День 3 – 15.02.2023 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Учасники експертної групи 

 


