
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

освітньо-професійної програми «Міжнародний туризм» 

(ID у ЄДЕБО 33887) 

за спеціальністю 242 Туризм за другим освітнім рівнем вищої освіти 

 

1. Призначення та статус цієї програми  

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

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів 

відеозв’язку, 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.  

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.  

2. Умови роботи експертної групи  

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою.  

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі з 

використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час.  

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу експертизи, є 

закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 

розкладу.  

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням технічних засобів 

відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.  

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням технічних засобів 

відеозв’язку, 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.  

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи.  

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, 

є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку 

Zoom дистанційно.  

 



Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 11.10.2021 

09.00-09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП. Відеоконференція ZOOM із 

записом 

Члени експертної групи; гарант ОП 

09.30-09.50 Підготовка до зустрічі 1. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 1. Зустріч з адміністрацією.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Алла Кравченко;   

Ректор – член-кореспондент НАН України, академік 
НАПН України, проф. Андрущенко Віктор Петрович  
та/або 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 - професор Турчинова Ганна 

Володимирівна 

10.40-11.00 Підведення   підсумків  зустрічі  1  і  підготовка   до  зустрічі   2. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2. Зустріч з викладацьким складом.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

Алла Кравченко - гарант ОП;  

Ігор Смирнов – професор кафедри туризму; 

Катерина Долгова - викладач кафедри туризму; 

Марія Бикова - асистент кафедри туризму;  

Володимир Бойко - ст. викладач  кафедри туризму; 

Марія Білянська – доцент кафедри методики 

викладання природничих дисциплін; 

Ганна Турчинова – професор кафедри іноземних мов. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка  до зустрічі 3. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 



12.00-12.40 Зустріч  3  зі  здобувачами  вищої  освіти.  Відеоконференція  

ZOOM  із записом 

Члени експертної групи; 

 
Олександр Закревський - студент 2.к. денна форма 

навчання; 

Марина Дем’яник - студентка 2.к. денна форма 

навчання; 

Лада Кисличенко - студентка 2.к. денна форма 

навчання; 

Катерина Кушнірова – студентка 2.к. денна форма 

навчання; 

Ігор Маков – студент 2.к. денна форма навчання; 

Марина Дудник- студентка 2к. заочної форми 

навчання; 

Артем Липчанський – студент 2к. заочної форми 

навчання; 

Наіля Музаффарова - студентка 2к. заочної форми 

навчання; 

 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.20 Підготовка до зустрічі 4. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

14.20–15.00 Зустріч    4    з    представниками    студентського    

самоврядування. 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

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) 

15.00-15.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5.  

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 



15.30–16.10 Зустріч 5 з роботодавцями Відеоконференція ZOOM із записом Члени експертної групи; представники роботодавців, 

що залучені до здійснення  процедур внутрішнього 

забезпечення  якості ОП,   які   забезпечені   засобами 

відеозв’язку (ZOOM) 

Тетяна Ферльовська  -  директор  БО БФ  

Беремицьке Біосфера;  

Катерина Ковальчук - менеджер  освітніх проектів;  

Ростислав Полушвайко - менеджер з туризму БО БФ 

«Беремицьке Біосфера»;  

Лариса Слободян – директор туристичної компанії 

«Експрес-Вояж», генеральний представник круїзного 

холдингу Royal Caribbean International; 

Іван Бенца - директор туристичного комплексу 

«Світанок Мрії»;  

Сергій Костючик – маркетолог компанії  

“4 GATES UKRAINE”;  

Євгенія Мисик -  випускниця та менеджер 

туристичного підприємства BakuTOURS; 

Марина Антич – менеджер компанії «Чорнобиль- 

Адвенчер». 

16.20–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 та 1-го робочого дня.  

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 2 – 12.10.21 

9.30–10.00 Підготовка  до  зустрічі  6,  до  огляду  матеріально-технічної  

бази. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 



10.00-11.00 Зустріч 6. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 

під час реалізації ОП. Фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт, 

відео трансляція або поєднання цих форматів/ 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Гарант програми, представники допоміжних 

(сервісних) служб, які забезпечені  засобами 

відеозв’язку (ZOOM):  

керівник або представник бібліотеки – Савенкова 

Людмила Василівна;  

керівник або представник відділу  кадрів - Жижко 

Тетяна Анатоліївна; 

керівник або представник навчального відділу - 

Маркусь Ірина Сергіївна; 

керівник або представник навчально-методичного 

відділу - проф. Валентина Віталіївна Волошина;  

керівник відділу ліцензування та акредитації - доц. 

Ірина Василівна Григоренко; 

керівник Центру моніторингу якості освіти - проф. 

Ольга Михайлівна Казакевич 

 

11.00-11.30 Підведення підсумків огляду. Підготовка до зустрічі 7. 

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

11.30–12.10 Зустріч  7  із  допоміжними  (сервісними)  структурними  

підрозділами. 

Відеоконференція ZOOM із записом.  

 

Члени експертної групи; представники допоміжних 

(сервісних)  служб, які  забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM): керівник або представник відділу 

міжнародних зв’язків Матусевич Тетяна 

Володимирівна;  

керівник або представник Центру цифрових освітніх 

технологій Умрик Марія Анатоліївна; 

керівник або представник відділу сприяння 

працевлаштуванню випускників Войтюк Ірина 

Вікторівна;  

керівник або представник відділу практики Верпатова 

Наталія Юріївна;  

керівник або представник Центру молодіжної політики 

та соціальних комунікацій Новіцька Таміла 

Валентинівна 

 



12.10-12.40 Підведення підсумків зустрічі 7. Підготовка до відкритої зустрічі.  

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00-14.40 Відкрита зустріч. Відеоконференція ZOOM із записом Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО, які забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM)) 

14.40-15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, підготовка до резервної 

зустрічі. 

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Резервна зустріч. Відеоконференція ZOOM із записом Члени експертної групи; особи, додатково   запрошені  

на резервну  зустріч,  які  забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM) 

15.40–16.00 Підведення  підсумків  резервної  зустрічі, підготовка до 

фінального брифінгу. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Фінальний брифінг. Відеоконференція ZOOM із записом Члени експертної групи; проректор з навчально-

методичної роботи Вернидуб Роман Михайлович, 

проректор з наукової роботи Торбін Григорій 

Мирославович; начальник відділу ліцензування та 

акредитації Григоренко Ірина Василівна, начальник 

центру моніторингу якості освіти Казакевич Ольга 

Михайлівна, гарант ОП «Міжнародний туризм» 

Кравченко Алла Володимирівна 

16.40–17.10 Підведення підсумків 2-го дня ЕК. Відеоконференція ZOOM. Члени експертної групи 

День 3 – 13.10.21 

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

   

 


