
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 
засобів відеозв’язку за спеціальністю «242 Туризм»  
освітньої програми «Туризм» (ID у ЄДЕБО 35720)  

за першим рівнем вищої освіти (молодший бакалавр)  
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини (справа № 0537/АС-21)  
 

з 29 до 31 березня 2021 року 
 
1. Призначення та статус цієї програми  
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних 
засобів відеозв’язку, 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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 
ЗВО та інші особи.  
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі програми для 
кожної зустрічі, із використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений 
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  
2.3. 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 ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  
2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі із використанням 
технічних засобів відеозв’язку.  
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. Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку 
записуються керівником (членом) експертної групи та після закінчення 



 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти.  

 
3. Розклад роботи експертної групи 

  
Час Зустріч або інші 

активності 
Учасники* 

День 1 (29 березня  2021 р.) 

8.45-
9.00 

Організаційна зустріч 1  члени експертної групи, 
Кирилюк Ірина Миколаївна - гарант ОП  

9.00-
10.00 

Зустріч 2 з керівником та 
менеджментом  ЗВО 

члени експертної групи; 
Безлюдний Олександр Іванович - ректор; 
Гедзик Андрій Миколайович - перший 
проректор; 
Годованюк Тетяна Леонідівна - проректор 
з наукової роботи; 
Ревнюк Наталія Іванівна - проректор з 
гуманітарних питань; 
Слатвінський Максим Анатолійович - в. 
о. директора Навчально-наукового інституту 
економіки та бізнес-освіти; 
Поворознюк Інна Миколаївна - завідувач 
кафедри технологій та організації туризму і 
готельно-ресторанної справи; 
Кирилюк Ірина Миколаївна - гарант ОП  

10:00-
10:20 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

члени експертної групи 
 

10:20-
11:20 

Зустріч 3 з академічним 
персоналом 

члени експертної групи;  
Кирилюк Ірина Миколаївна - гарант ОП, 
науково-педагогічні працівники: 
Барвінок Максим Володимирович,  
Бержанір Анатолій Леонідович,  
Бовкун Ольга Анатоліївна,  
Гарматюк Олена Валентинівна,  
Литвин Оксана Вікторівна,  
Слатвінська Леся Анатоліївна,  
Слатвінський Максим Анатолійович,  
Стойка Віталій Олександрович. 

11:20-
11:40 

Підведення підсумків 
зустрічі 3 

члени експертної групи 



 
11:40-
12:40 

Ознайомлення з 
матеріально-технічною 
базою, що використовується 
під час реалізації ОП Туризм 
(3D-тур, відеозвіт, 
віртуальний тур) 

члени експертної групи; 
гарант ОП; 
Гнатюк Людмила Володимирівна - 
проректор з адміністративно-господарської 
роботи; 
Григоренко Тетяна Володимирівна - 
директор бібліотеки; 
Литвин Оксана Вікторівна - викладач 
кафедри технологій та організації туризму і 
готельно-ресторанної справи  ; 
Слатвінська Леся Анатоліївна - доцент 
кафедри технологій та організації туризму і 
готельно-ресторанної справи   

12:40-
13:40 

Обідня перерва  

13:40-
14:30 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти 

члени експертної групи; 
Довгошея Олег Олександрович; 
Бзовська Каріна Ігорівна; 
Коцан Альона Миколаївна; 
Мовчан Анна Сергіївна; 
Лисак Аліна Аркадіївна; 
Пушкар Максим Ігорович; 
Роєнко Марина Олександрівна; 
Шевчук Анастасія Олександрівна 

 
14:30-
14:50 

Підведення підсумків 
зустрічі 4 
Підготовка до зустрічі 5 

члени експертної групи 
 

14:50-
16:00 

Зустріч 5 зі стейкголдерами члени експертної групи; 
Гекалюк Людмила Юріївна - начальник 
відділу туризму Уманської міської ради; 
Давидюк Владислав Миронович - 
директор Державного історико-архітектурного 
заповідника «Стара Умань»; 
Білоус Наталія Олексіївна - директор 
Уманського краєзнавчого музею; 
Мушенко Ольга Михайлівна - директор 
ПП «Фламінготур»; 
Семеляк Ольга Олександрівна - директор 
ФОП Семеляк О. О.; 
Шевченко Наталія Михайлівна - 
виконавчий директор ТОВ «Дельта-люкс Тур» 

16:00-
16:20 

Підведення підсумків 
зустрічі 5, підключення до 
відкритої зустрічі 

члени експертної групи 



 
16:20-
17:00 

Відкрита зустріч 
лінк для відкритої зустрічі - 
https://us02web.zoom.us/j/88
541180114  

члени експертної групи;  
усі охочі учасники освітнього процесу 

17:00-
17:30 

Підведення підсумків Дня 1 
 

члени експертної групи 

День 2 (30 березня 2021 р.) 

9:30-
10:30 

Зустріч 6 із менеджментом 
та адміністративним 
персоналом 

члени експертної групи;  
Бербец Віталій Васильович - 
відповідальний секретар приймальної комісії; 
Левченко Олена Сергіївна - начальник 
відділу кадрів; 
Вознюк Тетяна Сергіївна - координатор з 
міжнародної діяльності; 
Ареп’єва Олена Вікторівна - керівник 
бухгалтерської служби; 
Паршуков Сергій Васильович -керівник 
центру дистанційного навчання; 
Алексеєва Наталія Дмитрівна - начальник 
центру культури і дозвілля «Гаудеамус»  

10:30-
10:50 

Підведення підсумків 
зустрічі 6 та підготовка до 
зустрічі 7 

члени експертної групи 

10:50-
11:50 

Зустріч 7 із менеджментом 
та адміністративним 
персоналом 

члени експертної групи; 
Комарова Зоя Іванівна - директор центру 
забезпечення функціонування системи 
управління якістю освітньої діяльності; 
Денисюк Ірина Анатоліївна - начальник 
навчально-методичного відділу; 
Гнатюк Оксана Володимирівна - 
відповідальний за стажування студентів та 
керівник практик; 
Кравченко Роман Михайлович -
уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції, юрист; 
Ревнюк Наталія Іванівна - голова комісії з 
питань академічної доброчесності; 
Григоренко Тетяна Володимирівна -
директор бібліотеки  

11:50-
12:00 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 

члени експертної групи 

12:00-
13:00 

Обідня перерва  
 



 
13:00-
13:40 

Зустріч 8 з представниками 
студентського 
самоврядування 

члени експертної групи; 
Денисюк Катерина Станіславівна - член 
студентської ради;  
Косуліна Олена В’ячеславівна - голова 
студентської ради ННІ економіки та бізнес-
освіти; 
Щербакань Дмитро Анатолійович - 
секретар студентської ради ННІ економіки та 
бізнес-освіти; 
Краснова Христина Дмитрівна - член 
студентської ради ННІ економіки та бізнес-
освіти 

13:40-
14:00 

Підведення підсумків 
зустрічі 8 

члени експертної групи 

14:00-
15:00 

Резервна зустріч члени експертної групи; 
представники ЗВО та стейкголдерів (за 
окремим запрошенням експертної групи) 

15:00-
17:00 

Робота з документами 
Підготовка до фінальної 
зустрічі 

члени експертної групи 

17:00-
17:30 

Фінальний брифінг 
 

члени експертної групи; 
Безлюдний Олександр Іванович - ректор; 
Гедзик Андрій Миколайович - перший 
проректор; 
Слатвінський Максим Анатолійович -  
в. о. директора Навчально-наукового інституту 
економіки та бізнес-освіти; 
Поворознюк Інна Миколаївна - завідувач 
кафедри технологій та організації туризму і 
готельно-ресторанної справи; 
Комарова Зоя Іванівна - директор центру 
забезпечення функціонування системи 
управління якістю освітньої діяльності; 
Кирилюк Ірина Миколаївна - гарант ОП. 

17:30-
18:00 

Підведення підсумків Дня 2 члени експертної групи 
 

День 3 (31 березня 2021 р.) 

09:00-
16:00 

«День суджень» – 
внутрішня зустріч експертної 
групи 

члени експертної групи 

 
Примітка: * до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти може бути залучений представник Національного агентства 
чи секретаріату 


