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ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  

за спеціальністю «028 Менеджмент соціокультурної діяльності» 
освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ID у ЄДЕБО 35982)  

за другим рівнем вищої освіти (справа №1630/АС-21)  
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

у строк з 07 по 09 жовтня 2021 року включно  
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

№1683-Е від 24 вересня 2021 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  

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
День 1 – (07.10.2021) 

08.50–09.00 Зустріч експертної групи  відео-
конференція 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи  Маслак Володимир Іванович відео-
конференція Копієвська Ольга Рафаілівна 

Перожишин Марія Євгенівна 
гарант ОП Виткалов Сергій Володимирович 

09.30–09.50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-
конференція 

09.50–10.30 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи  відео-
конференція Керівництво ЗВО  

Проректор з навчально-виховної 
роботи 

Петрівський Ярослав Борисович 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, європейської інтеграції та 
інновацій 

Пелех Юрій Володимирович 

Проректор з наукової роботи Дейнега Олександр Вікторович 
Декан факультету  Дзюбишина Наталія Богданівна 
Завідувач кафедри Виткалов Володимир Григорович 
Гарант ОП Виткалов Сергій Володимирович 

10.30–10.50 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10.50–11.30 Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

Члени експертної групи  відео-
конференція Академічний персонал Казначеєва Людмила Миколаївна 

Тюска Валентина Борисівна 
Глущук Оксана Георгіївна 
Пелех Оксана Богданівна 
Матусевич Костянтин 
Миколайович 
Савченко Ольга Ростиславівна 



           Програма проведення акредитаційної експертизи 07.10-09.10.2021 р. 
Козярчук Оксана Сергіївна 
Ковтунець Олена Олександрівна 
Цапук Оксана Вікторівна 

11.30–12.00 Підведення підсумків 
зустріічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12.00–13.00 Обідня перерва   
13.00–13.20 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи відео-

конференція 
13.20–14.20 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи  відео-

конференція Здобувачі  
2 курс заочна форма навчання Прилуцька Олена 
2 курс заочна форма навчання Підцерковна Тетяна 
2 курс денна форма навчання Кравчик Юлія 
2 курс денна форма навчання Костюкевич Ірина 
1 курс заочна форма навчання Гумінський Яків 

14.20–14.40 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

14.40–15.20 Зустріч 4 з 
представниками 
студентського 
самоврядування та 
студентського наукового 
товариства 

Члени експертної групи  відео-
конференція Голова студентської ради ЗВО Балащак Наталія 

Голова студентської ради 
факультету 

Бурчак Ангеліна 

Секретар студ. ради факультету Павловська Анна 
Голова СНТ «Афіна» Головай Зоряна 
Членкиня студентської ради 
факультету 

Кравчик Юлія 

Членкиня студентської ради 
факультету 

Костюкович Ірина 

15.20–15.40 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

15.40–16.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

відео-
конференція 

16.10–16.30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 

Члени експертної групи відео-
конференція 
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підготовка до зустрічі 5 

16.30–17.30 Зустріч 5 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники роботодавців  

ПП, Керівник студії «Обріз 
продакшин» 

Алексіюк Руслан Іванович 

Директор МБК Стельмах Ольга Миколаївна 
Директор обласного краєзнавчого 
музею 

Булига Олександр Степанович 

Керівник івент-агенції «Цапук 
Ivent» 

Цапук Оксана Вікторівна 

ПП Ковтунець Олена Олександрівна Ковтунець Олена Олександрівна 
Заступник начальника відділу 
фінансів соціокультурної сфери і 
соц. захисту населення, 
департаменту фінансів Рівненської 
облдержадміністрації 

Козярчук Оксана Сергіївна 

17.30–18.00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

День 2 – (08.10.2021) 
08.50–09.00 Зустріч експертної групи і 

підготовка до огляду 
матеріально-технічної 
бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи відео-
конференція 

09.00–10.00 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП  

Члени експертної групи  відео-
конференція Гарант ОП Виткалов Сергій Володимирович 

Проректор з навчально-
педагогічної, соціально-
економічної, фінансової та 
господарської діяльності 

Гавриш Володимир Степанович 

Завідувач кафедри Виткалов Володимир Григорович 
Заступник директора наукової 
бібліотеки РДГУ 

Семенюк Галина Потапівна 
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Відповідальна за практику на 
кафедрі 

Тюска Валентина Борисівна 

10.00–10.20 Підведення підсумків 
огляду матеріально-
технічної бази і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10.20–11.20 Зустріч 6 з 
адміністративним 
персоналом ЗВО 

Члени експертної групи   відео-
конференція Адміністративний персонал  

Проректор з навчально-виховної 
роботи 

Петрівський Ярослав Борисович 

Заступник начальника навчальної 
частини 

Кусик Галина Матвіївна 

Керівник центру міжнародних 
відносин та роботи з іноземними 
студентами 

Антонюк-Кисіль Павло 
Володимирович 

Декан художньо-педагогічного 
факультету 

Дзюбишина Наталія Богданівна 

Відділ інформаційного та мережевого 
забезпечення 

Садовець Ольга Федорівна  

Центр якості освіти Джеджера Клавдія Віталівна  
Навчально-методичний відділ 
(ліцензування та акредитації) 

Байло Олена Анатолівна  

Навчально-науковий відділ Хролець Оксана Іванівна  
Юристконсульт Наклонечна Катерина Сергіївна  

11.20–11.40 Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

11.40–12.40 Зустріч 7 з 
представниками 
структурних підрозділів 
ЗВО 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники структурних 

підрозділів 
 

Провідний психолог відділу 
зав’язків з громадськістю 

Севєров Владислав Дмитрович 

Директор центру «Студентська 
соціальна служба» 

Рибак Вікторія Аркадіївна 

Головний бухгалтер Андрощук Марія Семенівна 
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Заступник начальника відділу 
кадрів 

Касаткіна Лілія Степанівна 

Дистанційне навчання Власюк Олена Петрівна 
Проректор з наукової роботи Дейнега Олександр Вікторович 
Тьютор тренінгу створення 
дистанційних курсів на платформі 
moodle 

Музичук Катерина Петрівна 

Заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії 

Шалівська Юлія Василівна 

12.40–13.00 Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

13.00–14.00 Обідня перерва   
14.00–14.20 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи відео-

конференція 
14.20–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
відео-
конференція 

15.00–15.30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до фінального 
брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 

15.30–16.10 Фінальний брифінг Члени експертної групи  відео-
конференція Керівництво ЗВО  

Проректор з навчально-виховної 
роботи 

Петрівський Ярослав Борисович 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, європейської інтеграції та 
інновацій 

Пелех Юрій Володимирович 

Проректор з наукової роботи Дейнега Олександр Вікторович 
Декан факультету  Дзюбишина Наталія Богданівна 
Завідувач кафедри Виткалов Володимир Григорович 
Гарант ОП Виткалов Сергій Володимирович 

16.10–16.30 Підведення підсумків 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 

16.30–18.00 Робота з документами Члени експертної групи відео-
конференція 
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День 3 – (09.10.2021)  

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

Члени експертної групи відео-
конференція 

 
 

Керівник експертної групи           Володимир МАСЛАК 
 
Гарант ОП «Економіка»            Сергій ВИТКАЛОВ 


