
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі за спеціальністю «073 Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент» (ID у ЄДЕБО 36869) за першим рівнем вищої освіти у Львівському 

національному аграрному університеті 

у період з 28.10.2020 р. по 30.10.2020 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план он-лайн роботи 

експертної групи у Львівському національному аграрному університеті (далі – ЛНАУ) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітніх програм, а також умови їх роботи. Дотримання цієї 

програми є обов’язковим як для ЛНАУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 

програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЛНАУ. 

Узгоджена програма он-лайн візиту 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. ЛНАУ на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із 

учасниками фокус - груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими, крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЛНАУ та інші особи.  

2.3. ЛНАУ забезпечує дистанційну участь осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЛНАУ у розумні 

строки; ЛНАУ має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь запрошених осіб у резервній 

зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЛНАУ зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і 

часу проведення такої он-лайн зустрічі. 

2.7. ЛНАУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЛНАУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 

програми «Менеджмент» є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням формату відеоконференцій 

на платформі ZOOM. Усі відеозустрічі записуються експертною групою та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



ПРОГРАМА 

роботи експертної групи  

під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент»  

(ID у ЄДЕБО 19361) за першим рівнем вищої освіти у  

Львівському національному аграрному університеті  

у період з 28.10.2020 р. по 30.10.2020 р. 

 

Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

День І (28.10.2020) 

09:00-09:30 
Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи: Шаульська Л.В., Котикова О.І., Віннікова Е.О. 

Гарант ОП: Дубневич Ю.В. 

09:30-09:50 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

09:50-10:30 

Зустріч 2 з керівництвом ЛНАУ та адміністрацією ЗВО Члени експертної групи 

Гарант ОП: Дубневич Ю.В. 

Керівництво ЛНАУ: 

Ректор ЛНАУ, академік НААНУ - Снітинський Володимир Васильович 

Перший проректор ЛНАУ, професор - Боярчук Віталій Мефодійович 

Керівник навчального відділу, доцент – Микула Олег Ярославович 

Декан економічного факультету, в.о. професора – Янишин Ярослав 

Степанович 

10:30-11:00 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11:00-11:30 

Зустріч 3 з науково-педагогічним персоналом Члени експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, які викладають  дисципліни 

загальної підготовки ОП «Менеджмент» 

Доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

Іваницький Ігор Євстахович  

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Лисюк 

Ольга Володимирівна  

Доцент кафедри управління проектами та безпеки виробництва, 

Городецький Іван Миколайович  

Доцент кафедри гуманітарної освіти, Баран Ігор Володимирович  

Доцент кафедри економіки, Колач Світлана Михайлівна  

В. о. завідувача кафедри обліку та оподаткування, Гнатишин Людмила 

Богданівна  

Професор кафедри іноземних мов, Шуневич Богдан Іванович 

11:30-11:50 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до зустрічі 3  



12:00-13:00 

Зустріч 4 з науково-педагогічним персоналом Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також викладають дисципліни 

професійної підготовки, здійснюють керівництво курсовими, 

випускними роботами, практичною підготовкою 

Проректор з виховної роботи, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. 

Храпливого Дубневич Юрій Володимирович 

Доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого 

Войнича Лілія Йосипівна 

Доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Михалюк 

Наталія Іванівна 

Доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Синюк Оксана 

Василівна 

Доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого,  Попівняк 

Роман Богданович 

В. о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Федик 

Ольга Володимирівна 

Доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Магійович Ігор 

Васильович  

В.о. доцента кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Бінерт 

Олеся Василівна 

Доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, Ковалів 

Володимир Мирославович 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:20 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.20-15.00 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти ОП «Менеджмент» 

(денна форма)  

Члени експертної групи 

Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент» денної форми навчання: 

Капітанець Марія (1 курс) 

Гайдуков Володимир (1 курс) 

Панасюк Катерина (2 курс) 

Ільченко Марта (2 курс) 

Кучіна Ірина (3 курс) 

Плювак Олексій (3 курс) 

Чорнопиский Ростислав (4 курс) 

Мудренко Ростислав (4 курс) 

Сокирко Вікторія (4 курс) 

15:00-15:20 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 



15.20-16.00 

Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти ОП «Менеджмент» 

(заочна форма)  

Члени експертної групи 

Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент» заочної форми навчання: 

Потопляк Каріна (1 курс) 

Матвіїв Ярослав (1 курс) 

Войнича Софія (2 курс) 

Бінерт Орест (2 курс) 

Дідик Тарас (3 курс) 

Кметь Ігор (3 курс) 

Приходько Інна (4 курс) 

Свищ Соломія (4 курс) 

Юрчишин Роман (5 курс) 

16:00-16:30 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

16:30-17:00 

Зустріч 7 з представниками студентського (громадського) 

самоврядування 

Члени експертної групи  

Представники  органів студентського самоврядування 

Голова студентської самоврядної організації «Основа» - Ковальов 

Владислав 

Студентський декан економічного факультету – Тимків Ірина 

Представники студентського самоврядування економічного факультету: 

Насибова Розілє, Кулявець Віктор 

17:00-17:20 Підведення підсумків  зустрічі 7 та підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

17:20-18:00 

Зустріч 8  

із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи 

Адміністративний персонал: 

Перший проректор ЛНАУ, професор - Боярчук В.М 

Керівник навчального відділу, доцент – Микула О.Я 

Проректор з наукової роботи, в. о. професора – Яців І. Б. 

Директор ННІЗПО, професор - Онисько С. М. 

Проректор з навчально-виховної роботи, доцент – Дубневич Ю.В. 

Головний вчений секретар, доцент – Федів І.М. 

Декан економічного факультету, в. о. професора Янишин Я С. 

Начальник відділу кадрів, доцент – Богач М.М. 

Начальник інформаційного відділу – Фостяк І. В. 

18:00-18:30 Підведення підсумків зустрічі 8 та першого дня роботи Члени експертної групи 

День ІІ (29.10.2020) 

09:00-10:00 

Зустріч 9 – огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується для реалізації ОП  

(онлайн демонстрація) 

Члени експертної групи 

Гарант ОНП 

 

10:00-10:30 
Підведення підсумків зустрічі 9 та підготовка до зустрічі 

10 

Члени експертної групи 



10:30-11:10 

Зустріч 10  

зі стейкхолдерами (роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) 

Члени експертної групи 

Стейкхолдери: 

Ігнатович Анатолій Олександрович (Начальник Львівського обласного 

відділення Комітету з  фізичного виховання та спорту МОН України) 

Олійник Андрій Михайлович (Головний спеціаліст відділу стратегічного 

планування, підприємництва та організаційної  роботи департаменту АПР 

Львівської ОДА) 

Кобринець Ірина Володимирівна (Директор ТОВ «Агро Фрутіка Бишків» 

Жовківського району Львівської області) 

11:10-11:30 
Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка до зустрічі 

11 

Члени експертної групи 

11:30-12:10 

Зустріч 11 із представниками допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи 

Представники допоміжних (сервісних) структурних підрозділів: 

Директор наукової бібліотеки – Куцин О. Т. 

Начальник юридичного відділу – Антонів Н.С. 

Керівник відділу міжнародних зв’язків – Іщенко О. Є. 

Провідний фахівець відділу з організації виховної роботи студентів – 

Венгрин І. Т. 

Провідний фахівець відділу маркетингу та працевлаштування 

Оліщук Н. Я. 

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених ЛНАУ – Східницька Г. В. 

Представник комісії з питань етики і академічної доброчесності – 

Микула О. Я. 

12:10-12:30 
Підведення підсумків зустрічі 11 та підготовка до зустрічі 

12 зустрічі 

Члени експертної групи 

 

12:30-13:10 

Зустріч 12 з випускниками ОП «Менеджмент» Члени експертної групи 

Випускники: 

Кривіцький Олег (2009 р.) 

Скіра Ярина (2012 р.) 

Хамуляк Юрій (2015 р.) 

Береждна Іванна (2017 р.) 

Владика Лілія (2016 р.) 

Грановська Христина (2018 р.) 

Хомин Ірина (2018р.) 

Схаб Ольга (2019 р.) 

13:10-13:30 
Підведення підсумків зустрічі 12 Члени експертної групи 

13:30-14:10 Резервна зустріч Члени експертної групи  

14:10-15:10 Обідня перерва   



15:10-15:40 
Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

 

15:40-16:20 
Відкрита зустріч Члени експертної групи 

Усі охочі (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

16:20-17:00 
Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17:00-18:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи 

День ІІІ (30.10.2020) 

09:00-18:00 «День суджень» Члени експертної групи 

 

 

Керівник експертної групи       Л.В. Шаульська 

 

Ректор  

Львівського національного 

аграрного Університету       В.В. Снітинський  

 

22.10.2020 р. 

 


