
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю “014 
Середня освіта” освітньої програми “Середня освіта (Мова і література (англійська)) (ID у ЄДЕБО 27525) за 

першим рівнем вищої освіти (справа №12/АС-20) у Приватному вищому навчальному закладі “Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники  

День 1 – 26.02.2020 
Кімн.  

 

08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО 
(ауд.1605) 

  

09.00–09.30 Організаційна зустріч із 
гарантом ОП 
(ауд.1605) 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП,  

Члени експертної групи;  
Гарант ОП, к.пед.н., доц. 

Завальнюк Андрій Ростиславович 

 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  

10.00–10.20 
 
 

Зустріч 1 із керівником та 
менеджментом ЗВО 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи;  
 

 Ректор д.пед.н., проф.  

Дем’янчук Анатолій Степанович 

 Гарант ОП, к.пед.н., доц. 

Завальнюк Андрій Ростиславович 

 Перший проректор, д.ю.н.,проф 

Дем’янчук Віталій Анатолійович  

 

 Проректор з НМР д.філол.н., проф.  

Мединська Наталія Миколаївна 

 Проректор з НМР к.пед.н., проф. 

Яницька Олена Юріївна 

 Проректор з науки д.е.н.проф. 

Борейко Володимир Іванович 

 Проректор з інформаційного забезпечення 

та інноваційних технологій навчання, к.пед.н., 

доц., 

Ясінський Андрій Миколайович, 

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

Члени експертної групи  

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом (ауд.1616) 

Члени експертної групи;  
гарант ОП 

1. Гарант ОП, к.пед.н., доц. 

Завальнюк Андрій Ростиславович 



 
науково-педагогічні працівники, 
які безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми “Середня 
освіта (Мова і література 
(англійська))”, а також 
викладають за цією програмою;  
наставники/куратори академічних 
груп (загалом не більше 10 осіб)  

2. К.пед.н., доцент МОН 

Кочмар Діана Анатоліївна 

3. К.філ.н., доцент кафедри 

Гришкова Надія Василівна 

4. Ст. викладач-магістр  

Поченюк Яніна Вікторівна 

5. К.пед.н., доцент кафедри 

Будз Ірина Федорівна 

6. К.пед.н., доцент 

Завальнюк Вікторія Володимирівна 

7. Доцент кафедри 

Скребкова Марина Анатоліївна 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи  

12.30–13.30 Обідня перерва   

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи  

14.00–15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 
(ауд.2207) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються за ОП 
(по двоє здобувачів із кожного 
року навчання, окрім старост 
академічних груп і представників 
студентського самоврядування; 
двоє зі студентів, що перевелися з 
інших ЗВО, бажано з різних 
курсів, якщо такі є) 

 

15.00–15.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи  

15.20–16.10 Зустріч 4 із представниками 
студентського самоврядування 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування (1–2 особи від 
відділу студентського життя, які 
відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення 
якості вищої освіти; 2–3 особи від 
органу студентського 
самоврядування, бажано з  
історико-філологічного 

1. Савчук Юлія  
2. Руда Олеся 
3. Мартинюк Софія 
4. Брончук Ольга 
5. Бересток Юлія 
6. Кащева Анна 



факультету) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4   

17.00–17.30 Відкрита зустріч(ауд.1616) Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

18.00–18.30 Зустріч 5 із роботодавцями 
(ауд.1605) 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, 
залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОП (представники 3-4 структур на 
розсуд ЗВО тапо 1-2 представника 
з підрозділу студентської кар’єри 
(за наявності) тощо, зважаючи на  
їхні можливості для зустрічі) 

 Вчитель української мови вищої 

кваліфікаційної категорії, директор ЗНЗ № 20 

(м. Рівне) 

Сукач Ніна Іванівна; 

 

 Вчитель англійської і німецької мов 

вищої кваліфікаційної категорії, старший 

вчитель, заступник директора з навчально-

виховної роботи Берестівського НМК “ЗОШ-

дитячий садок” 
Клюйко Тетяна Миколаївна; 

 

18.30–19.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи  

День 2– 27.02.2020 
Кімн.  

 

08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО 
(ауд.1605) 

  

9.00–10.00 

 

 

Огляд навчальних приміщень, 
матеріально-технічної бази, які 
використовують під час реалізації 
ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 

1. Гарант ОП, к.пед.н., доц. 

Завальнюк Андрій Ростиславович 

2. Перший проректор, д.ю.н.,проф 

Дем’янчук Віталій Анатолійович 

10.00–10.05 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи  

10.05–10.30 
 
 

Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи; 
керівники або представники 
структурного підрозділу, 
відповідального за забезпечення 
якості; керівник академічного 

1. Артюшок Вікторія Станіславівна 

к.е.н., доцент, завідувач Центру забезпечення 

якості освіти; 

2. Ілюк Леся Володимирівна 

начальник навчальної частини; 



відділу тощо 3. Гаврілова Анна Петрівна  

відділу ліцензування та акредитації; 

4. Ясінський Андрій Миколайович, к.пед.н., 

доцент 

Відповідальний секретар  приймальної комісії 

11.00–11.05 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи; 
 

 

11.05–11.30 
 
 

Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи; 
сервісні підрозділи, деканат тощо  

1. ДемянчукТетянаОлександрівна 

проректор з дистанційного навчання та заочної 

освіти,к.п. н. доц. 

2. Далюк Наталія Ярославівна 

Керівник центру дистанц. навч. 

3. Ясінський Андрій Миколайович, к.пед.н., 

доц., проректор з інформаційного забезпечення та 

інноваційних технологій навчання. 

 

4. Терновик Наталія Анатоліївнак.псих.н, 

доц., проректор з виховної роботи. 

5. Михальчук Юлія Олександрівна.псих.н, 

доц, представник психологічної служби 

університету. 

6. Груба Таміла Леонідівнад.пед.н., проф, 

декан історико-філологічного факультету  

представник відділу практики. 

7. Чепурка Олена Георгіївна начальник 

відділу кадрів. 

8. Яковчук Анастасія миколаївна 
начальник міжнародного проектного відділу, к.е.н. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи  

12.30–13.30 Обідня перерва   

13.30–14.00 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи  

14.00–15.00 Відкрита зустріч 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (окрім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

 

15.00–15.30 Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи  



зустрічі, підготовка до резервної 
зустрічі 

15.30–16.00 Резервна зустріч 
(ауд.1616) 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

 

16.00–16.30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи  

16.30–17.00 Фінальна зустріч 
(ауд.1605) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, 

1. Гарант ОП, к.пед.н., доц. 

Завальнюк Андрій Ростиславович 

 Ректор д.пед.н., проф.  

Дем’янчук Анатолій Степанович 

 Проректор з НМР к.пед.н., проф. 

Мединська Наталія Миколаївна 

День 3 – 28.02.2020 
Кімн. 

 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 
(ауд.1605) 

Члени експертної групи  

    

 

 

 
 


