
 
 

 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  із 
використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми «Туризм» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»  у  
Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова у період з 

20.04.2021 по 22.04.2021 р 

  

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова під час 
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Туризм» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм», а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою як експертної групи, так і Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 
експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»).  

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та інші особи.  

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час.  

2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть 
бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі 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 Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.   

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце 
проведення такої зустрічі.  

2.7. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова надає документи 
та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 
експертної групи.  

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеопоказу 
згідно  з розкладом роботи експертної групи.  



2.9. Контактною особою від Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої 
програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.10. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова надає технічну 
підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників зустрічей та правильної 
інсталяції програмного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має 
повідомити учасникам про потребу відеозв’язку.  

2.11. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 
використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом, 
який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту 
проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 20 квітня 2021 р. 

08.30–09.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09.00–09.30 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП 
09.30–10.00 
 

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–11.00 
 

Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО  Члени експертної групи;  
гарант ОП Алла Кравченко;  
Ректор – член-кореспондент НАН України, 
академік НАПН України, проф. Андрущенко 
Віктор Петрович  
Проректор з навчально-методичної роботи проф. 
Вернидуб Роман Михайлович  
Проректор з наукової роботи – проф. Торбін 
Григорій Мирославович  
Проректор з міжнародних зв’язків – проф. 
Лавриненко Володимир Григорович  
Декан факультету- доцент Турчинова Ганна 
Володимирівна 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.30–12.30 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП; науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 10 осіб) 
Алла Кравченко -гарант ОП; 

Ігор Смирнов – професор кафедри туризму; 
Оксана Борисова, доцент кафедри туризму; 

Олександр Романенко, доцент кафедри 
туризму; 
Вадим Головко – ст. викладач  кафедри 

туризму; 
Марія Бикова асистент кафедри 



туризму; 

Володимир Бойко - ст. викладач  кафедри 
туризму; 
Катерина Буткалюк – доцент кафедри географії; 
Тетяна Гринюк- доцент кафедри географії; 
Олена Яременко-Гасюк- завідувач кафедри 
іноземної мови; 
Світлана Іваненко – професор кафедри іноземної 
мови; (німецька мова);  
Олена Петровська – викладач кафедри іноземної 
мови(французька мова). 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(3-4 здобувачів з кожного року навчання, 
представники денної і заочної форм навчання) 
Михайло Черевик- студент 1 к. денна форма 
навчання; 
Владислава Пільтяй- студентка 1 к. денна 
форма навчання; 
Діана Пилипенко- студентка 1 к. денна форма 
навчання; 
Аліна Клісник- студентка 2 к. денна форма 
навчання; 
Ольга Кисіль- студентка 3 к. денна форма 
навчання; 
Юлія Марущак- студентка 3 к. денна форма 
навчання; 
Марія Ялинська- студентка 4 к. денна форма 
навчання; 
Валерія Корнєва- студентка 4 к. денна форма 
навчання; 
Азіза Кізілкая- студентка 4 к. денна форма 
навчання; 
Анастасія Дембік- студентка 4 к. заочна форма 
навчання; 



Анна Куфрик- студентка 4 к. заочна форма 
навчання; 
Олександр Турченко- студент 4 к. заочна 
форма навчання. 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5  

Члени експертної групи 

15.00–16.00 Зустріч 5 з роботодавцями  Члени експертної групи; представники 
роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП  
Анатолій Дербак- директор ННЦ «Синевир»; 
Тетяна Ферльовська - директор БО БФ 

Беремицьке Біосфера; 
Катерина Ковальчук - менеджер освітніх 
проектів; 

Ростислав Полушвайко-менеджер з туризму БО 
БФ «Беремицьке Біосфера»; 

Катерина Кувшинова - завідувачка відділу 
культури і туризму Гадяцької міської ради. 
Іван Бенца- директор туристичного 

комплексу «Світанок Мрії» ; 
Сергій Костючик – маркетолог компанії 
“4 GATES UKRAINE”; 

Євгенія Мисик- випускниця та менеджер 
туристичного підприємства BakuTOURS. 

16.00–16.15 Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи 
16.15–17.30   
 

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

Члени експертної групи; 
гарант ОП (відео показ) 

17.30–18.30 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 
День 2 – 21 квітня 2021 р. 

08.30–09.00 Підведення підсумків 1 дня роботи і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

09.00–10.00 Зустріч 6 із представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (2–
3 особи від органу студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 



освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП. 
Дар’я Жукова- голова студентського 
парламенту факультету; 
Ольга Кисіль- член студентського парламенту 
факультету; 
Іванна Коваль – голова первинної організації 
студентів факультету. 
Бульчик Катерина голова Студпарламенту 
університету (студентка факультету соціально-
економічної освіти  

10.00–10.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7,8 

Члени експертної групи 

10.30–11.30 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
представник відділу моніторингу якості освіти – 
директор  Центру моніторингу якості освіти 
проф. Ольга Михайлівна Казакевич  
начальник відділу ліцензування та акредитації 
доц. Ірина Василівна Григоренко  
Голова комісії з академічної етики  факультету – 
проф. Коберник Сергій Георгійович 
Представник приймальної комісії – заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії  
Маркусь Ірина Сергіївна 
Представник навчально-методичного центру – 
начальник організаційно-методичного відділу 
проф. Валентина Віталіївна Волошина  

11.30–12.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 
Відеокоференція (лінк на відкриту зустріч 
заздалегідь публікується на сайті Національного 
педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова) 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00–13.30 Обідня перерва  



13.30–14.30 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами  

Члени експертної групи; 
Новіцька Таміла, начальник центру 
молодіжної політики  
Войтюк Ірина Володимирівна, відділ 
працевлаштування студентів  
Представник кабінету психологічного 
консультування – член волонтерської 
консультативної групи канд. психол. наук Алла 
Сергіївна Петрова  
Представник деканату - Заступник декана з 
наукової роботи доц. Щабельська Валентина 
Георгіївна 
Євдокимова Наталія Миколаївна, 
начальник планово-економічного відділу;  
Ярославська Лідія Петрівна, головний 
бухгалтер;  
Жижко Тетяна Анатоліївна, керівник відділу 
кадрів;  

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 7,8 і підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
гарант ОП Алла Кравченко;  
Проректор з навчально-методичної роботи проф. 
Вернидуб Роман Михайлович  
Проректор з наукової роботи – проф. Торбін 
Григорій Мирославович  
Проректор з міжнародних зв’язків – проф. 
Лавриненко Володимир Григорович  
представник відділу моніторингу якості освіти – 
директор  Центру моніторингу якості освіти 
проф. Ольга Михайлівна Казакевич  
начальник відділу ліцензування та акредитації 
доц. Ірина Василівна Григоренко  



декан факультету доц. Турчинова Ганна 
Володимирівна 

17.00–18.00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 
День 3 – 22 квітня 2021 р. 

09.00–17.30 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

                      
Керівник експертної групи                                                                                      Л.М.  Архипова 


