
 
 

Програма виїзду 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 
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 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 

потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 
2.2. 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; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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 за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою 79011, м.Львів, 
вул.Кубійовича, 35 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
 15.06.2021  

17.00-
17.15 

Організаційна зустріч з гарантом ОНП  
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи;  
Гарант ОНП — Левкович Наталія Ярославівна, 
доцент кафедри ІТМ ЛНАМ, доктор 
мистецтвознавства 

День 1 – 16.06.2021 
09.30–
10.00 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи:  
Гарант ОНП — Левкович Наталія Ярославівна, 
доцент кафедри ІТМ ЛНАМ, доктор 
мистецтвознавства  
Керівник ЗВО — ВО ректора ЛНАМ, перший 
проректор, професор, кандидат мистецтвознавства 
Патик Роксолана Степанівна 
Проректор з наукової роботи, професор, кандидат 
мистецтвознавства Яців Роман Миронович 
 

10.00–
10.30 

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи; 

10.30–
11.00 

Зустріч 2 з академічним персоналом 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи;  
Викладачі і наукові керівники: 
Голубець Орест — професор, доктор мистецтв. 
Костюк Ірина — доцент, канд. філол. наук 
Косів Роксолана — доктор мистецтвознавства 
Цимбала Лада — доцент канд. мистецтвознавства 
Скринник-Миська Дарина — доцент, канд. мистецтв. 
Бокотей Михайло — доцент, канд. мистецтвознавств 
Бабунич Юлія — доцент, канд. мистецтвознавства 

11.00-
11.30 

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.30–
12.00 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 

Члени експертної групи. 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
Богданова Олена (1 рік) 



Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Павлишин Анастасія (1 рік) 
Скоп Михайло (2 рік) 
Чиркова Надія (2 рік) 
Гаврилюк Борис (3 рік) 
Іванишин Остап (3 рік) 
Петрук Ніна (4 рік) 
Новачинський Юрій (4 рік) 
Ян Цзе (4 рік) 
 

12.00–
12.30 

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

12.30-
13.00 

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Бакович Олена — голова Ради молодих вчених 
ЛНАМ, докторант 
Опришко Христина — представник студентського 
самоврядування 
Клименко Марія — секретар Ради молодих вчених 
ЛНАМ, аспірантка 

13.00–
13.30 

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

13.30-
14.30 

Обідня перерва  

14.30-
15.00 

Зустріч 5 з випускниками ОНП 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Випусники ОНП: 
Щевйова Уляна 
Шпакович Оксана 
Кукуль Лідія 
Братюк Надія 
 

15.00-
15.30 

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15.30–
16.00 

Зустріч 6 з роботодавцями 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Врочинська Ганна — Заступник директора з наукової 
роботи, Інститут народознавства НАН України 
Коцовська Ольга — директор Львівського фахового 
коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. 
Івана Труша 



Легедза Анна — заступник генерального директора з 
наукової роботи Львівської національної галереї 
мистецтв імені Б.Г.Возницького 
Жмурко Оксана  — завідувач Художньо-
меморіального музею Леопольда Левицького (Відділ 
Національного музею у Львові ім. Андрея 
Шептицького) 
Мисюга Богдан - куратор музею модернізму 
 

 16.00–
16.30 

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до огляду МТБ Члени експертної групи 

День 2 – 17.06.2021 
09.30–
10.00 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 
реалізації ОНП 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП — Левкович Наталія Ярославівна, 
доцент кафедри ІТМ ЛНАМ, доктор 
мистецтвознавства 
Комендант гуртожитку - Гонзар Марія Дмитрівна 
  

10.00–
10.30 

Підведення підсумків огляду МТБ і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

10.30–
11.00 

Зустріч 7 із адміністративним персоналом і допоміжними 
(сервісними) структурними підрозділами 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Гах Ірина — керівник відділу аспірантури і 
докторантури, кандидат мистецтвознавства 
Бесага Мар’ян  — начальник відділу міжнародних 
зв’язків, кандидат мистецтвознавства 
Татомир Олена — директор Наукової бібліотеки 
ЛНАМ 
Бенях Наталія — провідний фахівець з видавничої 
діяльності (Вісник ЛНАМ) 
Новачинський Юрій — начальник відділу 
видавництва та інформації 
Дацко Олеся - відповідальна за акредитацію освітніх 
програм і забезпечення якості освіти   

11.00–
11.30 

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

11.30– Відкрита зустріч Члени експертної групи; 



12.00 https://us04web.zoom.us/j/73834718677?pwd=dG8zZ0dzYVd
DZHQ2QXVQaFhqSWw4UT09 
Meeting ID: 738 3471 8677 
Passcode: 2021 

 

12.00-
12.30 

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до резервної Члени експертної групи 

12.30–
13.00 

Резервна зустріч 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13.00–
13.30 

Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка фінальної 
зустрічі  

Члени експертної групи 

13.30-
14.00 

Обідня перерва  

14.00–
14.20 

Фінальна зустріч 
https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09 
Meeting ID: 792 853 6887 
Passcode: 2020 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП — Левкович Наталія Ярославівна, 
доцент кафедри ІТМ ЛНАМ, доктор 
мистецтвознавства  
Керівник ЗВО — в.о. ректора ЛНАМ, перший 
проректор, професор, кандидат мистецтвознавства 
Патик Роксолана Степанівна 
Проректор з наукової роботи, професор, кандидат 
мистецтвознавства Яців Роман Миронович 

День 3 – 18.06.2021 
09.00–
18.00 

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 

 

 


