
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

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

«Менеджмент маркетингової діяльності» (ID у ЄДЕБО 35380) за другим рівнем вищої освіти 

у Закладі вищої освіти «Український католицький університет» 

у період з 31.03.2021 р. по 02.04.2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

експертної групи у Закладі вищої освіти «Український католицький університет» (далі – УКУ) під 

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

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

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

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. УКУ 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 УКУ та інші особи.  

2.3. УКУ 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 УКУ у розумні строки; 

УКУ має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь запрошених осіб у резервній зустрічі. 

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

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

проведення такої он-лайн зустрічі. 

2.7. УКУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

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

програми «Менеджмент маркетингової діяльності» 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 маркетингової діяльності»  

(ID у ЄДЕБО 35380) за другим рівнем вищої освіти у  

Закладі вищої освіти «Український католицький університет» 

у період з 31.03.2021 р. по 02.04.2021 р. 

 

Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

День І (31.03.2021) 

09:00-09:40 

Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи: Шаульська Л.В., Маковоз О.С., 

Лесюк В.С. 

Гарант ОП: Борщевський В.В. 

09:40-10:00 
Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до 

зустрічі 2 
Члени експертної групи 

10:00-10:40 

Зустріч 2 з керівництвом та адміністрацією ЗВО Члени експертної групи 

Гарант ОП: Борщевський В.В. 

Керівництво ЗВО: 

Софія Опацька, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Ярина Бойчук, CEO Львівської бізнес-школи; 

Христина Дольна, академічний директор Львівської бізнес-школи 

10:40-11:00 
Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до 

зустрічі 3 
Члени експертної групи 

11:00-11:40 

Зустріч 3 з науково-педагогічним персоналом Члени експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, які викладають на ОП 

«Менеджмент маркетингової діяльності» 

Галина Янишівська; 

Володимир Мельник; 

Ігор Дідок; 

Ігор Блистів; 

Наталя Галецька 

11:40-12:00 
Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4 
Члени експертної групи 

12:00-13:00 Обідня перерва  



13.00-14.00 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Менеджмент маркетингової діяльності» (денна 

форма)  

Члени експертної групи 

Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент маркетингової 

діяльності» денної форми навчання: 

Карачевська Вероніка - 1 курс; 

Марія Дзюбій - 2 курс ; 

Шлемкевич Дарій - 1 курс; 

Сидорська Роксоляна -1 курс; 

Васьків Анастасія - 1 курс; 

Артем Духота - 1 курс; 

Коваленко Ірина - 2 курс; 

Міщук Дарина - 2 курс; 

Юрій Обач - 2 курс; 

Березова Оксана - 2 курс 

14:00-14:20 
Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 

зустрічі 5 
Члени експертної групи 

14.20-15.00 

Зустріч 5 з представниками студентського 

(громадського) самоврядування 

Члени експертної групи 

Представники органів студентського самоврядування: 

Доброгорська Анна, програма «Історія та археологія» 2 курс 

(студентський уряд); 

Пилипців Оля, програма «Філологія» 3 курс (студентський уряд) 

15:00-15:20 
Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до 

зустрічі 6 
Члени експертної групи 

15:20-16:00 

Зустріч 6  

із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи  

Адміністративний персонал: 

Дмитро Шеренговський, заступник проректора з науково-

педагогічної роботи (якість освіти, міжнародні академічні зв’язки); 

Надія Родненкова, керівниця сектору моніторингу якості освіти; 

Галина Процик, керівниця відділу міжнародних академічних 

зв’язків; 

Ольга Матійчук, керівниця академічного відділу; 

Христина Цар, заступник керівника відділу управління персоналом 

16:00-16:20 
Підведення підсумків  зустрічі 6 та підготовка до 

зустрічі 7 
Члени експертної групи 



16:20-17:00 

Зустріч 7 

зі стейкхолдерами (роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) 

Члени експертної групи 

Стейкхолдери: 

Ірина Дмитерко, заступниця фінансового директора в Агрохолдингу 

CFG, співзасновниця ІТ компанії BJET; 

Олена Іванків, засновниця проекту Smart Space; 

Наталія Кудь, директор Інтелмарт DBA Exelegent; 

Аліна Уварова, маркетинг-директорка компанії «Подавач» 

17:00-17:30 
Підведення підсумків зустрічі 7 та першого дня 

роботи 
Члени експертної групи 

День ІІ (01.04.2021) 

09:00-10:00 

Зустріч 8 – огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується для реалізації ОП  

(онлайн демонстрація) 

Члени експертної групи 

Гарант ОНП 

10:00-10:20 
Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка до 

зустрічі 9 
Члени експертної групи 

10:20-11:00 

Зустріч 9 

із представниками допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи 

Представники допоміжних (сервісних) структурних підрозділів: 

Марта Гудзовата, керівник навчальної програми; 

Катерина Шайда, менеджерка освітніх проектів (прийом 

абітурієнтів); 

Марта Музика, представник бібліотеки; 

Іванна Могиляк, представник відділу студентського життя; 

Ігор Кобель, представник служби підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами 

11:00-11:20 
Підведення підсумків зустрічі 9 та підготовка до  

зустрічі 10 Члени експертної групи 

11:20-12:00 

Зустріч 10  

з випускниками Львівської бізнес-школи УКУ 

Члени експертної групи 

Випускники: 

Юлія Попович, керуючий партнер АО Юс Колегіум, випускниця 

програми «Бізнес адміністрування»; 

Христина Шабат, співзасновниця «Пташеня. Дитячий простір», 

випускниця програми «Інновацій та підприємництва»; 

Тетяна Голубєва, Delivery manager у компанії DataArt, випускниця 

програми «Управління технологіями»; 

Дмитро Васильченко, CEO ProSteer Group, випускник програми 

«Бізнес адміністрування»; 



Катерина Гірна, Head of HR Department (UA) at Avenga, випускниця 

програми «Управління персоналом та організаційний розвиток»; 

Галина Жеребецька, співвласниця та співзасновниця фермерського 

господарства «ФГ Каян», керівник проектів та програм відділу 

розвитку УКУ, випускниця програми «Інновацій та 

підприємництва» 

12:00-12:20 
Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка до  

зустрічі 11 
Члени експертної групи 

12:20-13:20 Резервна зустріч 11 Члени експертної групи 

13:20-14:20 Обідня перерва  

14:30-15:10 
Відкрита зустріч Члени експертної групи  

Усі охочі (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

15:10-16:00 
Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка 

до фінальної зустрічі 
 

16:00-17:00 

Фінальна зустріч Члени експертної групи 

Гарант ОП: Борщевський В.В. 

Керівництво ЗВО: 

Софія Опацька, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Ярина Бойчук, CEO Львівської бізнес-школи; 

Христина Дольна, академічний директор Львівської бізнес-школи 

День ІІІ (02.04.2021) 

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

 

 

Керівник експертної групи       Л.В. Шаульська 

 

Керівник 

закладу вищої освіти «Український католицький університет»  Прах Богуслав Антоні 

 

25.03.2021 р. 

 


