
 
 

 

   
 

 
 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  із 

використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми 
«Бакалавр  туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» в Хмельницькому університеті управління та права 
ім. Л.Юзькова у період з 13.03.2023 по 15.03.2023 р 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Хмельницькому університеті управління та права ім. Л.Юзькова (далі- ЗВО) під час 
проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бакалавр  туризму» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм», а також умови 
роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для 
експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної 
групи та ЗВО. 

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до 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 ЗВО 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 ЗВО 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. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 
про дату, час і місце проведення такої зустрічі.  

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі 
відеотрансляції, яку організовує гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку 
згідно з розкладом роботи експертної групи.  



   
 

   
 

2.9. Контактною особою від ЗВО усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.10. ЗВО 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. Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 13 березня 2023 р. 

08 30–09 00 Підготовка до зустрічі 1  
09 00–09 30 Організаційна зустріч з гарантом 

ОП 
Члени експертної групи;  
гарант ОП Бакалавр туризму Щепанський 
Едуард Валерійович 

09 30–10 00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10 00–10 30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи;  
гарант ОП Бакалавр туризму Щепанський 
Едуард Валерійович  
представники керівництва ЗВО: 
ректор – Омельчук Олег Миколайович;  
перший проректор – Ковтун Ірина 
Броніславівна; 
проректор з наукової роботи – Івановська Алла 
Миколаївна; 
проректор з економічної та адміністративно-
господарської роботи – Хіміч Володимир 
Олегович; 
декан факультету управління та економіки – 
Терещенко Тетяна Василівна. 

10 30–10 50 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10 50–11 30 Зустріч 2 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 
 

Члени експертної групи; 
начальник відділу внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти – Рижук Ірина 
Володимирівна; 
керівник відділу навчально-методичного 
забезпечення – Самарічева Тетяна 
Анатоліївна; 
керівник практик – Граматович Юлія 



   
 

   
 

Василівна; 
керівник відділу кадрів – Дасюда Лілія 
Миколаївна;  
керівник відділу виховної та соціальної роботи – 
Кравчук Олена Володимирівна; 
головний бухгалтер – Дядюк Валентина 
Олександрівна; 
завідувач Науково-дослідної частини – Шевчук 
Інна Володимирівна; 
начальник планово-фінансового відділу – Зінчук 
Вікторія Сергіївна; 
директор бібліотеки – Вінскевич Алла 
Йосипівна; 
завідувач студентського гуртожитку – Шимчук 
Світлана Олександрівна; 
практичний психолог – Школьник Олена 
Ігорівна. 

11 30–12 00 Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи 
12 00–13 00 Обідня перерва  
13 00–13 30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13 30–14 30 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП Бакалавр туризму Щепанський 
Едуард Валерійович  
науково-педагогічні працівники, які реалізовують 
ОП: 
Хитра Олена Володимирівна; 
Сем’янчук Петро Михайлович; 
Кобилянська Анна Петрівна; 
Діль Ганна Володимирівна; 
Арзянцева Дар’я Андріївна; 
Захаркевич Наталія Петрівна; 
Рембач Ольга Олександрівна; 
Павлик Ольга Борисівна; 



   
 

   
 

Корюгін Андрій Валерійович; 
Чмир Олена Сергіївна; 
Крушинська Алла Вікторівна; 
Рижук Ірина Володимирівна. 

14 30–15 00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 
15 00–15 40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (1-2 
особи з кожного курсу, не більше 10 осіб) 

15 40–16 10  Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5. 

 

16 10–16 40  
 

Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених – Когут Іван; 
голова студентської ради – Івановська Ліза; 
представник департаменту культурної, спортивної 
роботи та туризму - Віхтюк Анна; 
член студентської ради з ОП – Березюк 
Анастасія; 
голова корпоративного департаменту – 
Лемешова Катерина; 
голова департаменту зв’язків із ЗМІ – Семенюк 
Руслана; 
голова департаменту навчально-наукової роботи – 
Хайдарі Анастасія; 
голова профспілки студентів – Пухка Юлія. 

16 40–17 00  
 

Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

 

17 00–17 40  
 

Зустріч 6 з роботодавцями 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, (що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП): 
 



   
 

   
 

Рабійчук Ольга Олександрівна – радниця 
голови Державного агентства розвитку туризму 
України; 
Марущин Юрій Віталійович – заступник 
керуючого справами виконавчого апарату 
Хмельницької обласної ради; 
Нич Ірина Володимирівна – начальник відділу 
туризму, курортів, транспорту та поштового зв’язку 
Управління інфраструктури Хмельницької 
обласної державної адміністрації; 
Погорілець Олег Григорович – директор 
Державного історико-культурного заповідника 
«Межибіж»; 
Тригуба Тетяна Вікторівна - ведучий спеціаліст 
в North Dream Construction, Real Estate s Travel 
company (Кіпр); 
Діль Ганна Володимирівна - власниця 
готельно-ресторанного комплексу «Південна 
брама», ресторану «Ресторація Шпігеля», 
громадського кафе «Діоскурі», засновник 
кулінарної школи «Кулінарна майстерність»; 
Кобилянська Анна Петрівна – директорка  
туристичної агенції «Дім Подорожей»; 
Дахновець Алла Володимирівна – керівниця 
проєкту, проєктна менеджерка, фасилітаторка у 
Громадській організації «Центр розвитку ініціатив 
«ІнСорс» та громадській організації «Осередок 
змін». 
 

17 40–18 00 Підведення підсумків зустрічі 6. 
Робота з документами, наданими за 
запитом 

 
 
 
 



   
 

   
 

День 2 – 14 березня 2023 р. 
08 30–09 00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
09 00–10 00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 
ОП  

 

10 00–10 40 Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом  

Члени експертної групи; 
декан факультету управління та економіки – 
Терещенко Тетяна Василівна; 
завідувач кафедри публічного управління та 
адміністрування – Щепанський Едуард 
Валерійович; 
керівник навчального відділу - Волоско 
В’ячеслав Васильович 
секретар приймальної комісії – Токар Алла 
Миколаївна. 

10 40–11 20 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

11 20–11 50 Відкрита зустріч  
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО). 
Відеоконференція (лінк на відкриту зустріч 
заздалегідь публікується на сайті ЗВО). 

11 50–12 20 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі   

Члени експертної групи 

12 20–13 30 Обідня перерва  
13 30–14 00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи; 
14 00–15 00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
 

15 00–15 30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі і підготовка до зустрічі 8  

Члени експертної групи 

15 30-16 10 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП  (5–8 осіб) 



   
 

   
 

16 10-16 30 підготовка до Фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16 30-17 00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

гарант ОП Бакалавр туризму Щепанський 
Едуард Валерійович  
представники керівництва ЗВО: 
ректор – Омельчук Олег Миколайович;  
перший проректор – Ковтун Ірина 
Броніславівна; 
проректор з наукової роботи – Івановська Алла 
Миколаївна; 
проректор з економічної та адміністративно-
господарської роботи – Хіміч Володимир 
Олегович; 
декан факультету управління та економіки – 
Терещенко Тетяна Василівна. 

17 00–18 00 Робота з документами, наданими за 
запитом 

Члени експертної групи 

День 3 – 15 березня 2023 р 
09 00–17 30 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

                      

Керівник експертної групи                                                                                          М. В. Дроботова 


