ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньої програми «Середня освіта (Українська мова і література)»
(ID у ЄДЕБО 27536) за першим рівнем вищої освіти (справа №11/АС-20)
у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
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 виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.
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 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 виїзду 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. У розкладі виїзду 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.
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,
часу і місце проведення такої зустрічі.
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою м. Рівне, вул. Степана

Дем’янчука, 4, ауд. 1606.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники
День 1 – (26 лютого 2020 р.)

08:30–09:00
09:00–09:30
09:30–10:00
10:00–10:20

10:20–10:30
10:30–11:00

11:00–11:30

Приїзд експертної групи до
ЗВО (ауд.1606)
Організаційна зустріч з Члени експертної групи;
гарантом ОП
гарант ОПП д. пед. н., проф., Груба Таміла Леонідівна
(ауд.1606)
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з керівником та Члени експертної групи;
менеджментом ЗВО
представники ЗВО:
(ауд.1616)
• гарант ОПП, декан історико-філологічного факультету д. пед. н., проф.,
Груба Таміла Леонідівна;
• ректор д. пед. н., проф. Дем’янчук Анатолій Степанович;
• 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
Підготовка до зустрічі 2
Члени експертної групи
Зустріч 2 з робочою групою з Члени експертної групи;
розробки та розвитку ОП
гарант ОПП, декан історико-філологічного факультету д. пед. н., проф., Груба
(ауд.1606)
Таміла Леонідівна;
члени робочої групи з розроблення та розвитку ОП:
• Мединська Наталія Миколаївна, д. філол. н., проф.;
• Назарець Віталій Миколайович, д. філол. н., проф.;
• Овдійчук Лілія Миколаївна, к. пед. н., доц.;
• Миронюк Валентина Михайлівна, к. філол. н., доц.
Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи
і та зустрічі 2, підготовка до
зустрічі 3

11:30–12:30

12:30–13:00
13:00–14:00
14:00–14:30
14:30–15:30

15:30–16:10
16:10–16:40

16:40–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00
18:00–18:30

Зустріч 3
персоналом
(ауд.2302)

з

академічним Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають на цій програмі:
• Мединська Наталія Миколаївна, д. філол. н., проф.;
• Назарець Віталій Миколайович, д. філол. н., проф.;
• Овдійчук Лілія Миколаївна, к. пед. н., доц.;
• Миронюк Валентина Михайлівна, к. філол. н., доц.;
• Шкабаріна Маргарита Андріївна, к. пед. н., доц.;
• Брильова Лариса Євгенівна, ст. викладач
• Кочмар Діана Анатоліївна, к. пед. н., доцент
Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Члени експертної групи
Зустріч 4 зі здобувачами Члени експертної групи;
вищої освіти
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
(ауд.2302)
(по 2-3 здобувачі з кожного року навчання), включно зі:
студентами, які отримували знижку на навчання;
студентами, які вступили на основі ОКР молодшого спеціаліста;
студентами, які проходили процедуру повторного складання екзаменів/заліків;
студентами, які навчаються на заочній формі навчання
Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з представниками Члени експертної групи;
студентського самоврядування
представники студентської ради університету (1–2 особи, які відповідають за
(ауд.1606)
участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3
особи від органу студентського самоврядування історико-філологічного
факультету)
Підведення підсумків зустрічі 5
Відкрита зустріч
Члени експертної групи;
(ауд.1616)
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)
Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи
зустрічі і підготовка до зустрічі
6
Зустріч 6 з роботодавцями
Члени експертної групи;
(ауд.1606)
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП:

•

18:30–19:00

Підведення підсумків Дня 1

Лавренчук Володимир Павлович, к. філол. н., доцент, завідувач
кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти;
• Сукач Ніна Іванівна, вчитель української мови вищої кваліфікаційної
категорії, директор ЗНЗ № 20 (м. Рівне);
• Клюйко Тетяна Миколаївна, вчитель англійської і німецької мов
вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, заступник директора
з навчально-виховної роботи Берестівського НМК “ЗОШ-дитячий
садок”;
• Назарук Ніна В’ячеславівна, директор ЗОШ № 8 (м. Рівне).
Члени експертної групи
День 2 – (27 лютого 2020 р.)

08:30–09:00
09:00–10:00

10:00–10:30
10:30–11:00

11:00–11:30
11:30–12:00

Приїзд експертної групи до ЗВО
Огляд
матеріально-технічної Члени експертної групи;
бази, що використовується під
• гарант ОПП, декан історико-філологічного факультету д. пед. н., проф.,
час реалізації ОП
Груба Таміла Леонідівна;
• перший
проректор,
д. ю. н.,
проф.
Дем’янчук
Віталій
Анатолійович.
Підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи
Зустріч 7 із адміністративним Члени експертної групи;
персоналом
• Артюшок Вікторія Станіславівна, к. е. н., доцент, завідувач
(ауд.1616)
Центру забезпечення якості освіти;
• Ілюк Леся Володимирівна, начальник навчальної частини;
• Гаврілова Анна Петрівна, керівник відділу ліцензування та
акредитації;
• Ясінський
Андрій
Миколайович,
к. пед. н.,
доцент,
відповідальний секретар приймальної комісії
Підведення підсумків зустрічі 7 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 із допоміжними Члени експертної групи;
(сервісними)
структурними
• Демянчук Тетяна Олександрівна, проректор з дистанційного
підрозділами
навчання та заочної освіти, к. п. н. доц.
(ауд.1616)
• Далюк Наталія Ярославівна, керівник центру дистанційного
навчання;
• Ясінський Андрій Миколайович, к. пед. н., доц., проректор з
інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання;

•

12:00–12:30
12:30–13:30
13:30–14:00
14:00–15:00
15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–16:10
16:10–16:30

16:30–17:30

Підведення підсумків зустрічі 8
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч
(ауд.1606)
Підведення підсумків резервної
зустрічі, підготовка до зустрічі 9
Зустріч 9 з випускниками
(ауд.1616)
Підведення підсумків зустрічі 8
Фінальна зустріч
(ауд.1606)

Підведення підсумків Дня 2

Терновик Наталія Анатоліївна, к. псих. н, доц., проректор з
виховної роботи;
• Михальчук Юлія Олександрівна, к. псих. н, доц., представник
психологічної служби університету;
• Чепурка Олена Георгіївна, начальник відділу кадрів;
• Яковчук Анастасія миколаївна начальник міжнародного
проектного відділу, к. е. н.;
• Коваль Вадим Вадимович, к. п. н., доц.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
випускники спеціальності 6.020303 «Філологія»* останніх 5 років (8–10 осіб)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
гарант ОПП, декан історико-філологічного факультету д. пед. н., проф., Груба
Таміла Леонідівна;
ректор д. пед. н., проф. Дем’янчук Анатолій Степанович;
проректор з НМР д. філол. н., проф. Мединська Наталія Миколаївна.
Члени експертної групи

День 3 – (28 лютого 2020 р.)
08:00–15:00

«День суджень» – внутрішня Члени експертної групи
зустріч експертної групи
(ауд.1606)

