
 
  

ПРОГРАМА  

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у  

віддаленому (дистанційному) режимі освітньо-професійної програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ID у ЄДЕБО 17633) 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка 

у період з 26.10.2022 р. по 28.10.2022 р.  
  

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи (у дистанційному режимі) у закладі 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. ЗВО до початку роботи експертної групи у дистанційному форматі (з 
використанням платформи ZOOM) повинен апробувати електронні ресурси всіх 
учасників запланованих зустрічей, які повинні мати аудіо та відео зв'язок з швидкісним 
достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування та інсталяції програми до 
початку кожної зустрічі. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 
«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно 
до розкладу.  

2.4. У розкладі дистанційного «візиту» 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. 

2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі. 

   
  



2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних 
майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною 
програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн 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 освітньої 
програми, є гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» Урба Світлана Іванівна.  

2.9. Обов’язкове виконання карантинних обмежень та виконання вимог 
дотримання безпеки в умовах військової агресії росії з боку ЕГ та ЗВО, запроваджених 
під час акредитації у місці впровадження ОП. Усі відеозустрічі записуються 
відповідальною особою зі складу експертної групи та після закінчення експертизи 
передаються до секретаріату Національного агентства. 

 
  

 



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

День 1 – (26.10.2022) 

9.00–9.45  Зустріч 1 з гарантом ОП  

Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Наталія Володимирівна 

(керівник ЕГ), Побігун Сергій Андрійович, Борса Вадим 

Вікторович 

 

Гарант ОП – Урба Світлана Іванівна 

9.45–10.00  

  

Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2  

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

10.00–10.50  Зустріч 2 з керівництвом та 
адміністрацією ЗВО 
 
Відеоконференція в ZOOM із записом 
 

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

 

Представники ректорату  

Перший проректор - Гукалюк Андрій Федорович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань 

– Качмар Володимир Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації –

Кухарський Віталій Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці – Різник Сергій Михайлович 

Декан економічного факультету – Михайлишин Ростислав 

Васильович 

Завідувач кафедри, гарант освітньої програми –  Урба 

Світлана Іванівна  

10.50–11.00  

  

Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3.  
Відеоконференція в ZOOM  

Члени експертної групи 

  



Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

11.00-12.00  Зустріч 3 з науково-педагогічними 
працівниками  

Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В.  

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст та реалізацію ОП і викладають, як 

обов’язкові, так і вибіркові ОК:  
1. Косович Богданна Іванівна 

2. Червона Ольга Юріївна 

3. Сухай Ольга Євгенівна 
4. Осідач Оксана Павлівна 

5. Залога Зіновія Михайлівна 

6. Максимець Юрій Васильович 
7. Дмитрук Вікторія Орестівна 

8. Магас Василь Мар’янович 

12.00 –12.15  Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4. 

Відеоконференція ZOOM 

 

Члени експертної групи  

12.15-13.15  Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти. Відеоконференція в ZOOM із 

записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 
 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
 
Здобувачі 1 року навчання:  
Мартинович Анастасія, Романишин Іван, Сенкевич Євгенія 
 
Здобувачі 2 року навчання:  
Бойко Софія, Клим Наталія, Мироненко Дмитро  
 

13.15-13.20  Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5.  

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

  

13.20–14.00  Обідня перерва  

 

 

 



Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

14.00-14.40  Зустріч 5 з представниками 
студентського (громадського) 
самоврядування.  
Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

 

Представники студентського самоврядування та здобувачі, які 

відповідають за участь студентів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти:  
Голова первинної профспілкової організації студентів ЛНУ імені 
Івана Франка – Спересенко Микола 
В.о. голови студентського уряду ЛНУ імені Івана Франка – 

Бережненко Ангеліна 

В.о. голови Студентської ради економічного факультету – Рудько 

Вадим 

Голова Профбюро економічного факультету – Крупка Тетяна 

14.40-15.00  Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6. 

Відеоконференція в ZOOM  

Члени експертної групи  

15.00-16.00  Зустріч 6 з роботодавцями та 

іншими стейкхолдерами 

Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

Представники роботодавців: 

Голова Правління ГО «Інститут регіонального розвитку» –
П’ятак Валерій Альбертович  
Директор ТОВ «ДВ ВЕЙСТ-ГРУП» – Поврозник Петро 
Павлович  
Директор з розвитку Західного регіону ТОВ «Торгово-
Виробнича Група УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» – Хода Валентин 
Миколайович 
Директор ТОВ «ЕМКОНСАЛТІНГ ГРУП» – Янків Марта 
Миронівна 
Начальник відділу кадрового адміністрування ПрАТ «Концерн 
Хлібпром» – Здоровик Ольга Богданівна 

 

Випускники ОП минулих років: 
Навроцький Остап (2019 рік випуску)  
Гуляєва Світлана (2020 рік випуску)  
Підганюк Богдана-Тетяна (2021 рік випуску) 



Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

16.00–16.15  Підведення підсумків зустрічі 6. 

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

16.15-17.00 Відкрита зустріч  

Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

Усі бажаючі учасники освітнього процесу (крім адміністрації 

ЗВО та гаранта ОП) 

17.00-17.45 Резервна зустріч 

Відеоконференція в ZOOM із записом 

  

17.45-18.00  Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та першого робочого дня. 

Відеоконференція в ZOOM  

Члени експертної групи  

  

День 2 – (27.10.2022) 

9.30-10.00 Підготовка до 2 робочого дня та 

зустрічі 7. Відеоконференція в ZOOM  Члени експертної групи  

10.00–11.00 Зустріч 7. Огляд аудиторного фонду 
та матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації 
ОП, у вигляді відеотрансляції, в тому 

числі демонстрація системи 
дистанційного навчання, 
ознайомлення із фотозвітом. 
Відеоконференція в ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

 

Декан економічного факультету – Михайлишин Ростислав 

Васильович 

В.о. директора наукової бібліотеки – Седляр Олександр 

Володимирович 

Завідувач лабораторії методичної підтримки системи 

електронного навчання організаційно-методичного центру 

електронного навчання – Гуменна Галина Романівна 

Гарант ОП – Урба Світлана Іванівна 

11.00 – 11.15 Обговорення вражень від онлайн-

огляду МТБ та підготовка до зустрічі 

8. Відеоконференція в ZOOM  

Члени експертної групи  



Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

11.15-12.00 Зустріч 8 із адміністративним 
персоналом.  
Відеоконференція в ZOOM із 

записом.  

Члени експертної групи  

 
Заступник  начальника навчально-методичного відділу Центру 
забезпечення якості освіти, керівник дидактично-методичного 
сектору – Сак Неля Ростиславівна 
Заступник начальника навчально-методичного відділу Центру 
забезпечення якості освіти, керівник сектору організаційного 
забезпечення освітнього процесу – Несторович Надія 
Василівна 
Начальник відділу міжнародних зав'язків – Чапляк Любов 
Ярославівна 
Начальник відділу кадрів – Дзіковська Марія Ігорівна 
Керівник Центру забезпечення якості освіти –  Іваночко Ірина 
Богданівна 
Завідувач Центру моніторингу – Ілик Христина Василівна 

12.00 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 8.  

Підготовка до зустрічі 9.  

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

12.15 -13.00 Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом. Відеоконференція в 

ZOOM із записом  

Члени експертної групи – Іванова Н.В., Побігун С.А., Борса В.В. 

 

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених ЛНУ ім. Івана Франка – Пих Святослав 
Олексійович 
Відповідальний секретар приймальної комісії – Міщук Наталія 

Володимирівна  

Завідувач відділу розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом 

Центру маркетингу та розвитку  – Сновидович Ірина Григорівна 

Завідувач психологічної служби Університету – Скаковська 

Анастасія Володимирівна 

Керівник Центру маркетингу та розвитку – Осередчук Ольга 
Анатоліївна 
 

 



 
 
 

Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

13.00-13.15  Підведення підсумків зустрічі 9.  

Підготовка до резервної зустрічі. 

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

13.15-14.00  Обідня перерва  

14.00-14.45  Резервна зустріч  

Відеоконференція в ZOOM із 

записом  

 

Члени експертної групи  

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч  

 

 14.45- 15.00  

  

Підведення підсумків резервної 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі. Відеоконференція в ZOOM  

Члени експертної групи  

15.00 – 15.45 Фінальна зустріч  

Відеоконференція в ZOOM із 

записом  

Члени експертної групи  

Представники ректорату університету 

Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань 

– Качмар Володимир Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації – 

Кухарський Віталій Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці – Різник Сергій Михайлович 

Декан економічного факультету – Михайлишин Ростислав 

Васильович 

Завідувач кафедри, гарант ОП – Урба Світлана Іванівна  

15.45-17.00 Підведення підсумків фінальної 
зустрічі та 2-го робочого дня.  
Відеоконференція в ZOOM  

Робота з документами. 

Члени експертної групи  

 



 
 

Час  Зустріч або інші активності  Учасники  

День 3 – (28.10.2022) 

09.00–17.00  «День суджень» –  онлайн-

обговорення та узгодження висновків 

ЕГ за критеріями звіту. Робота з 

документами.  

Відеоконференція в ZOOM  

 

Члени експертної групи  

   

Керівник експертної групи              Н. В. Іванова 

Гарант ОП «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» другого (магістерського) 

рівня Львівського Національного університету 

імені Івана Франка, м. Львів 

                                                                                          

 

 

                                                                                                  С. І. Урба 
  


