
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням 

технічних засобів відеозв’язку 

у Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця за спеціальністю 242 «Туризм» освітньої програми «Туризм» 

(ID у ЄДЕБО 30350) за третім рівнем вищої освіти (справа № 783/АС–21) 

у період з 22 по 24 квітня 2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у Харківському національному економічному університеті 

імені Семена Кузнеця під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми з використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця, так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою як експертної групи, так і Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

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 ХНЕУ ім. С. Кузнеця та інші особи. 

2.3. ХНЕУ ім. С. Кузнеця 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 ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розумні строки; ЗВО має вжити 



розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі. 

2.6. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої 

зустрічі. 

2.7. ХНЕУ ім. С. Кузнеця 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 здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби 

відеозв’язку згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ХНЕУ ім. С. Кузнеця з усіх питань, 

пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.10. ХНЕУ ім. С. Кузнеця 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 – 22 квітня 2021 р. 

09.00–09.10 Пробна відео конференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку та зображення тощо) 

Гарант, члени експертної групи 

09.10–09.40 Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП. 
Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; гарант ОП 

09.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 
зустрічі 2. 
Відеоконференція ZOOM 

і підготовка до Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО 
Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП – Сущенко Олена Анатоліївна; 

Ректор – Пономаренко Володимир Степанович; 

Проректор з навчально-методичної роботи – Немашкало 

Каріна Ромеовна; 

Проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва – Єрмаченко            Володимир Єгорович; 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Назарова 
Світлана Олександрівна. 

10.30–10.50 Підведення підсумків зустрічі 2 

зустрічі 3 
Відеоконференція ZOOM 

і підготовка до Члени експертної групи 

10.50–12.00 Зустріч 3 з академічним персоналом 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Сущенко Олена Анатоліївна. 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі: 

д.е.н., проф. Наумік-Гладка К.Г., к.е.н., проф. Єрмаченко 

В.Є., д.е.н., проф. Пушкар О.І., д.е.н., проф. Гурьянова 

Л.С., д.к.н.д.у., доц. Ахмедова О.О., к.е.н., доц. Алдошина 

М.А., к.е.н., доц. Дехтяр Н.А. 

12.00–12.10 Підведення підсумків зустрічі 3 

зустрічі 4. 
Відеоконференція ZOOM 

і підготовка до Члени експертної групи 



12.10–12.40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти (денна форма) 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за денною 
формою: 

– 1 здобувач першого року навчання (2020-2021) – 
Згурська Ю.В.; 

– 1 здобувач другого року   навчання (2019-2020) – 
Семків М.О.; 

– 2 здобувачів третього року навчання (2018-2019) – 

Касенкова К.В., Пудровська М.В.; 

– 1 здобувач четвертого року навчання (2017-2018) – 

Вовк К.М. 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 4. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00–13.40 Обідня перерва  

13.40–13.50 Підготовка до зустрічі 5. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

13.50–15.00 Зустріч 5. Огляд матеріальної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Проводиться у формі відеотрансляції: 

 
 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Сущенко Олена Анатоліївна; 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо ведуть 

заняття у аудиторіях та лабораторіях кафедри; 

Керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця – Яценко Роман Миколайович 

13.50–14.10 – навчальні аудиторії 

14.10–14.20 – навчальні аудиторії спеціалізовані 

14.20–14.40 – навчальні аудиторії, комп’ютерні класи 

14.40–15.00 Відеозвіт матеріальної бази, що використовується під 

час реалізації ОП (гуртожиток, спортивна зала, 

наукова бібліотека, тощо) 
Відеоконференція ZOOM із записом 

15.00–15.20 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

15.20–16.00 Зустріч 6 з стейкхолдерами 

Відеоконференція ZOOM із записом 

1. Члени експертної групи; 

2. Представники роботодавців, які безпосередньо брали 

участь у розробці ОП та інших залучених до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. 



16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 6 та 1-го робочого дня. 

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

16.30–18.00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 

День 2 – 23 квітня 2021 р. 

09.00–09.10 Пробна відео конференція (перевірка готовності 
учасників до зустрічі 7 та якості звуку та зображення 
тощо) 

Члени експертної групи 

09.10–09.50 Зустріч 7 з представниками студентського 

самоврядування 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів, 

докторантів – Койнаш Марина Іванівна; 

Голова Ради молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 
Степанова Ека Рамінівна; 

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених – Машталір Юлія 

Вікторівна; 

Куратор аспірантів та докторантів у науковому товаристві 
– Спаська Ірина Олександрівна. 

09.50–10.10 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

10.10–10.50 Зустріч 8 із адміністративним персоналом 
Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
Проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва – Єрмаченко  Володимир Єгорович; 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Назарова 

Світлана Олександрівна; 

Начальник відділу забезпечення якості освіти та 

інноваційного розвитку – Полякова Ганна Анатоліївна; 

Керівник відділу міжнародних зв’язків – Доброскок Юлія 

Борисівна; 

Начальник науково-дослідного сектору – Литовченко 

Ірина Володимирівна; 

Голова комісії з академічної доброчесності – Брусільцева 
Ганна Миколаївна. 



10.50–11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

зустрічі 9. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
Директор бібліотеки – Загоруйко Ірина Віталіївна; 

Керівник відділу електронних засобів навчання ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця – Яценко Роман Миколайович; 

Начальник відділу працевлаштування студентів та 

взаємодії з бізнес-структурами – Кононова Наталія 

Володимирівна; 

Психолог соціально-психологічної служби – Кутвицька 

Тетяна Олександрівна; 

Начальник відділу молодіжної політики та соціального 
розвитку – Гусь Юлія Геннадіївна. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до 

резервної зустрічі. 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Обідня перерва  

13.00–13.30 Резервна зустріч 
Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13.30–13.45 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 
до відкритої зустрічі 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.45–14.15 Відкрита зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 

14.15–15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, підготовка 
до фінальної зустрічі 
Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Фінальний брифінг 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП – Сущенко Олена Анатоліївна; 

Ректор – Пономаренко Володимир Степанович; 

Проректор з навчально-методичної роботи – Немашкало 

Каріна Ромеовна; 



  Проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва – Єрмаченко Володимир Єгорович; 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Назарова 
Світлана Олександрівна. 

15.40–16.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі та 2-го дня 

роботи експертної групи. 
Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

16.00–18.00 Робота з документами, наданими за запитом Члени експертної групи 

День 3 – 24 квітня 2021 р. 

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

Члени експертної групи 

 


