
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» другогого (магістерського) рівня 

вищої освіти  

за спеціальністю 073 Менеджмент 

у Вищому навчальному закладі  «Приватне акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту» 

 (у віддаленому(дистанційному) режимі) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський 

інститут менеджменту» (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування», 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 роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками 

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

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

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 

особи.  

2.3 ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для 

кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.4 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 роботи 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 розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

час 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 освітньої 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування», є гарант освітньої програми Янків 

М.Д. 

2.9 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, 

здійснюється гарантами ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму 

ZOOM.  

2.10 Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після 

закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.  



РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
Акредитаційна експертиза за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій і адміністрування» (магістр) ID у ЄДЕБО 6102 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

Тестова зустріч -08.01.2023 (час 14-00 Zoom) 

Присутні – гарант та особа, що відповідає за відеозв’язок 

День 1 – 09.01.2023 р. 

0900–0915 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

0915–1000 Зустріч 1 з гарантом ОП 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

Янків Мирон Дмитрович – гарант ОП, д.е.н., професор. 

1000–1030 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

1030–1115 Зустріч 2 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

Миронюк Василь Миколайович – в.о. ректора ВНЗ «ПрАТ «Львівський інститут 

менеджменту»; 

Стадник Мирослава Євгенівна, доц. к.е.н, в.о. проректора з навчальної та наукової роботи;  

Янків Мирон Дмитрович – гарант ОП, д.е.н., професор. 

1115–1145 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

1145–1230 Зустріч 3 з академічним персоналом 

ОП «Менеджмент організацій і 

адміністрування» (відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

Янків Мирон Дмитрович – гарант ОП, д.е.н., професор  

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а 

також викладають на цій програмі:  

Янків М.Д.,  проф., д.е.н. 

Носов О.Ю.,  проф., д.е.н,  

Гнилянська О.В. к.е.н. 

Думич Н.Б., к.е.н. 

Кульчицький І.І., к.е.н. 

Перун Т.С., к.ю.н. 

Стадник М.Є., к.е.н., доц. 



Янків М.М., к.е.н. 

Процак К.В., к.е.н. доц. 

Семко Н.М., к.ф.н. доц. 

Сорочак О.З., к.т.н. доц. 

Ступницька Н.В., к.т.н. доц. 

 
1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

1300–1400 Обідня перерва  

1400–1445 Зустріч 4 зі здобувачами ОП 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» (відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Менеджмент організацій і 

адміністрування»: 

1. Бевз Ілона-Тамара Сергіївна 

2. Гнип Максим Ігорович 

3. Карачарова Катерина Костянтинiвна 

4. Одінцев Денис Євгенович 

5. Слободянюк Анна Миколаївна 

6. Слободянюк Тамара Миколаївна 
1445–1515 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

1515–1600 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Представники студентського самоврядування: 

1 Борщевська Олександра - голова студентського самоврядування 

2 Гнип Максим - заступник (ММОА-21) 

3 Бідений Василь (ММ-11) 

4 Маркович Андрій (МТ-11) 

5 Матвiїв Олена (ММ-21) 

6 Книш Анастасiя (МТ-21) 

7 Клонцак Соломія (ММ-31) 

8 Пабiс Марта (ММ-41) 

9 Юнак Мар’ян (МТ-41) 



10 Ворончак Ігор (ММОА-11) 

11 Корнелюк Арсен (ММОА-12) 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1630–1715 Зустріч 6 з випускниками ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Випускники ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»: 

(буде біля 10 осіб) 

1715–1745 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1745–1830 Зустріч 7 з роботодавцями ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи - Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП «Менеджмент організацій і адміністрування»: 

1. Онищук Станіслав, директор клінічного центру загального здоров’я та естетичної хірургії 

БРАСС; 

2. Васюник Ігор, підприємець, засновник ТОВ “Будівельна кераміка Львова”; 

3. Запотічний Іван, власник мережі магазинів “Лео Кераміка”; 

4. Скотаренко Руслан, засновник “Нової Автошколи”; 

5. Гладун Надія, директор Агенції з комунікацій “Емконсалтинг Груп”; 

6. Шостак Вікторія, засновниця ПП Рекламно-маркетингова компанія «Едвін»; 

7. Мельник Оксана, Топ-менеджер будівельної компанії «Ріел»; 

8. Стецюк Ольга, старший менеджер ПП «Веб-технології»; 

9. Сампара Галина, регіональний керівник обслуговування VIP клієнтів банку «Приватбанк»  

1830–1900 Робота з документами. Ознайомлення 

з інформацією, наданою ЗВО на запит 

експертів. 

Підведення підсумків першого дня. 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

День 2 – 10.01.2023 р. 

0900–0910 Підготовка до зустрічі  Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

0910–1000 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОП «Менеджмент 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

(загальний відеотур, огляд спеціалізованого обладнання, аудиторій, лабораторій, бібліотеки, 

спортивних об’єктів, їдальні, гуртожитку, системи дистанційного навчання, програмного 



організацій і адміністрування» 

(відео-огляд) 

забезпечення та ін.): 

Янків Мирон Дмитрович – гарант ОП, д.е.н., професор. 

1000–1030 Підведення підсумків зустрічі з огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1030-1115 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом (відеоконференція) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Борисюк Петро Володимирович, начальник навчально-методичного відділу; 

Кульчицький Іван Іванович, к.е.н., керівник Аналітичного консалтингового центру; 

Гайдук Ірина Юріївна, секретар-референт Центру маркетингу та інформаційної 

діяльності. 

Павлось Олена Романівна, методист, оператор ЄДЕБО.  
1115 – 1145 Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1145–1230 Зустріч 9 з працівниками допоміжних 

(сервісних) структурних підрозділів 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Гриценяк Марія Орестівна, бухгалтер; 

Гординська Оксана Ігорівна, директор бібліотеки; 

Калужний Ігор Васильович, провідний інженер Центру інформаційних технологій; 

Качковський Олександр Петрович, керівник господарського відділу.  
1230–1300 Підведення підсумків 9 зустрічі і 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1300–1400 Обідня перерва  

1400–1445 Відкрита зустріч  Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО) 

(ЗВО повинен забезпечити своєчасне широке інформування учасників освітнього процесу, інших 

стейкхолдерів про час та місце проведення відкритої зустрічі через всі доступні інформаційні 

ресурси) 

1445–1515 Підведення підсумків зустрічі 9 і 

підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

1515–1600 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1600–1630 Підведення підсумків резервної зустрічі 

і підготовка до фінальної зустрічі 

(робота з документами) 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 



1630–1700 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В.Рудь 

Миронюк Василь Миколайович – в.о. ректора ВНЗ «ПАТ «Львівський інститут 

менеджменту»; 

Стадник Мирослава Євгенівна, доц. к.е.н, в.о. проректора з навчальної та наукової роботи;  

Янків Мирон Дмитрович – гарант ОП, д.е.н., професор. 

1700–1800 Робота з документами. Підведення 

підсумків другого дня 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

День 3 – 11.01.2023 р. 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи – Н.В. Ткаленко, М.В. Тарасюк, Д.В. Рудь 

 

                                                      Керівник експертної групи               Н.В. Ткаленко 

 

 

 

                                                      Гарант освітньої програми         М.Д. Янків 


