
 
 

 

 

                                  ПРОГРАМА 
онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 

за другим рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі 
"Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем'янчука" 
09.11.2022 - 11.11.2022 

 

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.



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
Програма онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 

за другим рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі "Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

 09.11.2022 - 11.11.2022 
 

                 Час Зустріч або інші активності                                Учасники 
День 1 – 09.11. 2022 р. – середа 

10.00 – 10.30 Зустріч 1  із адміністрацією ЗВО 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Мельничук Лілія Борисівна – кандидат 
педагогічних наук, доцент, гарант ОПП, 
доцент кафедри; 

Керівництво ЗВО: 
Дем’янчук Анатолій Степанович – 
доктор педагогічних наук, професор, 
президент університету;  
Дем’янчук Віталій Анатолійович – 
доктор юридичних наук, професор, 
ректор; 
проректори університету; 
Боровик Андрій Володимирович – 
к а н д и д а т  ю р и д и ч н и х  н а у к ,  
д о ц е н т , проректор з наукової роботи , 
проф. кафедри; 
Мединська Наталія Миколаївна - 
доктор філологічних наук, професор, 
проректор з навчально- 
методичної роботи; 
Яницька Олена Юріївна – кандидат 
педагогічних наук, професор, проректор з 
навчальної роботи та гуманітарної освіти; 
Лавренюк Аліна Юріївна – -
начальник міжнародно- проєктного відділу. 



 

 

 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
11.00 – 11.40 Зустріч 2  із академічним персоналом 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи; 
Мельничук Лілія Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, гарант ОПП; 
Науково-педагогічні працівники, які 
забезпечують реалізацію ОПП: 6-8 осіб 
Галич Валентина Миколаївна, доктор 

філологічних наук, професор; 
Красовська Ольга Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, 
Яцюрик Алла Олександрівна, кандидат 

психологічних наук, доцент 
Марчук Оксана Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, 
Пагута Тамара Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
Борова Валентина Євгенівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 
 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
12.00 – 12.40 Зустріч 3 зі здобувачами освіти 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи; 
здобувачі ОПП з кожного року навчання 
Ткачук Катерина Олегівна – студентка 1 р.н. 
Галянт Зоряна Юріївна – студентка 1 р.н. 
Краска Людмила Юріївна – студентка 1 р.н. 
Гарбар Марія Володимирівна – студентка 2 
р.н. 
Донченко Оксана Володимирівна – студентка 
2 р.н. 
Степанюк Ірина Михайлівна– студентка 2 р.н. 
Степанюк Ірина Юріївна– студентка 2 р.н. 
Демянчук Тетяна Олександрівна– студентка 2 
р.н. 
Жук Анна Всеволодівна– студентка 2 р.н. 
Корнійчук Інна Миколаївна– студентка 2 р.н. 



 

 

Кузьменко Наталія Володимирівна– 
студентка 2 р.н. 
Суткова Тетяна Миколаївна– студентка 2 р.н. 
Сбитна Тетяна Олексіївна– студентка 2 р.н. 

 Підведення  підсумків  зустрічі  3  і  підготовка  
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00 – 13.40 Зустріч 4 із представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
Паньковець Юлія – студентка 3 курсу   

юридичного факультету спеціальності 
«Право» – голова студради  Університету,  
члени студенського самоврядування: 
Савчук Юлія – студентка 1 р.н. магістратури 

факультету журналістики спеціальності 
«Журналістика», член студради; 
Мартинюк Софія – студентка 2 р.н. 

магістратури історико-філологічного 
факультету спеціальності «Українська мова, 
література», член студради; 
Ткачук Катерина – студентка 1 р.н. 

педагогічного факультету спеціальності 
«Дошкільна освіта», член студради; 
Степанюк Ірина – студентка 2 р.н. 

педагогічного факультету спеціальності 
«Дошкільна освіта», член студради; 
Шеверда Лілія – студентка 1 р.н. 

магістратури економічного факультету 
спеціальності «Менеджмент», член 
студради.  

 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
14.00 – 14.40 Зустріч 5  із адміністративним 

персоналом (відеоконференція) 
Члени експертної групи;  
Мельничук Лілія Борисівна,  кандидат 
педагогічних наук, доцент, гарант ОПП, 
завідувач кафедри; 
Ясінський Андрій Миколайович - кандидат 



 

 

педагогічних наук, доцент, проректор з 
інформаційного  забезпечення та 
інноваційних технологій навчання; 
Ілюк Лариса Володимирівна - 
начальник навчальної    частини; 
Артюшок Вікторія Станіславівна – кандидат 
економічних наук, доцент, завідувач центру 
забезпечення  якості освіти; 
Гаврілова Анна Петрівна – начальник відділу 
ліцензування та акредитації; 
Соловей Людмила Ярославівна –ст. викладач,  
завідувач відділу практики; 
Дем’янчук Тетяна Олександрівна  -  кандидат 
педагогічних наук, доцент, проректор з 
заочного навчання; 
Терновик Наталія Анатоліївна – 
к а н д и д а т  п с и х о л о г і ч н и х  н а у к ,  
д о ц е н т ,  проректор з організаційно- 
виховної роботи, соціальних питань та 
розвитку; 
Сойко Інна Миколаївна – кандидат 
педагогічних наук, доцент, декан 
педагогічного факультету 

 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 Зустріч 6 із роботодавцями 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
Представники роботодавців: 
Лукашук Лариса Миколаївна –  консультант 

КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Рівненської 

міської ради; 

Прокопчук Олена Григорівна  – директорка 

ЗДО № 40 м. Рівного,  

Євтушок Людмила Василівна – директорка 



 

 

ЗДО № 32 м. Рівного,  

Кухарчук Ірина Миколаївна – директорка 
ЗДО № 17 «Вишенька» м. Рівного,  

Випускники:  
Овдіюк Майя Іванівна – директорка 

Сатиївського ЗДО Варковицької сільської 

ради Дубенського району Рівненської 

області; 

Маленька Наталія Василівна – вихователька 
вищої категорії ЗДО № 28 м. Рівного; 
Максимчук Діана Андріївна – вихователька 

ЗДО № 17 «Вишенька» м. Рівного;  

Вербова Марія Ігорівна – вихователька ЗДО 
№ 37 м. Рівного; 
Іваник Наталія Богданівна– вихователька 
Клеванського ЗДО № 1 Рівненського району; 
Хомич Світлана Олександрівна – 
вихователька дитячого клубу «Пізнайко» м. 
Рівного  

 
 Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 2 – 10.11. 2022 р. – четвер 
10.00 – 10.30 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОПП 
(фотопрезентація) 

Члени експертної групи; 
Мельничук Лілія Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, гарант ОПП 
 

11.00-13.00 Робота з документами Члени експертної групи; 
Мельничук Лілія Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, гарант ОПП 

13.00-13.30 Зустріч 7 із допоміжними структурними 
підрозділами 
 
 
 

Члени експертної групи; 
Михальчук Юлія Олександрівна, кандидат 
психологічних наук, доцент - представник 
психологічної     служби університету; 
Терновик Наталія Анатоліївна, кандидат 



 

 

психологічних наук, доцент - проректор з 
організаційно- виховної роботи, соціальних 
питань та розвитку; 
Підлужна Ольга В’ячеславівна - директор 
бібліотеки; 
Дерлюк Олександр Іванович - проректор з 
адміністративно-господарської частини; 
Далюк Наталія Ярославівна – ст. викл., 
заступник начальника відділу координації  
навчання студентів з елементами 
дистанційної форми. 

14.00 – 14.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОПП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15.00 – 15.20 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Мельничук Лілія Борисівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент,  гарант ОПП; 
Дем’янчук Анатолій Степанович – 
доктор педагогічних наук, професор, 
президент університету;  
Дем’янчук Віталій Анатолійович – 
доктор юридичних наук, професор, 
ректор 

День 3 – 11.11.2022 – п’ятниця 

10.00-10.30 
 

Резервна зустріч 
 

 
 

11.00 -11.40 Резервна зустріч  
 

11.00- 15.30 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 


