
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи в Приватному вищому навчальному закладі 

"Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем'янчука" 

в період 23-25 грудня 2021 р. за спеціальністю 061 

«Журналістика» ОП «Журналістика» (ID у ЄДЕБО 9787) 

за першим рівнем вищої освіти 

(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 08.01.2021 р., №1935-Е) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 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 на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп 

згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, 

у погоджений час. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. У розкладі 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 виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення 

такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є 
гарант освітньої програми д.е.н., доцент Файвішенко Діана Сергіївна. 

2.8. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, здійснюється 

гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM. 

2.9. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасник
и 

День 1 – 23.12.2021 
р. 

09.30–09.45 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи; 

Гарант ОП к.н. із соц. ком, доцент Золяк Вікторія 

Василівна 
09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО Президент університету проф. Дем’янчук 

Анатолій Степанович 

Ректор: проф. Дем’янчук Віталій Анатолійович; 

Проректор з наукової роботи проф. Боровик 

Андрій Володимирович; 

Проректор з навчально-методичної    роботи 

проф. Мединська Наталія Миколаївна; 

Проректор з навчальної роботи та  гуманітарної 

освіти      проф. Яницька Олена Юріївна; 

В.о декана факультету журналістики, завідувач 

кафедри соціальних комунікацій, гарант ОП 

доц. Золяк Вікторія Василівна 
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 Члени експертної групи; 
Гарант ОП: к.н. із соц. ком, доцент Золяк 

Вікторія Василівна  

Науково-педагогічні працівники: 

проф. Галич В. М.  

проф. Галич О. А. 

доц. Мазаний В. С. 

доц. Смусь А. Г. 

доц. Миронюк В. М. 

доц. Харват О. М. 



 

доц. Бабінець А.І. 

доц. Яцюрик А. О. 

доц. Попова Д. А. 

ст.в. Горчикова А.О. 

в. Хитров О. В. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до  
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти (денна/заочна 
форми  здобуття освіти): 
1 -4 курси денної і заочної форми здобуття 
освіти 
 
Бурченя Наталя, 
Євтушок Яна, 
Савчук Юля, 
Панасюк Валерія, 
Рижих Валерія, 
Друзь Оксана, 
Мирончук Валерія, 
Таран Анастасія,  
Бузаш Валерія, 
Жук Людмила, 
Паламар Владислав, 
Маринич Ірина,  
Яренчук Ольга. 

 
13.30–13.45 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.45–14.45 Обідня перерва  

14.45–15.45 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант     ОП: к.н. із соц. ком, доцент Золяк Вікторія 
Василівна 



 

 

15.45–16.15 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО): 

 
 

16.15.–16.45 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.45–17.45 Зустріч 4 із роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП 

Стейкхолдери:  

Голова Рівненської обласної організації 

Національної спілки журналістів Тарасюк Д.В.; 

Директор телерадіокомпанії ТОВ ТРК«РИТМ 

(ITV mediagroup)» Верницька З.І.; 

Журналіст телеканалу «Рівне 1» Невесенко П.; 

Співзасновник і головний редактор 

комунікаційної платформи Profi Space media. 

Чернявська І. В.; 

Редактор сайтів «Час-Дій», «Інвестор-ЮА» і 

«News Агро-центр»  Величко Ю.; 

Директор департаменту цифрової трансформації 

та  

суспільних комунікацій Рівненської ОДА. 

Поліщук О.; 

Директор інформаційного порталу «ЧаРівне.інфо» 

Курсик О.В. 
 

17.45–18.15 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 



 

 

 

 

 
 

День 2 – 24.12.2021 р. 

9.00–9.30. Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

9.30–10.30 Зустріч 5 із представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи : 
представники студентського самоврядування: 

Савчук Юлія, 
  Мирончук Валерія,  
Томчук Яна, 
Мартинюк Софія,  
Кардаш Вікторія, 
Подхолюзін Дмитро, 
Левчишин Олександр, 
Гречка Вероніка,  
Паньковець Юлія. 

10.30–11.00  Підведення підсумків      

зустрічі 5. Підготовка до  

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11.00–11.30. Зустріч 6 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 
Проректор з наукової роботи проф. Боровик Андрій 

Володимирович; 

Проректор з навчально-методичної    роботи проф. 

Мединська Наталія Миколаївна; 

Начальник навчальної частини          Ілюк Лариса 

Володимирівна; 

Представник міжнародно-проєктного            відділу 

Лавренюк Аліна Юріївна; 

Завідувач центру забезпечення якості вищої освіти 
доц. Артюшок Вікторія Станіславівна; 



 

 
 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.30 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу кадрів    Чепурка Олена 

Георгіївна; 

Представник психологічної служби 

університету доц. Михальчук Юлія 

Олександрівна;  

Проректор з інформаційного забезпечення та 

інноваційних технологій навчання  

доц. Ясінський Андрій Миколайович; 

Проректор   з   організаційно-виховної    роботи, 

соціальних питань та розвитку доц. Терновик Наталія 

Анатоліївна.; 

Директор бібліотеки Підлужна Ольга 

В’ячеславівна; 

Представник відділу координації навчання студентів з 

елементами дистанційної форми Далюк Наталія 

Ярославівна; 

Керівник Центру волонтерства та соціальних ініціатив 

«Доброчин» доц. Коваль Вадим Вадимович. 

Представник Центру кар’єрного зростання Волович 

Максим. 

 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  



 

 
 

 
 

14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.30–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 
до  зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15.30-16.00 Зустріч 8 із випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років: 
Марчук В. 
Веретіна М. 
Мороз О. 
Невесенко П. 
Боднарська А.  
Петренко В. 
Пучка А. 
Перязєв В. 



 

 

 
 

 
16.00-16.30 Підведення підсумків зустрічі 8. 

Підготовка до фінальної зустрічі. 
Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Президент університету проф. Дем’янчук 

Анатолій Степанович 

Ректор: проф. Дем’янчук Віталій Анатолійович; 

Проректор з наукової роботи проф. Боровик 

Андрій Володимирович; 

Проректор з навчально-методичної    роботи 

проф. Мединська Наталія Миколаївна; 

Проректор з навчальної роботи та  гуманітарної 

освіти      проф. Яницька Олена Юріївна; 

Проректор з інформаційного забезпечення та 

інноваційних технологій навчання  

доц. Ясінський Андрій Миколайович; 

Проректор заочної форми навчання  

доц. Дем’янчук Тетяна Олександрівна 

Проректор   з   організаційно-виховної    роботи, 

соціальних питань та розвитку доц. Терновик 

Наталія Анатоліївна 

Проректор з адміністративно-господарчої 

частини Целюба Сергій Леонідович 

В.о декана факультету журналістики, завідувач 
кафедри соціальних комунікацій, гарант ОП доц. 
Золяк Вікторія Василівна 

17.00–17.30 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
День 3 – 25.12.2021 

р. 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 
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