
  

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» 

(ID у ЄДЕБО 8700) за першим рівнем вищої освіти (справа №1318/АС-22)  

у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука  

згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 28.10.2022 №655-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 із 

використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 «онлайн-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. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової 

технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.  

2.3. Внутрішні онлайн-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. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі «онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на неї відповідно до розкладу. 

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

на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є 

гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми 

ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення експертизи передаються 

до секретаріату Національного агентства. 

  



3. Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 0 – 09.11.2022 

17:00–17:20  Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення) 

Члени експертної групи (ГЛУХ Марина Василівна, 

                                           ЛИТВИНЕНКО Валентина 

Миколаївна,  

                                           НОВАК Дмитро Євгенович);  

гарант ОП БОГАТИРЬОВ Іван Григорович; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

День 1 – 10.11.2022 

09:00–9:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак)  

09:30–10:10 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана 

Дем’янчука (відеоконференція)  

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак);  

ректор В.А. Дем’янчук; 

проректор з наукової роботи А.В. Боровик; 

проректор з навчально-методичної роботи Н.М. Мединська; 

проректор з навчально-методичної роботи та гуманітарної освіти  

О.Ю. Яницька; 

проректор з заочного навчання Т.О, Дем’янчук; 

проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних 

технологій навчання А.М. Ясінський; 

проректор з організаційно-виховної роботи, соціальних питань й 

розвитку Н.А. Терновик; 

проректор з адміністративно-господарської частини О.І. Дерлюк; 

декан юридичного факультету В.Ю. Микулець; 

гарант ОП І.Г. Богатирьов; 



представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

10:10–10:20 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак) 

10:20–11:00 Зустріч 2 з гарантом ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

гарант ОП І.Г. Богатирьов, 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

11:00–11:10 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

11:10–11:50 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками (групою забезпечення ОП) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак);  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст ОП, а також викладають на цій ОП 

1. Богатирьов Іван Григорович 

2. Груба Таміла Леонідівна; 

3. Дерев’янко Наталія Зеновіївна; 

4. Дроздов Олександр Михайлович; 

5. Ільків Олег Васильович; 

6. Кочмар Діана Анатоліївна; 

7. Крупнова Любов Василівна; 

8. Риженко Ігор Миколайович. 

9. Смаль Ірина Ігорівна; 

10. Хмара Міла Василівна; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

11:50–12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

12:00–12:40 Зустріч 4 із здобувачами вищої освіти 

(відеоконференція) 

o здобувачі денної форми здобуття 

вищої освіти 1, 2; 3; 4 курсів – по 2-3 

особи з різними рівнями успішності; 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

здобувачі вищої освіти:  

1. Федорович Олексій Олегович(4курс, стаціонар) 

2. Повар Павло Володимирович (4 курс, стаціонар) 



o здобувачі заочної форми здобуття 

вищої освіти 1, 2; 3; 4 курсів – по 1-2 

особи 

3. Почтар Софія Григорівна (4 курс, стаціонар) 

4. Валігура Анна Василівна(3 курс, стаціонар) 

5. Паньковець Юлія Андріївна (3 курс,стаціонар)  

6. Літовінська Катерина Миколаївна(3 курс, стаціонар) 

7. Пилипюк Софія Михайлівна (2 курс, стаціонар) 

8. Давидюк Неля Леонідівна(2 курс, стаціонар) 

9. Демчук Марія ,Юріївна(1 курс, стаціонар) 

10. Мельник Анна Володимирівна (1 курс, стаціонар) 

11. Рибачок Тетяна Ярославівна(4 курс, заочна ф.н.) 

12. Ярмолка Сергій Богданович (3 курс, заочна ф.н.) 

13. Дубляк Мар’яна Іванівна (3 курс, заочна ф.н.) 

14. Боболович Наталія Степанівна (2 курс, заочна ф.н.) 

15. Патаєвич Владислав Сергійович (1 курс ,заочна ф.н.) 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

12:40–12:50 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

12:50–13:30 Зустріч 5 з представниками 

самоврядування здобувачів (5-8 осіб) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

представники студентського самоврядування: 

1. Паньковець Юлія – в.о. голови студентської ради, голова комісії 

з науково-дослідної роботи (студентка юридичного факультету). 

2. Валігура Анна (член студентської ради, студентка 3-го курсу 

юридичного факультету). 

3. Мартинюк Софія – голова комісії внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти 

4. Левчишин Олександр – голова комісії з соціально-побутової 

роботи 

5. Зіборов Давид – голова комісії з волонтерсько-просвітницької 

роботи 

6. Владислав Шевчук – голова комісії з міжнародних та зовнішніх 

зв’язків 

7. Мирончук Валерія – голова комісії з інформаційної роботи. 

8. Шеверда Лілія – голова комісії з організаційно-консультативної 

роботи; 



представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

13:30–14:30 Обідня перерва  

14:30–15:10 Зустріч 6 з представниками підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак); 

представники  

Артюшок Вікторія Станіславівна – завідувач Центру 

забезпечення якості освіти; 

Шкабаріна Маргарита Андріївна – вчений секретар; 

Гарієвський Юрій Васильович – керівник Центру фізичного 

виховання та спорту студентської молоді; 

Гаврілова Анна Петрівна – начальник відділу ліцензування та 

акредитації; 

Соловей Людмила Ярославівна – завідувач відділу практики; 

Ілюк Лариса Володимирівна – начальник навчальної частини 

Далюк Наталія Ярославівна – заступник  начальника відділу 

координації навчання студентів з елементами дистанційної форми; 

Лавренюк Аліна Юріївна – начальник міжнародно-проєктного 

відділу; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

15:10–15:20 Підведення підсумків зустрічей 5, 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

15:20–16:00 Зустріч 7 представниками підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

представники 

Чепурка Олена Георгіївна – начальник відділу кадрів; 

Клімчук Лідія Миронівна – головний бухгалтер ; 

Підлужна Ольга В’ячеславівна – директор бібліотеки; 

Онофрійчук Олег Петрович – відповідальний секретар 

приймальної комісії; 

Михальчук Юлія Олександрівна – представник психологічної; 

служби університету; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 



15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

16:00–16:40 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак);  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП «Право» та 

представників адміністрації Університету) 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

16:40–16:50 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

17:00–17:40 Резервна зустріч (у випадку 

неможливості проведення однієї з 

попередніх зустрічей з причини 

повітряної тривоги або інших 

надзвичайних ситуацій) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак), учасники зустрічі, яка не відбулася з причини повітряної 

тривоги або інших надзвичайних ситуацій 

17:00–17:40 (У випадку 

проведення резервної 

зустрічі:  
17:50–18:30) 

Зустріч 8 із стейкхолдерами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП «Право» та інші 

стейкхолдери: 

1. Леошик Олег Володимирович – адвокат; 

2. Щербаков Володимир Валерійович – суддя Рівненського 

окружного адміністративного суду; 

3. Овдіюк Василь Петрович – директор Регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській 

області; 

4. Сістук Юрій Миколайович – начальник сектору розкриття 

незаконних заволодінь транспортними засобами відділу 

кримінальної поліції РУПГУНП у Рівненській області; 

5. Логвинчук-Громова Ольга Євгенівна – керівник Дубенської 

окружної прокуратури; 

6. Махаринець Дмитро Євгенійович – суддя Рівненського 

окружного адміністративного суду; 



7. Семчук Андрій Григорович – директор Рівненського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства 

внутрішніх справ України; 

8. Середа Ірина Сергіївна – командир батальйону управління 

патрульної поліції в Житомирській області; 

9. Павельчук Олена Леонідівна – заступник начальника 

управління забезпечення надання адміністративних послуг 

Рівненської міської ради; 

10. Губаль Юрій Васильович – реєстратор відділу Управління 

надання адміністративних послуг Головного управління 

Держгеокадастру Закарпатської області; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

(У випадку проведення 

резервної зустрічі:  

18:30–18:40) 

Підведення підсумків зустрічі 8 та 

першого дня дистанційної експертизи 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

День 2 – 11.11.2022 

09:00–10:00 Робота з документами Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

10:00–10:20 Підведення підсумків роботи з 

документами 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

10:20–11:00 Ознайомлення з матеріальною базою 

(фотозвіт, 3D тур) та огляд інформаційних 

систем 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

гарант ОП І.Г. Богатирьов; 

декан юридичного факультету В.Ю. Микулець; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

11:00–11:20 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріально-технічною базою 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

11:20–12:00 Зустріч 9 із випускниками 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак);   

випускники ОП останніх 5 років  

1. Попик Анна  

2. Трофімчук Юлія 

3. Павлюк Назар 



4. Юсько Іван 

5. Чулій Артем 

6. Самедова Лейла 

7. Кучер Анна 

8. Мельник Оксана  

9. Кіцила Остап 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

12:00–12:20 Підведення підсумків зустрічі 9 і 

підготовка до резервної зустрічі (за 

потреби) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

12:20–13:00 Резервна зустріч (відеоконференція)  Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак), особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13:00–13:30 Підведення підсумків резервної зустрічі і 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

13:30–14:30 Обідня перерва  

14:30–15:10 Резервна зустріч (у випадку 

неможливості проведення однієї з 

попередніх зустрічей з причини 

повітряної тривоги або інших 

надзвичайних ситуацій) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак), учасники зустрічі, яка не відбулася з причини повітряної 

тривоги або інших надзвичайних ситуацій 

15:10–15:40 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак); 

гарант ОП І.Г. Богатирьов;  

ректор В.А. Дем’янчук; 

проректори за напрямками: А.В. Боровик; Н.М. Мединська; 

О.Ю. Яницька; Т.О, Дем’янчук; А.М. Ясінський; Н.А. Терновик;  

О.І. Дерлюк; 

декан юридичного факультету В.Ю. Микулець; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

 



15:40–17:40 Робота з документами Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

17:40–18:00 Підведення підсумків другого дня 

дистанційної експертизи 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

День 3 – 12.11.2022 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. Новак)  

10:00–10:40  Резервна зустріч (у випадку 

неможливості проведення однієї з 

попередніх зустрічей з причини 

повітряної тривоги або інших 

надзвичайних ситуацій) 

Члени експертної групи (М.В. Глух, В.М. Литвиненко, Д.Є. 

Новак), учасники зустрічі, яка не відбулася з причини повітряної 

тривоги або інших надзвичайних ситуацій 

 

 

Керівник експертної групи        Марина ГЛУХ 

 

Ректор           Віталій ДЕМ’ЯНЧУК  


