
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку 
за спеціальністю 106 Географія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

освітньої програми «Географія рекреації та туризму» 
у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, 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 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. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, 
у погоджений час. 

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

2.2. У розкладі роботи 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.  

2.3. У розкладі роботи передбачена відкрита зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

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

2.6. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: майдан Свободи, 4, м. Харків. 
 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 22.03.2021 р. 
09.00–09.30 Організаційна 

зустріч з гарантом 
ОПП 

Члени експертної групи;  
гарант ОПП 

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 ОПП, завідувачка кафедри фізичної географії та 
картографії Прасул Юлія Іванівна; 
Керівництво ЗВО – проректор з навчально-виховної 
роботи Пантелеймонов Антон Віталійович; 
Декан факультету геології, географії, рекреації і туризму 
Пересадько Віліна Анатоліївна; 
Завідувачка кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства Нємець Людмила Миколаївна;  
Начальник Управління якості освіти Іваненко Людмила 
Олександрівна. 

10.30–11.00 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з 
академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
професор, канд. географічних наук Жемеров Олександр 
Олегович; 
доцент, доктор географічних наук Сегіда Катерина 
Юріївна; 
доцент Клименко Валентина Григорівна; 
доцент, канд. географічних наук Кандиба Юрій 
Іванович; 
доцент, канд. географічних наук Кравченко Катерина 
Олександрівна; 
доцент, канд. географічних наук Ключко Людмила 
Василівна; 
доцент, канд. географічних наук Сінна Олена Іванівна; 
доцент, канд. географічних наук Телебєнєва Євгенія 
Юріївна; 
доцент, канд. географічних наук Прасул Юлія Іванівна 
(гарант) 

12.00–12.30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на даній ОПП:  
1 курс ДФН Дарієнко Дар’я Сергіївна, Тамбовцев Богдан 
Михайлович; 
2 курс ДФН Сургай Дар’я Дмитрівна, Дорошенко 
Олександр Геннадійович, Самойлова Аліна 
Олександрівна; 
3 курс ДФН Каршева Таїсія Олександрівна, Ткаченко 
Аліна Ігорівна, Лобачик Аміна Віталіївна; 



4 курс ДФН Ушкварок Дар’я Олександрівна, Юрченко 
Яна Миколаївна; 
3 курс ЗФН Гниленко Юліана Юліївна 

15.00–15.30 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 4 з 
представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Голова студентської ради університету Чумаков Віктор 
Петрович; 
Заступник голови студентської ради університету 
Шевченко Віталіна Сергіївна; 
Секретар студентської ради університету Гладкий 
Олександр Юрійович; 
Голова первинної профспілкової організації студентів, 
аспірантів і докторантів Бортнікова Дар’я 
Олександрівна; 
Заступник голови Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих учених Університету 
Тарасова Світлана Олександрівна; 
Голова студентської ради факультету Лобачик Аміна 
Віталіївна; 
Голова первинної профспілкової організації факультету 
Карайченцева Ганна Андріївна; 
Голова студентської ради студмістечка Козак Владислав 
Сергійович. 

16.00–16.30 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

 

16.30–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП 
та представників адміністрації ЗВО). 

17.00–17.30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.30–18.00 Зустріч 5 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи; 
КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» 
Харківської обласної ради, завідувач відділу 
краєзнавства Скриль Ірина Анатоліївна 
Директор ОКЗ «Харківський організаційно-методичний 
центр туризму» Холодок Валентина Дмитрівна 

18.00–18.30 Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

День 2 – 23.03.2021 р. 
   
09.00–10.00 Огляд матеріально-

технічної бази, що 
використовується під 
час реалізації ОПП 

Члени експертної групи; 
гарант ОПП 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.30–11.00 Зустріч 6 із 

адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Начальник управління якості освіти Іваненко Людмила 
Олександрівна; 



Начальник навчального центру менеджменту якості та 
моніторингу освітнього процесу Єльцов Сергій 
Віталійович; 
Заступник директора Навчального центру практичної 
підготовки і працевлаштування Помаз Роман Юрійович; 
Начальник планово-фінансового відділу Хруслова Надія 
Семенівна; 
Заступник директора Центральної наукової бібліотеки 
Бабічева Олена Григорівна; 
Завідувач навчальної лабораторії фізичної географії, 
геоекології та методики викладання географічних 
дисциплін імені професора Г.П. Дубинського Борисенко 
Катерина Борисівна; 
Завідувач навчальної лабораторії геоінформаційних 
систем та дистанційного зондування Землі Попов 
Владислав Сергійович; 
Завідувач навчальної лабораторії топографії, 
картографії та геоінформаційних технологій Салімон 
Вікторія Миколаївна; 
Завідувач навчальної лабораторії соціально-
економічних і інформаційних технологій, доцент 
кафедри, кандидат географічних наук Кобилін Павло 
Олексійович. 

11.00–11.30 Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30–12.00 Зустріч 7 із 
допоміжними 
(сервісними) 
структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник Служби управління персоналом Куліш 
Сергій Миколайович; 
Заступник декана факультету геології, географії, 
рекреації і туризму з навчально-методичної роботи 
Клименко Валентина. 
Заступник декана факультету геології, географії, 
рекреації і туризму з виховної, наукової та інноваційної 
роботи Кравченко Катерина Олександрівна; 
Директор інституту післядипломної освіти та заочного 
(дистанційного) навчання Левчук Віктор Георгійович; 
Директор управління міжнародних відносин Хижняк 
Олександр Володимирович;  
Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої 
діяльності Чередниченко Тетяна Олександрівна. 

12.00–12.30 Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 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 
(визначаються у ході попередніх зустрічей) 

15.00–15.30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 



15.30–16.00 Зустріч 8 з 
випускниками 
спеціалізації 
«Географічне 
краєзнавство і туризм» 

Члени експертної групи; 
Сохранич Анна Володимирівна (2009 р.), Чуйко Олена 
Василівна (2010 р.), Брежнєва Анна Костянтинівна (2016 
р.), Данильченко Олександр Валерійович (2016 р.), 
Салімон Сергій Сергійович (2018 р.) 

16.00–16.30 Підведення підсумків 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Керівництво ЗВО – проректор з навчально-виховної 
роботи Пантелеймонов Антон Віталійович; 
Гарант ОПП Прасул Юлія Іванівна. 

День 3 – 24.03.2021 р. 
09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 


