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ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «073 Менеджмент» за першим рівнем вищої освіти освітньої програми: 

«Менеджмент організацій» 

(ID у ЄДЕБО 38915) за справою №1314/АС-20, 

у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

у строк з 09грудня по 11грудня 2020 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№1794-Е від 27листопада 2020 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 

програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 

відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 

програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу Рекомендована к-сть осіб від ЗВО 

(ПІБ) 

Тривалість 

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Примітки / Члени 

експертної групи 

 Пробна відеоконференція 

(перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

 5-10 хвилин відеоконференція Рекомендовано за 

2-4 дні до 

експертизи в два 

етапи: спочатку 

без представника 

секретаріату, потім 

за його участі 

День 1 – (09.12.2020) 

1. Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

 09.30–09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  (Труніна 

І.М., Чупир О.М., 

Батрак О.А.), 

фахівець відділу 

по роботі з 

експертами 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

2. Зустріч 1 з гарантом ОП 

«Менеджмент організацій» 

 

Гарант ОП Никончук Вікторія 

Миколаївна 
viktoriia.nykonchuk@megu.edu.ua 

09.45–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 10.15–10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи  

4 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО Президент університету 

проф. Дем’янчук А.С. 

10.30–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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Ректор університету 

проф. Дем’янчук В.А. 

В.о. проректор з наукової роботи 

проф. Борейко В.І. 

Проректор з навчально-методичної 

роботи проф. Мединська Н.М. 

Проректор з навчальної роботи та 

гуманітарної освіти 

проф. Яницька О.Ю. 

Проректор з інформаційного 

забезпечення та інноваційних 

технологій навчання 

доц. Ясінський А.М. 

Проректор заочної форми навчання 

доц. Дем’янчук Т.О. 

Проректор з виховної роботи 

доц. Терновик Н.А. 

Проректор з АГЧ Целюба С.Л. 

Декан економічного факультету 

доц. Артюшок К.А. 

Завідувач кафедри менеджменту 

проф. Гончаров Ю.В. 

5 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

 11.00–11.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6 Зустріч 3 з викладацьким складом 

ОП «Менеджмент організацій» 

Гарант ОП – Никончук В.М.; 

проф. Гончаров Ю.В. 

проф. Князевич А.О. 

доц. Демидюк С.М. 

доц. Артюшок В.С. 

доц. Ткачук М.П. 

доц. Коробович Л.П. 

доц. Трофімчук М.О. 

доц. Артюшок К.А. 

доц. Ліщук Н.В. 

11.15–12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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доц. Коваль Л.А. 

доц. Яковчук А.М. 

проф. Борейко В.І. 

проф. Груба Т.Л. 

доц. Кочмар Д.А. 

 

7 Підведення підсумків зустрічі 3   12.00–12.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

8 Обідня перерва  12.30–13.30   

 Підготовка до зустрічі 4  13.30 - 14.00    

9 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти ОП «Менеджмент 

організацій» 

Максимчук Радислава 

Судомляк Світлана 

Антонюк Владислав 

Марков Антон 

Касько Михайло 

Шевчук Наталія 

Адамська Діана 

Кибукевич Людмила 

Косковецька Діана 

Диняк Анна 

Жабчик Аліна 

Бондарєва Анастасія 

Марищук Наталія 

Шеверда Лілія 

Сідельник Руслана 

14.00–14.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

 14.30–15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

11 Зустріч 5 з представниками 

органів студентського 

самоврядування МЕГУ і 

економічного факультету 

голова студентської ради 

університету – Савчук Юлія; 

представники від студентської ради 

університету – Мартинюк Софія, 

Кардаш Вікторія; 

представники від органу 

студентського самоврядування 

економічного факультету – Руда 

15.00–15.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 



        Програма проведення акредитаційної експертизи 
        на перевірку 09.12-11.12.2020 р. 

 

Олеся, Шеверда Лілія; 

Пилипака Анастасія, Томчук Яна. 

Шевчук Наталія. 

 

12 Підведення підсумків зустрічі 5  15.30 – 16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 Підготовка до зустрічі 6  16.00–16.30   

13 Зустріч 6 з роботодавцями 

здобувачів вищої освіти ОП 

«Менеджмент організацій»  

Москвич Віктор Васильович, голова 

СВСК «Селянський ліс»; 

Мельник Петро Петрович, директор 

Агріком Груп; 

Козакевич Микола Миколайович, 

директор ТОВ «НВП Вестагротех»; 

Макаревич Тетяна Михайлівна, 

менеджер з якості та аудиту ТОВ 

«Нова пошта»; 

Янушкевич Михайло Вікторович, 

заступник директора ПП «ДЕКС», 

Прокопчук Андрій Павлович, 

директор студії реклами «KIWI» 
 

16.30–17.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до відкритої зустрічі 

 17.00–17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15 Відкрита зустріч 6 усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

17.30–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

16 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 6 

 18.00–18.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

 

День 2 – (10.12.2020) 

17 Зустріч експертної групи  09.15–09.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною Навчальні аудиторії; кафедра; 09.30–10.00 Фотозвіт, відео Члени експертної 
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базою ЗВО та ОП «Менеджмент 

організацій» 

деканат; комп’ютерний клас; 

спорткомплекс; гуртожиток; 

бібліотека 

Декан економічного факультету 

доц. Артюшок К.А. 

звіт або 

відеотрансляція 

групи 

19 Підготовка до зустрічі 7  10.00–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Начальник навчальної частини 

Ілюк Л.В. 

Начальник міжнародно-проєктного 

відділу доц. Яковчук А.М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Ясінський 

А.М. 

Начальник відділу ліцензування та 

акредитації Гаврілова А.П. 

Завідувач центру забезпечення 

якості освіти доц. Артюшок В.С. 

Представник психологічної служби 

університету доц. Михальчук Ю.О. 

Начальник відділу кадрів 

Чепурка О.Г. 

Проректор з виховної роботи 

доц. Терновик Н.А. 

Директор бібліотеки Підлужна О.В. 

 

10.15–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

21 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до резервної зустрічі 

 11.00–11.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

22 Резервна зустріч  11.30–12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

23 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

 12.00–12.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24 Обідня перерва  12.15–13.15   

25 Підготовка до фінального  13.15–13.30 відеоконференція Члени експертної 
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брифінгу групи 

26 Фінальний брифінг Ректор університету 

проф. Дем’янчук В.А. 

Проректор з навчально-методичної 

роботи проф. Мединська Н.М. 

Декан економічного факультету 

доц. Артюшок К.А. 

Гарант ОП доц. Никончук В.М. 

 

13.30–14.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

27 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 14.00–14.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Робота з документами  14.15–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – (11.12.2020) 

29 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

 09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

Керівник експертної групи                Ірина ТРУНІНА 

Гарант ОП «Менеджмент організацій»                         Вікторія НИКОНЧУК 

 


