
 
 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за 

спеціальністю «022 Дизайн» за першим рівнем вищої освіти освітніх програм «Графічний дизайн» (ID у ЄДЕБО 23899) за 

справою № 1266/АС-21 та «Дизайн одягу (взуття)» (ID у ЄДЕБО 48718) за справою № 1267/АС-21 у Львівській національній 

академії мистецтв (Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва  

Львівської національної академії мистецтв)  6.09. 2021 – 8.09.2021 

 

 

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 освітніх програм, 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 розкладі 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 гаранти освітніх програм, вказані у 

відомостях про самооцінювання.  

 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 (06.09.2021) 

08.45-09.00 Організаційна нарада експертної групи Члени експертної групи: 
Лосик Галина Іванівна; 
Матоліч Ірина Яремівна; 
Маркович Марія Йосипівна; 
Рибак Марина Юріївна; 

09.00-9.30 Зустріч 1 з гарантом ОП «Графічний 
дизайн» 

Члени експертної групи; 
гарант ОП «Графічний дизайн» Стасенко Володимир Васильович. 

09.30-9.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



09.45 - 10.15 Зустріч 2 з гарантом ОП «Дизайн одягу 
(взуття)» 

Члени експертної групи; 
гарант ОП «Дизайн одягу (взуття)» Малиновський Валерій Іванович. 

10.15 - 10.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

10.30- 11.00 Зустріч 3 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи; 
Юрчишин Галина Миколаївна (директор КІПДМ); 
Малиновський Валерій Іванович (гарант ОП «Дизайн одягу (взуття)» ; 
Стасенко Володимир Васильович (гарант ОП «Графічний дизайн»); 
Дутка Вікторія Валеріївна (заступник директора з навчальної роботи) ; 
Стеф’юк Ніна Андріївна (зав. кафедри дизайну) ; 
Книш Богдана Василівна (зав. кафедри історії мистецтва та соціально-
гуманітарних наук) ; 
Молинь Валентина Дмитрівна (зав. кафедри образотворчого мистецтва 
та академічних дисциплін). 

11.00-11.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

11.30-12.30 Зустріч 4 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а 
також викладають на цій програмі:  

Малиновський Валерій Іванович,  
Стасенко Володимир Васильович,   
Юрчишин Галина Миколаївна,   
Книш Богдана Василівна,   
Нісевич Світлана Іванівна, 
Горбань Річард Анатолійович,   
Білий Віктор Дмитрович, 
Приймак Дмитро Йосипович,   
Стеф’юк Ніна Андріївна, 
Андрейканіч Андрій Іванович, 
Демцю Михайло Іванович, 
Бович-Углер Людмила Юріївна, 
Нісевич Володимир Зіновійович, 
Пліхтяк Василь Миколайович, 
Юрчишин Юлія Богданівна. 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 4  

13.00-14.00 Обідня перерва 



14.00-15.00 Зустріч 5 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації освітніх програм 

Члени експертної групи; 
Гаранти освітніх програм:  
Стасенко Володимир Васильович, 
Малиновський Валерій Іванович; 
допоміжний персонал:  
Порох Юрій Іванович, 
Петрук Ірина Михайлівна, 
Пророк Богдан Романович. 

15.00-15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи; 

15.30-16.30 Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітніх програмах, що 
акредитуються: 
Подоляк Ілона, 
Грушко Юлія, 
Співак Світлана, 
Далабожак Олександр, 
Семегин Михайло, 
Северин Марина, 
Остап’юк Катерина, 
Дептух Тетяна, 
Лугова Вікторія, 
Панасяк Богдан. 
 

16.30-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17.00-17.30 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості освітніх програм:  
Микула Олена (провідний дизайнер GlobaILogic), 
Присяжнюк Марта  (дизайн-агенція Qubstudio), 
Шкурган Василь (голова Косівської первинної організації Івано-
Франківської обласної НСПУ), 
Бович Тетяна   (салон-ательє «Попелюшка»), 
Фенчук Оксана  (салон-ательє «Чарівниця»), 
Швадчак Христина (brend «Begin»), 
Ділета Богдан (творча майстерня), 
Рубанюк Олександр (Studio «Real Eyes visualization»). 

17.30-18.00 Підведення підсумків зустрічі 7 
 
 

Члени експертної групи. 



День 2 – (07.09.2021) 

09.00–09.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи. 

09.30–10.30 Зустріч 8 з адміністративним 
персоналом та з допоміжними 
(сервісними) структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Дутка Вікторія Валеріївна  (заступник директора з навчальної роботи);  
Перегінець Юлія Василівна (керівник HR-департаменту);  
Тим’як Ірина Юріївна (представник відділу по роботі зі студентами 
(профспілка);  
Луканюк Оксана Володимирівна (головний бухгалтер); 
Радиш Олена Мирославівна (завідувач бібліотеки); 
Самокіщук Наталія Миколаївна (відповідальний секретар приймальної 
комісії); 
Пасічняк Марія Миколаївна (психологічна служба).  

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і 
підготовка до зустрічі9 

Члени експертної групи. 

11.00–11.30 Зустріч 9 із представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування:  
Рахинська Вероніка,  
Паньків Максим,  
Далабожак Олександр, 
Костинюк Тетяна. 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і 
підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи. 

12.00–12.40  Зустріч 10 з випускниками Члени експертної групи; 
випускники ОП: 
Миклащук Роксолана,  
Стринадюк Христина,  
Кулікова Анастасія,  
Хім’як Руслан,  
Ахметова Ельвіра,  
Стадник Юлія. 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі10 Члени експертної групи. 

13.00–14.00 Обідня перерва 

14.00–14.30 Резервна зустріч Члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.30–15.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 



15.00–15.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
 усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів освітніх програм та 
представників адміністрації ЗВО) 

15.30–16.00 Підготовка до фінальної  зустрічі Члени експертної групи. 

16.00–16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Стасенко Володимир Васильович (гарант ОП «Графічний дизайн»); 
Малиновський Валерій Іванович (гарант ОП «Дизайн одягу (взуття)»); 
Дутка Вікторія Валеріївна (заступник директора з навчальної роботи); 
Юрчишин Галина Миколаївна (директор КІПДМ); 
Стеф’юк Ніна Андріївна  (завідувач кафедри). 

16.30–17.00 Підведення підсумків фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – (08.09.2021) 

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

Члени експертної групи 

 
 


