
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи за спеціальністю 022 Дизайн 
освітньої програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 34146) 

за першим рівнем вищої освіти (справа № 278/АС-21) 
в Київському національному університеті будівництва і архітектури 

(Відокремленому структурному підрозділі "Інституті інноваційної освіти 
Київського національного університету будівництва і архітектури") 

03.03-05.03.2021 р. 
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-професійної програми (ОПП) “Дизайн” 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
за спеціальністю 022 Дизайн 

в Київському національному університеті будівництва і архітектури  
у період з 3.03-5.03.2021 р. 

 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 03.03.2021 р.  
09:00–09:30 Організаційна нарада 

експертної групи.  
Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія Михайлівна 
Семчук Леся Ярославівна 
Рибак Марина Юріївна 

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

Члени експертної групи  
 
Авдєєва Наталія Юріївна – гарант ОПП 

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:  
 
Чeрнишев Дeнис Олeгович – перший проректор КНУБА 
Петроченко Олексій Вячеславович – в.о директора ВСП «Інститут 
інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури» 
Отрош Михайло Іванович – перший заступник директора 
Салоїд Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-
методичної роботи 
Новикова Іннола Вікторівна – голова науково-методичної ради 
Авдєєва Наталія Юріївна – гарант ОПП 
 

11:10–11:30 Підведення підсумків 
зустрічі 1  

Члени експертної групи 

11:30-12:30 Огляд матеріально- Члени експертної групи:  



технічної бази, 
що використовується під 
час реалізації ОП 
(аудиторії, комп’ютерні 
класи, бібліотека тощо). 
 

 
Авдєєва Наталія Юріївна гарант ОПП 
Відділ технічних засобів навчання Зоренко Вадим Олександрович, 
Завідувач керамічною майстернею Шолуха Олександр Миколайович, 
Працівники кафедри чи/або університету  
 

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, що безпосередньо відповідають за зміст 
освітньо-професійної програми, а також викладають на цій програмі (до 8 
осіб): 
Авдєєва Наталія Юріївна 
Русевич Тетяна Вікторівна 
Дудник Ігор Миколайович 
Шолуха Олександр Миколайович 
Бібер Світлана Гавриілівна 
Баженова Ольга Вікторівна 
Фіонова Маргарита Олегівна 
Цись Аліна Сергіївна 
Кубанов Руслан Анатолійович (кафедра економіки та менеджменту) 
Новикова Іннола Вікторівна (кафедра економіки та менеджменту) 

15:00–15:30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

15:30–16:30 Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи: 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (з кожного курсу до 5 осіб) 

16:30–17:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

День 2 – 04.03.2021 р. 



09:00–10:00 
 

Зустріч 4 з роботодавцями 
 
 
 

Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія Михайлівна 
Семчук Леся Ярославівна 
Рибак Марина Юріївна  
 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП 
 
Горбач Любов Петрівна – головний дизайнер та керівник 
дизайнерського відділу, Фірма «ТОВ ГУД АЙДІА». 
Новикова Злата Дмитрівна фахівець-дизайнер КП «Київський міський 
туристично-інформаційний центр» КМДА. 
Буравченко Сергій Григорович – кандидат архітектури, Головний 
архітектор ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут 
цивільного будівництва», Віце-президент Національної спілки 
архітекторів України. 
Богомолов Олег Васильович – Генеральний директор Міжнародної 
компанії ТОВ «Creative Media Systems» 
Смирнов Юрій Олексійович – директор Центру Компетенції Allbau 
Software в Україні (Авторизований партнер ALLPLAN, NEMETSCHEK 
CONPANY) 

10:00–10:30 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

10:30–11:10 Зустріч 5 
із адміністративним 
персоналом та 
допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 
 
 

Члени експертної групи:  
Салоїд Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-
методичної роботи 
Сотнікова Ірина Миколаївна – головний бухгалтер фінансово-
бухгалтерської частини 
Нечепорчук Надія Володимирівна – керівник навчального відділу,  
Петрова Оксана Леонідівна – начальник відділу кадрів, 
Бойправ Олена Іванівна – керівник навчального відділу з підвищення 
кваліфікації, 
Казадаєва Людмила Федорівна – начальник відділу міжнародних 
зв’язків, профорієнтації та регіонального розвитку, 
Демченко Лариса Станіславівна – провідний юрисконсульт, 



Зоренко Вадим Олександрович – начальник відділу технічних засобів 
навчання, 
Джікія Наталія Вікторівна – провідний фахівець навчального відділу 
(куратор академічних груп ОП Дизайн) 

11:10–11:30 Підведення підсумків  
зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11:30–12:10 Зустріч 6 
з представниками 
студентського 
самоврядування 
 
 

Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія Михайлівна 
Семчук Леся Ярославівна 
Рибак Марина Юріївна  
 
Представники студентського самоврядування: 
Приступа Ярослав, Орленко Дарина, Бегель Людмила, Островершук 
Оксана, Артем Приходько 

12:10–12:30 Підведення підсумків 
 Зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:30–13:30 Обідня перерва 
13:30–14:00 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

14:00–14:40 Резервна зустріч 
 
 

Члени експертної групи:  
 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
 

14:40–15:00 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 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 
 

15:30-16:00 Підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 



16:00–16:30 Фінальна зустріч 
 
 

Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія Михайлівна 
Семчук Леся Ярославівна 
Рибак Марина Юріївна  
 
Чeрнишев Дeнис Олeгович – перший проректор КНУБА 
Петроченко Олексій Вячеславович – в.о директора ВСП «Інститут 
інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і 
архітектури» 
Отрош Михайло Іванович – перший заступник директора 
Салоїд Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-
методичної роботи 
Новикова Іннола Вікторівна – голова науково-методичної ради 
Авдєєва Наталія Юріївна – гарант ОПП 
 

16:30-17:00 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  
 

День 3 – 05.03.2021 р.  
09:00–18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія Михайлівна 
Семчук Леся Ярославівна 
Рибак Марина Юріївна  

 
 


