
Програма візиту з акредитації 

магістерської освітньої програми «Економіка та управління бізнесом»,  

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ» МАУП»  

онлайн (за допомогою платформи Zoom) 

 

Час Вівторок, 23 листопада 2021 року Учасники 

10-00 – 10-30 Зустріч членів експертної групи з керівництвом 

Міжрегіональної академії управління персоналом 

(МАУП) 

Гончаренко М., ректор МАУП: 

goncharenkomf@ukr.net 

Храпатий С., проректор МАУП: 

khrapatiysv@gmail.com 

Котляров В., генеральний директор 

Всеукраїнського університету МАУП: 

kotliarov.valerii@maup.com.ua 

Клімкова І., проректор МАУП: 

klimkova@iapm.edu.ua 

Божков А., керівник департаменту з 

міжнародного співробітництва: 

bozhkov.andrii@maup.com.ua 

Ахекян А., директор Львівського інституту 

МАУП: 

arachekyan@gmail.com 

Парфенюк Є., заступник директора 

Львівського інституту МАУП: 

e.parfeniyuk@gmail.com 

10-30-10.45 Перерва  

10.45-11-45 Зустріч членів експертної групи з керівництвом кафедри 

менеджменту, економіки та туризму 

Данилюк Л., завідувач кафедри: 

lesya.danilyuk@gmail.com 

Оліховська М., гарант програми: 

olih.marta@gmail.com 

11.45-12.00 Перерва  

12.00- 12.30 Зустріч із: 

• представники навчально-методичного інституту, 

• представники Центру організації наукової роботи та 

Грабовенко Н., директор навчально-
методичного інституту: 
natagrabovenko@ukr.net 
Семенець-Орлова І., керівник Центру 
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інновацій, 

• Представники Департаменту ліцензування та 

акредитації 

організації наукової роботи та інновацій: 
innaorlova@ukr.net 
Андреянова С., керівник центру 
ліцензування: east_vu@iapm.edu.ua 

12.30-12.35 Перерва  

12.35-13.10 Зустріч із: 

• представники відділу по роботі приймальної комісії, 

• представники Інституту міжнародної освіти, 

• Представники Центру організації студентської 

практики, працевлаштування та роботи з випускниками, 

• Студентський омбудсмен. 

Молдавчук І.: maup12@ukr.net 

Косарева С.: mvumaup@ukr.net 

Волошин Л., відповідальна за організацію 

практики здобувачів у Львівському інституті 

МАУП:VLubov@ukr.net 

Бачурина Н., студентський омбудсмен 

sonbizombi@gmail.com 

Нємчак О., голова студради Львівського 

інституту МАУП: niemchak.ka@gmail.com 

Мазур А., заступник голови студради 

Львівського інституту МАУП: 

andmmm669@gmail.com 

13.10-13.30 Перерва  

13.30-14.30 Зустріч членів експертної групи зі студентами 

магістратури «Економіка та управління бізнесом», м. 

Львів 

- Відкрита зустріч для всіх студентів 

Библик М.: po4_to4ka1@ukr.net 

Галишич Н.: hnat-07@ukr.net 

Герман А.: anastasiya.herman@gmail.com 

Гук С.: Stasguk930@gmail.com 

Когут О.: kogytolga@ukr.net 

Манжура А.: Manzhura55@gmail.com 

Мірзоєва І.: iryna.mirzoeva@gmail.com 

Наконечна Г.: nakonechna0705@gmail.com 

Рішняк Ю.: yrishnyak@gmail.com 

Самойліченко І.: samoylichenko@gmail.com 

14.30-15.30 Перерва  

15.30-16.30 Зустріч із зовнішніми зацікавленими сторонами - 

представниками професійних організацій, бізнес-

сектора/галузевого сектору, професійними експертами, 

неурядовими організаціями, зовнішніми лекторами, 

потенційними роботодавцями 

Яворський М.: m.yavorskyy@gmail.com 

Ільків В.: inter.ok@ukr.net 
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16.30-16-45 Перерва  

16.45-17.15 Організація додаткової зустрічі з відкритих питань, якщо 

необхідно 

 

 

Час Середа, 24 листопада 2021 року Учасники 

10-00-11.30 Зустріч членів експертної групи з викладачами денної 

форми навчання, які беруть участь у виконанні 

магістерської програми «Економіка та управління 

бізнесом» 

Лелик Л.: lelykl777@gmail.com 

Стефанишин О.: 2905sob1971@gmail.com 

Магас Н.: natali.mahas@gmail.com 

Компанович М.: 

mari.kompanovuch@gmail.com 

11.30-11.45 Перерва  

11.45-12.45 Зустріч членів Експертної комісії з керівником (гарантом) 

магістерської програми «Економіка та управління 

бізнесом» 

Оліховська М., гарант програми: 

olih.marta@gmail.com 

12.45-13.00 Перерва  

13.00-13.30 Зустріч членів експертної групи з керівниками 

студентської практики (зацікавленими сторонами), 

державними та приватними 

Волошин Л., відповідальна за організацію 

практики здобувачів у Львівському інституті 

МАУП:VLubov@ukr.net 

Бабляк Х.: h.i.bablyak@gmail.com 
Кубіщин Т.: tet.kubishyn@i.ua 

13.30-14.45 Перерва  

14.45-15.15 Організація додаткової зустрічі з відкритих питань, якщо 

необхідно 

 

15.15-16.30 Внутрішня зустріч членів комісії – підготовка до 

фінальної зустрічі 

 

16.30-17.00 Фінальна зустріч з керівництвом кафедри менеджменту, 

економіки та туризму або з керівником (гарантом) 

магістерської програми «Економіка та менеджмент 

бізнесу» 

Ахекян А., директор Львівського інституту 

МАУП: arachekyan@gmail.com 

Парфенюк Є., заступник директора 

Львівського інституту МАУП: 

e.parfeniyuk@gmail.com 

Оліховська М., гарант програми: 

olih.marta@gmail.com 
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