
 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ID 26907 «Архітектура та містобудування» першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування 

в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

з використанням технічних засобів відео зв’язку 
 

 РОЗКЛАД  

роботи експертної групи з акредитації освітньої програми  

«Архітектури та містобудування»  за спеціальністю 191  Архітектура та містобудування  

День 1 – 25.02.2021 (четвер) 

9.00 -

9.30 
технічна перевірка члени експертної групи, представники ЗВО, гарант 

9.30 –

10.00 

30 хв 

Організаційна зустріч 

з гарантом 

Члени експертної групи 

гарант ОП: Хілько Ігор Олегович, завідувач кафедри містобудування та 

урбаністики, i.khilko@chnu.edu.ua,  066-0467708 

10.00 –

10.40 

 

40 хв 

Зустріч 1 
з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи 

керівник ЗВО: Петришин Роман Іванович, ректор, rector@chnu.edu.ua;  

гарант ОП: Хілько Ігор Олегович, i.khilko@chnu.edu.ua;   

декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва 

 Фодчук Ігор Михайлович, ifodchuk@chnu.edu.ua;   

 

10.40 –

11.00 
Підсумки Члени експертної групи 

11.00 – Зустріч 2 НПП, які відповідають за зміст та викладають на програмі 

mailto:ifodchuk@chnu.edu.ua


12.00 

60 хв 

з академічним персоналом 

ОП 

(не більше 10 осіб) 

Коротун Ірина Вадимівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 

архітектури та збереження  Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, i.korotun@chnu.edu.ua; 

Фодчук Ігор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

i.fodchuk@chnu.edu.ua;   

Новіков Сергій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри будівництва, s.novikov@chnu.cv.ua 

Хілько Ігор Олегович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

містобудування та урбаністики (КМУ); i.khilko@chnu.edu.ua;   

Ватаманюк Наталя, аспірантка КНУБА, асистент кафедри містобудування та 

урбаністики;  n.vatamaniuk@chnu.edu.ua;   

Гомонович Сергій Степанович,  доцент кафедри архітектури та збереження 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, сертифікований архітектор, член Національної 

спілки архітекторів України,  s.homonovych@chnu.edu.ua;   

Салевич Іван Миколайович, Заслужений художник України, доцент, КМУ  Іван 

Миколайович Салевич, i.salevych@chnu.edu.ua 

Горбачева Наталя Петрівна, асистентка КМУ, сертифікований архітектор, член 

Національної спілки архітекторів України, 3astudio.cv@gmail.com;   

Довганюк Анатолій  Іванович, асистент кафедри архітектури та збереження 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,  сертифікований архітектор, член Національної 

спілки архітекторів України,  a.dovganyuk@chnu.edu.ua;   

Каземірський Тарас Анатолійович, кандидат фізико- математичних наук, завідувач 

лабораторії кафедри КМУ  

12.00 –

12.20 
Підсумки Члени експертної групи 

12.30 -

13.10 

40 хв 

Зустріч 3 
зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи 

Студенти 

(2-3 студенти кожного курсу) 

1 курс: Безверхня Вікторія, bezverkhnia.viktoriia@chnu.edu.ua; 

            Досяк Вікторія, dosiak.viktoriia@chnu.edu.ua;  

             Овчарук Аліна ovcharuk.alina@chnu.edu.ua;   

mailto:i.fodchuk@chnu.edu.ua
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2 курс: Кузнецова Анастасія, kuznetsova.anastasiia@chnu.edu.ua; 

             Гуралюк Інна, huralyuk.inna@chnu.edu.ua;  

             Сірман Віктор, sirman.viktor@chnu.cv.ua;  

3 курс: Попов Андрій popov.andrii@chnu.edu.ua;  

             Вітенко Юлія, +38 0673724089  

4 курс: Драб Світлана; drab.svitlana@chnu.edu.ua; 

             Погурська Марія, pohurska.mariia@chnu.edu.ua; 

             Білоус Крістіна, bilousiak.kristina@chnu.edu.ua;  

13.10-

13.30 
підсумки Члени експерт ної групи 

13.30 – 

14.30 
Перерва  

14.30 – 

15.10 

 

40 хв 

Зустріч 4 

з представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Представники органів студентського самоврядування: 

Кіндзерський Віталій, голова проф. кому студентів ЧНУ, v.kindzerskiy@chnu.edu.ua;  

Пинзару Олексій, голова профбюро факультету, lesha.ppynzaru@gmail.com;  

Волкова Анастасія, в.о. голови студентського парламенту факультету АБДАПМ, 

volkova.anastasiia@chnu.edu.ua; 

Балан Вячеслав, заступник голови студентського парламенту факультету, 

slavikbalan@gmail.com;  

Гусан Даніела Ізабела; заступник голови профбюро факультету АБДПМ  

 

15.10-

15.30 
підсумки Члени експертної групи 

15.30 – 

16.10 

 

40 хв 

Відкрита зустріч 

стейкхолдери ОП, всі бажаючі (крім гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО): 

Пікущенко Олег Леонідович, в.о. голови архітектурної палати Національної спілки 

архітекторів України; piktopareh@gmail.com;   

Бойко Ярослав Олександрович, голова обласної організації Національної спілки  

архітекторів України,  boyarch@gmail.com;  

Стасюк Марян Васильович, tpproert@ukr.net   
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16.10 -

16.20 
підсумки Члени експертної групи 

16.20 –

17.00 

 

40 хв 

Зустріч 5 
з роботодавцями 

представники роботодавців 
залучені до здійснення процедур забезпечення якості ОП: 

Зазуляк Василь Володимирович, заступник міського голови м. Чернівці; 

zazulyakvasyl@gmail.com;  

Мороз Володимир Васильович,  керівник ТЗОВ БФ ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД, 

morozvolodumeru@gmail.com:   

Бинда Володимир Вікторович, ТЗОВ Проектно-вишукувальний інститут 

«ЧернівціАгропроєкт»;  

Рафал Ірина, випускниця магістратури 2019 року, спеціаліст 1-ї категорії служби 

містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури департаменту 

містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради 

17.00 – 

18.00 

Підведення підсумків 

першого дня візиту 
Члени експертної групи 

День 2 – 26.02.2021 (п’ятниця) 

9.00 – 

9.30 
Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

9.30 –

10.10 

 

40 хв 

Зустріч 6 
огляд матеріально-

технічної бази 

Члени експертної групи 

гарант ОП;  
відповідальні особи, які коментуватимуть відео- та фото презентації: 

Фодчук Ігор Михайлович, декан факультету;  

Романкевич Володимир Францович; асистент  кафедри містобудування та 

урбаністики; v.romankevych@chnu.cv.ua,  

Сумарюк Олександр Васильович,  асистент кафедри будівництва,  матеріально 

відповідальна особа;  

Зушман Михайло Богданович, кандидат філологічних наук, доцент, директор 

Наукової бібліотеки ЧНУ  

10.10 – підсумки Члени експертної групи 

mailto:%20керівник%20ТЗОВ%20БФ%20ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД,%20morozvolodumeru@gmail.com:
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10.30 

10.30–

11.10 

 

40 хв 

Зустріч 7 

із адміністративним 

персоналом, 

представниками 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи 

керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення 

якості у ЗВО 

керівники або представники освітніх структурних підрозділів ЗВО 

Особи, відповідальні за основні напрямки діяльності ЗВО: 

Балух Василь Олексійович, перший проректор ЧНУ, v.balukh@chnu.edu.ua;  

Марусик Тамара Володимирівна, проректорка з науково-педагогічної роботи з 

питань навчально-виховного процесу;  

Федорцов Дмитро Георгійович, проректор з адміністративно-господарської роботи;   

Гарабажів Ярослав Дмитрович, начальник навчального відділу, 

y.harabazhiv@chnu.edu.ua;  

Яценюк Наталля  Михайлівна, начальник відділу кадрів;  

Луканюк Сергій Михайлович, начальник міжнародного відділу; 

Качур Василь  Вікторович, начальник юридичного відділу;   

Романів Юрій Миколайович, головний бухгалтер;   

Кобітович Наталія Мар’янівна, начальник фінансово планового відділу  

 

11.10–

11.30 
підсумки Члени експертної групи 

11.30–

12.10 

 

40 хв 

Робота з документами 

Члени експертної групи: 

гарант ОП: Хілько Ігор Олегович; 

Фодчук Ігор Михайлович, декан факультету АБДПМ, i.fodchuk@chnu.edu.ua, 

fab@chnu.edu.ua;  

завідувачі кафедр: 

Коротун Ірина Вадимівна, завідувач кафедри архітектури та збереження Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, i.korotun@chnu.edu.ua;  

Новіков Сергій Миколайович, завідувач кафедри будівництва, 

 s.novikov@chnu.edu.ua  

12.10 –

12.30 
підсумки Члени експертної групи 
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12.30 -

13.10 

 

40 хв 

Зустріч 8 

резервна 

Члени експертної групи 

додатково запрошені на резервну зустріч  

13.10-

13.30 
підсумки Члени експертної групи 

13.30 –

14.30 
перерва  

14:30 –

15:30 

підготовка до фінальної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

15.30 –

16.00 

30 хв 
Фінальний брифінг 

Члени експертної групи 

керівник ЗВО: Петришин Роман Іванович 

гарант ОП:  Хілько Ігор Олегович 

 

16.00 – 

18.00 

Ознайомлення з 

документацією, що була 

надана за попереднім 

запитом  

Підведення підсумків 

другого дня візиту 

Члени експертної групи 

День 3 – 9.12.2020 (вівторок) 

9.30 –

10.00 

Внутрішня зустріч 

експертів 
Члени експертної групи 

10.00 – 

17.00 
Робота з документами Члени експертної групи 

 


