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Склад експертної групи Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

Масленніков Євген Іванович  керівник експертної групи +38(050)-336-29-75 

Ткаленко Світлана Іванівна член експертної групи  

Басько Андрій Сергійович член експертної групи  

 
Акредитаційна експертиза за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» (бакалавр)  
ID у ЄДБО 31584  

Керівник  ВСП ЗВО - Костюк Богдан Андрійович; Гарант освітньої програми – Кухній Леся Степанівна +38(095)-029-00-69 
 

 
 

Час Он-лайн зустріч  
(відео конференція www.zoom.us) 

Учасники 

2 червня 2020 року (вівторок) 
10.00 – 10.30  Пробна відеоконференція (перевірка 

технічного тесту, якості звуку, зображення 
тощо) та інструктажу експертів та гарантів 
щодо готовності учасників  

Члени експертної групи, гарант програми,  
представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти 
 

День 1 – 3 червня 2020 року (середа) 
10.00 – 10.30 Зустріч 1 з адміністрацією та менеджментом 

ЗВО 
 
 

Члени експертної групи; Кухній Леся Степанівна, гарант освітньої 
програми; Янишин Ярослав Степанович, декан економічного 
факультету Львівського національного аграрного університету; 
Кулаєць Галина Петрівна, в.о. директора коледжу; Голубчак Олег 
Михайлович, завідувач економічним відділенням коледжу; 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

10.30 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи  

11.00 – 11.45 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи; Кухній Леся Степанівна, гарант освітньої 
програми; науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

http://www.zoom.us/


 відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій 
програмі: Казюка Наталія Петрівна, к.е.н., викладач коледжу; 
Гавадзин Наталія Олегівна, к.е.н., доцент, викладач коледжу; 
Баланюк Іван Федорович, д.е.н., професор, викладач коледжу; 
Король Володимир Степанович, к.е.н., викладач коледжу; Шекета 
Євгенія Юріївна, к.е.н., викладач коледжу; Ремська Юлія Сергіївна, 
викладач коледжу; Легін Ірина Андріївна, викладач коледжу;  
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

11.45 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.15–12.45 Зустріч 3 зі здобувачами освіти 
 
 

Члени експертної групи; здобувачі освіти: Федорчук Ірина Юріївна 
(студентка денної форми навчання групи М-1(б)); Тимура Петро 
Михайлович (студент денної форми навчання групи М-1(б)); Заник 
Іван Михайлович (студент денної форми навчання групи М-1(б)); 
Цюрак Квітослава Іванівна (студентка денної форми навчання групи 
М-2(б)); Петришин Мар`яна Володимирівна (студентка денної 
форми навчання групи М-2(б)); Данилюк Дмитро Михайлович 
(студент денної форми навчання групи М-2(б)); Яцків Світлана 
Миронівна (студентка заочної форми навчання групи Мз-2(б)); 
Гуляк Віолета Василівна (студентка заочної форми навчання групи 
Мз-2(б)); 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

12.45–13.15 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.15–14.15 Обідня перерва  
14.15–14.45 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
 
 

Члени експертної групи; представники студентського 
самоврядування, які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти: Глеб Юлія Василівна, 
голова ради студентського самоврядування бакалаврату; Неште 
Анастасія Андріївна, голова ради студентського самоврядування 
коледжу; Атаманчук Христина Олегівна, член ради студентського 
самоврядування бакалаврату;  
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 



освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

14.45–15.15 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.15–15.45 Зустріч 5 з роботодавцями 
 
 

Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Гільтайчук Наталія Михайлівна керівник відділу кадрів ТзОВ “Фірма 
“Надія””, Земляков Ігор Семенович заступник директора з 
маркетингу Будівельної компанії “Ярковиця”, Цаль Богдана 
Богданівна менеджер з виробництва ПСП “Рідна земля”, 
Потомський Павло Григорович директор філії “Перспектив” МХП 
“Зернопродукт”; 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

15.45–16.15 Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи 
16.15 – 16.45 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

16.45–17.15 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
17.15-19.00 «Година суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

День 2 – 4 червня 2020 року (четвер) 
10.00–10.30 
 

Огляд гуртожитку, в якому мешкають 
студенти, які навчаються на ОП 
Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
 
 

Члени експертної групи; Кухній Леся Степанівна, гарант освітньої 
програми; Бандурак Василь Миколайович, завідувач навчальної і 
виробничої практики коледжу; Блонська Надія Іванівна, голова ради 
студентського самоврядування гуртожитку;  
 представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти -  обговорення фото та відео оглядів. 

10.30–11.00 Підведення підсумків огляду гуртожитку та 
матеріально-технічної бази 

Члени експертної групи 

11.00–11.30 
 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом 
 
 
 

Члени експертної групи;  
Голубчак Наталія Володимирівна, секретар комісії з моніторингу 
освітньої діяльності та якості вищої освіти коледжу; 
Мазурик Ольга Михайлівна, головний бухгалтер коледжу;  
Василів Ольга Іванівна, інспектор відділу кадрів; 



Баран Богдана Богданівна, методист коледжу; 
Бандурак Василь Миколайович, завідувач навчальної і виробничої 
практики коледжу; 
представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти 

 
11.30 – 12.00 

Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч.  

12.30 – 13.00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
13.00 – 13.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Кулаєць Галина Петрівна, в.о. директора коледжу; 
Кухній Леся Степанівна, гарант освітньої програми; 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти 

13.30 – 14.30 Обідня перерва  
14.30-19.00 «Година суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

День 3 – 5 червня 2020 року (п’ятниця) 
10.00-18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

 


