
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 48042) за третім рівнем вищої освіти (справа 

№ 1107/АС-21) в Львівська національна академія мистецтв  22.06.2021-24.06.2021р.  

 

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, 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 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (22.06.2021) 

09.00-09.30 Організаційна зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

09.30-10.10  Зустріч 1 з гарантом ОНП Члени експертної групи, 
гарант ОНП Василь Косів 

10.10-10.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи 

10.30–11.00 Зустріч 2 з керівником та 
менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи 
В.о. ректора, перший проректор ЛНАМ 
Роксолана Степанівна Патик  
Проректор з наукової роботи Роман 
Миронович Яців 
гарант ОНП Василь Косів 

11.00-11.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч 3 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час реалізації 
ОНП (аудиторії, комп’ютерний 
клас, бібліотека, гуртожитки тощо).  

Члени експертної групи  
гарант ОНП Василь Косів 
Демонстрація аудиторного фонду — 
канд. мист., доцент Лада Цимбала 
Керівник відділу програмного 
забезпечення Тарас Кулешник 
Завідувачка бібліотекою Олена Татомир 
Комендант гуртожитку Марія Гонзар 

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи  

12.30-13.00 Обідня перерва 

13.00-13.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи  



13.30-14.30 Зустріч 4 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи 
НПП, що безпосередньо відповідають за 
зміст ОНП, а також викладають на цій 
програмі 
Василь Косів 
Лада Цимбала 
Наталія Левкович 
Дарина Скринник-Миська 
Ірина Костюк 
Петро Нагірний 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00–16.00 Зустріч 5 зі здобувачами-
аспірантами 

Члени експертної групи 
аспіранти, що навчаються на ОНП 
1. Дарія Бєлозуб (1 рік) 
2. Любомир Брензович (2 рік) 
3. Христина Шевчук (2 рік) 
4. Роман Библюк (3 рік) 
5. Ірина Авраменко (3 рік) 
6. Богдан Бараняк (4 рік) 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи, усі охочі 
учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників 
адміністрації ЗВО) 

17.00–17.40  Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 2 – (23.06.2021) 

09.00-09.30 Зустріч 6 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи, 
Голова ради молодих учених ЛНАМ 
Олена Бакович 
Голова студентського самоврядування та 
студентського наукового товариства 
Дарина Федак 

09.30-09.50 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

09.50-10.30 Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом та з допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи 
Звідувачка відділом аспірантури та 
докторантури ЛНАМ Ірина  Гах 
Відповідальний фахівець із забезпечення 
акредитації та ліцензування ОП ЛНАМ 
Олеся Дацко 
Заступниця Головного бухгалтера ЛНАМ 
Оксана Герасимчук 
Керівник відділу міжнародних зв’язків 
ЛНАМ Мар’ян Бесага 
Головний інженер Іван Пилат 
Начальник відділу видавництва та 
інформації ЛНАМ Юрій Новачинський 



10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.00–11.30 Зустріч 8 з роботодавцями Члени експертної групи,  
Професор кафедри ергономіки і дизайну 
Київського національного університету 
технологій та дизайну, голова 
спеціалізованої вченої ради за 
спеціальністю «Дизайн» Д 26.102.07 
Тетяна Кротова 
Директор Львівського фахового коледжу 
декоративного і ужиткового мистецтва 
імені Івана Труша Ольга Коцовська 
Проректор з наукової роботи ЛНАМ 
Роман Яців 
Завідувач кафедри дизайну середовища 
ЛНАМ Віктор Москалюк 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12.00–12.30 Обідня перерва 

12.30–13.00 Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи 

13.00–13.40 Резервна зустріч Члени експертної групи, особи, 
додатково запрошені на резервну зустріч 

13.40–14.00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі  

Члени експертної групи 

14.00–14.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
В.о. ректора, перший проректор ЛНАМ 
Роксолана Патик  
Проректор з наукової роботи Роман Яців 
гарант ОНП Василь Косів 

14.30–15.00 Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 3 – (24.06.2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи  

Члени експертної групи 

 


