
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 37472) за третім рівнем вищої освіти (справа No 

1190/АС-21) в Київському національному університеті технології та дизайну 26.07.2021 - 

28.07.2021 р. 

 
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 – (26.07.2021) 
09.00-09.30 Зустріч експертної групи Члени експертної групи, фахівець відділу по 

роботі з експертами Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти 

09.30-10.10 Організаційна зустріч членів 
експертної групи та гаранта 
ОП 

Члени експертної групи: 
Назарчук Марія Вікторівна 
Савченко Олена Віталіївна 
Іванова Оксана Сергіївна 
Гарант ОНП 
Пашкевич Калина Лівіанівна 

10.10-10.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.30–11.00 Зустріч 1 з 
керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи: 
Назарчук Марія Вікторівна 
Савченко Олена Віталіївна 
Іванова Оксана Сергіївна 
Ректор КНУТД: Грищенко Іван Михайлович 
Проректор з наукової та інноваційної діяльності: 
Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна 
Проректор з науково-педагогічної 
діяльності: Моргулець Оксана   Борисівна 
Проректор з цифрової трансформації: 
Стаценко Володимир Володимирович 
Проректор з навчально-виробничих питань 
та розвитку: Серпутько Анатолій 
Васильович 
Завідувач відділу докторантури і 
аспірантури: Арабулі Світлана Іванівна 

11.00-11.30 Підведення 
підсумків зустрічі 1 

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під 
час реалізації ОП 
(аудиторії, 

Члени експертної групи:  
Назарчук Марія Вікторівна 
Савченко Олена Віталіївна 
Іванова Оксана Сергіївна 
Гарант ОНП:  



комп’ютерний клас, 
бібліотека, 
гуртожитки, 
спорткомплекс). 

Пашкевич Калина Лівіанівна  
працівники кафедри:  
Ст. викл. каф. дизайну інтерʼєру і меблів 
Шмельова О.Є., 
Ст. викл. каф. ергономіки і дизайну Герасименко 
О.Д. 

12.10-12.30 Підведення 
підсумків 

Члени експертної групи 

12.30-13.00 Обідня перерва 
13.00-13.30 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
13.30-14.00 Зустріч 2 з 

академічним 
персоналом 

Члени експертної групи: 
Назарчук Марія Вікторівна 
Савченко Олена Віталіївна 
Іванова Оксана Сергіївна 
Науково-педагогічні працівники, які 
викладають дисципліни, що формують 
загальнонаукові компетентності:  
1. Сакун Айта Валдуровна, д.філос.н., 

доц., завідувач кафедри філософії, 
політології та українознавства  

2. Бондарчук Юлія Андріївна, к.філ.н., 
доц., завідувач кафедри іноземних мов 

Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньо-наукової програми, а також 
викладають на цій програмі обов’язкові та 
вибіркові освітні компоненти:  
1. Чупріна Наталія Владиславівна, 

д.мист., доц., професор кафедри 
художнього моделювання костюма 

2. Остапенко Наталія Валентинівна, 
д.т.н., проф., завідувач кафедри 
ергономіки і дизайну 

3. Ніколаєва Тетяна Вадимівна, к.т.н., 
проф., завідувач кафедри художнього 
моделювання костюма 

4. Сафронова Олена Олексіївна, к.т.н., 
доц., завідувач кафедри дизайну 
інтерʼєру і меблів 

 
14.00-14.30 Підведення підсумків зустрічі 

2 і підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

14.30–15.00 Зустріч 3 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи 
представники роботодавців:  
1. Голова Правління Спілки дизайнерів 

України: Борисов Юрій Борисович  
2. Проректор з науково-педагогічної 

діяльності: Моргулець Оксана 
Борисівна 

3. General Manager HR компанії ELIO 
Україна: Вакула Даріуш 

4. Заступник директора з гуманітарної освіти 
та виховання Чернівецького фахового 
коледжу технологій та дизайну: Гапей 
Алла Василівна 

5. Декан факультету образотворчого 



мистецтва та дизайну Державного 
педагогічного університету ім. І. Крянге 
(Молдова): Сімак Анна  

 
15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 

3 і підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи, усі охочі учасники 
освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

16.00–17.00 Підведення 
підсумків 
 

Члени експертної групи 

День 2 – (27.07.2021) 
09.00-09.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
09.30-10.00 Зустріч 4 з 

представниками 
студентського 
самоврядування, 
представники Ради 
молодих учених. 

Члени експертної групи: 
Назарчук Марія Вікторівна 
Савченко Олена Віталіївна 
Іванова Оксана Сергіївна 
1. Голова Наукового товариства студентів 

аспірантів та молодих вчених КНУТД: 
Кураксіна Валерія Євгеніївна  

2. Голова первинної профспілкової 
організації студентів КНУТД: Колесник 
Олександр Володимирович 

3. Член Наукового товариства студентів, 
аспірантів та молодих вчених КНУТД: 
Шмельова Олександра Євгенівна 

4. Член Наукового товариства студентів, 
аспірантів та молодих вчених КНУТД: 
Герасименко Олена Дмитрівна 

10.00-10.20 Підведення підсумків зустрічі 
4 і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

10.20-11.20 Зустріч 5 із 
адміністративним 
персоналом та з 
допоміжними 
(сервісними) 
структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи 
Декан факультету дизайну: Колосніченко 
Марина Вікторівна 
Завідувач відділу докторантури і аспірантури: 
Арабулі Світлана Іванівна  
Головний бухгалтер-проректор з фінансово-
економічної та соціальної роботи: Вергун 
Михайло Олексійович  
Начальник науково-дослідної частини: 
Ніфатова Олена Михайлівна 
Директор навчально-методичного центру 
управління підготовкою       фахівців: 
Григоревська Олена Олександрівна 
Директор офісу міжнародного співробітництва 
та євроінтеграції:   Кизимчук Олена Павлівна 
В.о. директора науково-технічної бібліотеки: 
Ткаченко Тетяна Миколаївна 
Начальник  юридичного відділу: Грищенко 
Анна Леонідівна 

11.20–11.40 Підведення підсумків зустрічі  
5 і підготовка до зустрічі 6 
 

Члени експертної групи 

11.40–12.40 Зустріч 6 зі Члени експертної групи, 



здобувачами вищої 
освіти. 

аспіранти, що навчаються на ОНП 
аспіранти 1 року навчання  
Ременєва Тетяна Валеріївна  
Осадча Алла Миколаївна (вечірня) 
аспіранти 2 року навчання  
Векліч Анастасія Миколаївна  
Крічлоу Катерина Вікторівна (заочна)  
аспіранти 3 року навчання  
Гальчинська Ольга Сергіївна  
Михайлюк Ольга Юріївна 
Навольська Лілія Василівна (вечірня) 
Рябінова Ірина Михайлівна (заочна) 
аспіранти 4 року навчання  
Герасименко Олена Дмитрівна 

12.40–13.00 Підведення 
підсумків зустрічі 6 

Члени експертної групи 

13.00–13.30 Обідня перерва  
13.30-14.00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
14.00-14.30 Зустріч 7 з 

науковими 
керівниками 

Члени експертної групи 
Наукові керівники 
1. Колосніченко Марина Вікторівна, д.т.н., 

проф., декан факультету дизайну 
2. Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., проф., 

професор кафедри ергономіки і дизайну 
3. Кротова Тетяна Федорівна, д.мист., проф., 

професор кафедри художнього моделювання 
костюма 

4. Остапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., 
проф., завідувач кафедри ергономіки і 
дизайну 

5. Сафронова Олена Олексівна, к.т.н., доц., 
завідувач кафедри дизайну інтерʼєру і 
меблів 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 
7 і підготовка до резервної 
зустрічі  

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи, особи, 
додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–15.45 Підведення підсумків 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.45–16.00 Підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Проректор з наукової та інноваційної 
діяльності: Ганущак-Єфіменко  Людмила 
Михайлівна 
Проректор з науково-педагогічної 
діяльності: Моргулець Оксана   Борисівна 
Гарант ОНП: Пашкевич Калина Лівіанівна 

16.30–17.00 Підведення 
підсумків 

Члени експертної групи 

День 3 – (28.07.2021) 
10.00–17.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 



 
День 1: ЄДЕБО 37472 Київський національний університет технологій та дизайну, ОНП 
«Дизайн» Час: 26.07.2021 09:00  
Підключитись до конференції:  
Веб-посилання: 
https://us04web.zoom.us/j/2664355352?pwd=dVJMbDdPR0FxeEpOaDBYTk0vOWZzQT09 
Ідентифікатор конференції: 266 435 5352  
Пароль: 2021 

 
 

День 2: ЄДЕБО 37472 Київський національний університет технологій та дизайну, ОНП 
«Дизайн» Час: 26.07.2021 09:00  
Підключитись до конференції:  
Веб-посилання: 
https://us04web.zoom.us/j/2664355352?pwd=dVJMbDdPR0FxeEpOaDBYTk0vOWZzQT09 
Ідентифікатор конференції: 266 435 5352  
Пароль: 2021 
 
 
 
Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 37472, Київський національний університет 
технологій та дизайну, ОНП «Дизайн» Час: 26.07.2021 15:30  
Підключитись до конференції: 
Веб-посилання: 
https://us04web.zoom.us/j/71450976612?pwd=bmZnOFl5bExSd0tNZlVMbEI5K3B6QT09 
Ідентифікатор конференції: 714 5097 6612  
Пароль: 1111 
 
Відповідальним за технічний супровід цих дистанційних зустрічей та допомогу при потребі 
Іванова Оксана Сергіївна oksananeivanova6@gmail.com 
 

https://us04web.zoom.us/j/2664355352?pwd=dVJMbDdPR0FxeEpOaDBYTk0vOWZzQT09
https://us04web.zoom.us/j/2664355352?pwd=dVJMbDdPR0FxeEpOaDBYTk0vOWZzQT09
https://us04web.zoom.us/j/71450976612?pwd=bmZnOFl5bExSd0tNZlVMbEI5K3B6QT09
mailto:oksananeivanova6@gmail.com

	ПРОГРАМА
	1. Призначення та статус цієї програми
	2. Загальні умови роботи експертної групи
	3. Розклад роботи експертної групи

