
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького   

у період з 09.03.2021-11.03.2021 рр.  

освітньої програми «Маркетинговий менеджмент» (ID у ЄДЕБО 35518)  

за спеціальністю 073 Менеджмент  

за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти 

 

Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

День І (09.03.2021)  

10:00-10:30 

Зустріч 1 з керівництвом ЛНУВМБ та 

адміністрацією підрозділу, в якому реалізується 

ОП, у режимі відео конференції 

- члени експертної групи (Таран-Лала Олена 

Миколаївна, Артеменко Ліна Петрівна, 

Ковалевський Микита Миколайович); 

- Стибель Володимир Володимирович, ректор 

ЗВО; 

- Вовк Мирослава Василівна, гарант ОП; 

- Турко Ігор Богданович, перший проректор; 

- Федець Олег Мирославович, проректор з наукової 

роботи; 

- Двилюк Ігор Володимирович, проректор з 

науково-педагогічної роботи;  

- Гримак Олег Ярославович, декан факультету 

економіки та менеджменту;  

- Шульський Микола Григорович, завідувач 

кафедри менеджменту. 

10:30-10:50 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи. 



10:50-11:50 

Зустріч 2 з науково-педагогічним персоналом у 

режимі відео конференції 

- члени експертної групи 

- науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій 

освітній програмі (7-8 осіб) 

11:50-12:10 
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

12:10-13:10 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП 

«Маркетинговий менеджмент» в режимі відео 

конференції  

- члени експертної групи; 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (не 

менше 2 здобувачів з кожного року навчання, серед 

яких передбачити участь здобувачів заочної форми 

навчання). 

13:10-13:30 
Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

13.30-14.30 Обідня перерва  

14:30-15:10 

Зустріч 4 з представниками студентського 

(громадського) самоврядування у режимі відео 

конференції 

- члени експертної групи;  

- Кусик Марина, голова колегії студентів 

- Лукащук Богдан, голова наукового товариства 

студентів, аспірантів і молодих вчених; 

- Лукащук Богдан, голова Ради молодих вчених;  

- Лящук Валентина, керівник профспілкової 

організації студентів та аспірантів; 

- Дзюбата Мар’яна, голова колегії студентів 

факультету економіки та менеджменту; 

- Гурняк Христина, здобувач вищої освіти за ОП, 

член профспілкової організації студентів. 

15:10-15:30 
Оформлення результатів зустрічі 4 та підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

15:30-16:10 

Зустріч 5 із гарантом ОП у режимі відео 

конференції 

- члени експертної групи (Таран-Лала Олена 

Миколаївна, Артеменко Ліна Петрівна, 

Ковалевський Микита Миколайович); 

- Вовк Мирослава Василівна, гарант ОП 

16:10-16:30 
Підведення підсумків зустрічі 5 та першого дня 

роботи 

Члени експертної групи. 



 

День ІІ (10.03.2021) 

10:00-11:00 

Огляд аудиторного фонду та матеріально-

технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОП (ознайомлення із фото звітом) 

- члени експертної групи (Таран-Лала Олена 

Миколаївна, Артеменко Ліна Петрівна, 

Ковалевський Микита Миколайович); 

- Вовк Мирослава Василівна, гарант ОП; 

- Лісовий Ігор Володимирович, проректор з 

адміністративно-господарської частини. 

11:00-11:20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи. 

11:20-13:00 

Зустріч 6 із представниками допоміжних 

(сервісних) структурних підрозділів у режимі 

відео конференції 

- члени експертної групи; 

- Дудка Галина Іванівна, завідувач лабораторії  

технічних засобів навчання;  

- Демків Марʼяна Ігорівна, головний бухгалтер;  

- Луцик Людмила Олександрівна, директор 

бібліотеки;  

- Гентош Оксана Петрівна, начальник відділу кадрів. 

13:00-13:20 
Обговорення результатів зустрічі 6 та підготовка 

до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 

 

13:20-14:20 
Відкрита зустріч із бажаючими у режимі відео 

конференції 

- члени експертної групи; 

- усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО). 

14:20-14:50 
Підведення підсумків відкритої зустрічі, 

оформлення результатів, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

 

14:50-15:50 Обідня перерва  

15:50-16:50 

Зустріч 7 із адміністративним персоналом у 

режимі відео конференції 

- члени експертної групи; 

- Турко Ігор Богданович, перший проректор; 

- Двилюк Ігор Володимирович, проректор з науково-

педагогічної роботи;  

- Федець Олег Мирославович, проректор з наукової 

роботи;  

- Мороз Андрій Зіновійович, завідувач відділу з 

забезпечення якості освіти та акредитації; 



- Галух Богдан Іванович – голова підрозділу 

навчальної і виробничої практик та сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників; 

- Купчак Тетяна Зеновіївна - керівниця відділу 

соціально-культурного розвитку університету; 

- Стефаник Василь Юркович - керівник відділу 

міжнародної співпраці; 

- Пенцак Тарас Григорович, керівник навчально-

методичного відділу. 

16:50-17:20 
Підведення підсумків 7 зустрічі та підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

 

17:20-18:20 

Зустріч 8 із стейкхолдерами (роботодавцями) у 

режимі відео конференції 

 

- члени експертної групи;  

- приєднаються:  представники стейкхолдерів 

(роботодавців), що залучені до здійснення процедур 

внутрішньої системи забезпечення якості освітнього 

процесу: 

-  Кардаш Ярослав Васильович, голова асоціації 

фермерів та приватних землевласників львівської 

області; 

- Мороз Дмитро Васильович, старший менеджер зі 

зв’язків з громадськістю кластеру Кам’янка-Бузька 

української агро-промислової компанії «Контінентал 

Фармерз Груп»; 

- Мартинів Іван Михайлович, начальник Стрйського 

відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення  

камеральних перевірок управління податкового 

адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській 

області; 

- Дзьоба Микола Петрович, керівник проєкту 

«Дідо», приватний підприємець; 

- Кухта Надія Андріївна, менеджер з організації та 

надання страхових послуг ПрАТ СК «УНІКА»; 

- Стефанишин Іван Миколайович, радник директора 



оптового ринку сільськогосподарської продукції 

«Шувар»; 

- Гримак Ірина Олегівна, керівник відділу логістики 

Millhouse Logistics. 

18:20-18:40 
Підведення підсумків зустрічі 8 та оформлення її 

результатів 

Члени експертної групи. 

18:40-19:20 

Фінальна зустріч - члени експертної групи (Таран-Лала Олена 

Миколаївна, Артеменко Ліна Петрівна, 

Ковалевський Микита Миколайович); 

- Стибель Володимир Володимирович, ректор ЗВО; 

- Вовк Мирослава Василівна, гарант ОП; 

- Шульський Микола Григорович, завідувач 

кафедри менеджменту. 
 

День ІІІ (11.03.2021) 

10:00-18:00  «День суджень»  Внутрішня зустріч членів експертної групи. 

 

 


