
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Приватному вищому навчальному закладі 
"Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем'янчука"у період 3-5грудня 2020 р. за спеціальністю 
061 «Журналістика» ОП  «Журналістика» (ID у ЄДЕБО 13167)  

за другим рівнем вищої освіти  
(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 20.11.2020 р., №1784-Е) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана 
Дем'янчука (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 
«Журналістика», 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.Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі роботи 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 роботи 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 Мітчук О. А. 

2.9. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП 
здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM.  

2.10. 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 Учасники 
День 1 –3.12.2020 р. 

09.30–09.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП - доктор наук з соціальних комунікацій, 

професор, декан факультету журналістики  

Мітчук О.А. 

09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Президент університету проф. Дем’янчук А.С. 

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 навчально-методичної роботи та ГО 
проф. Яницька О.Ю. 
Гарант ОП -  доктор наук з соціальних 

комунікацій, професор, декан факультету 

журналістики  Мітчук О.А. 
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 -  доктор наук з соціальних 

комунікацій, професор, декан факультету 

журналістики  Мітчук О.А.; 

доц. Мазаний В.С.; 

доц. Смусь А.Г.; 

доц. Золяк В.В.; 



 
викладач  Хитров О.В. 

проф. Різун В.В. 

проф.Борейко В.І. 

доц. Кочмар Д.А. 

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; 
 
Боровик А.В. 
Мельничук Д.В. 
Богуш Л.А. 
Грищенко О. 
Бреславська А. 

Бабич В. 

13.30–13.45 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.45–14.45 Обідня перерва  
14.45–15.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
15.00–15.30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
Савчук Юлія 
Мартинюк Софія 
Томчук Яна 
Кардаш Вікторія 
Братасюк Ярина 
Демковець Дмитро 
Владимиров Марк 
Василенко Наталія 
Давидюк Вікторія 
Безух Оксана 
Майструк Карина 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
16.00–16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 



 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.30–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.00–18.00 Зустріч 5 з роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 
Хитров О.В. 
Курсик О.В. 
Бабінець А.І. 
Козачок Т.В. 
Сушкова О.М.  
Цимбаленко Є.С. 
Ian Gadd 
Niko Dork 
Andrei Ivanenko 

18.00–18.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2– 4.12.2020 р. 

09.30–10.30 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП доктор наук з соціальних комунікацій, 

професор, декан факультету журналістики  

Мітчук О.А. 
10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
11.00–11.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Завідувач центру забезпечення якості освіти - доц.  

Артюшок В.Р. 

Керівник навчальної частини – Ілюк Л.В. 

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 О.Г. 
Проректор з виховної роботи доц. Терновик Н.А. 
Директор бібліотеки – Підлужна О.В. 



 
Заступник начальника міжнародно-проєктного 
відділу Лавренюк А.Ю. 

12.30–12.45 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.45–13.45 Обідня перерва  
13.45–14.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.00–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 

до фінальної зустрічі 
Члени експертної групи 

15.30–16.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
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 навчально-методичної роботи та ГО 
проф. Яницька О.Ю. 
Гарант ОП -  доктор наук з соціальних 

комунікацій, професор Мітчук О.А. 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
День 3 –5.12.2020 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 
 


