
Розклад  роботи експертної групи для проведення акредитаційної  
експертизи освітньої програми «Туризм» у Національному транспортному університеті 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 10 грудня 2019 р. 
0830–0845 Приїзд експертної групи до ЗВО  
0845–0915 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП – Ляшенко Дмитро Олексійович 
0915–0930 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
0930–1000 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП – Ляшенко Дмитро Олексійович 
керівник ЗВО 
ректор Національного транспортного 
університету  
Дмитриченко Микола Федорович 
проректор з навчальної роботи –  
Грищук Олександр Казимирович 
декан факультету менеджменту, логістики та 
туризму – Бакуліч Олена Олександрівна 
керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП– 
Ципко Вікторія Віталіївна  

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1200 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 10 осіб) 
Ципко Вікторія Віталіївна – завідувач кафедри 
туризму, д.пед.н., професор; 
Бакалінський Олександр Вікторович – д.е.н., 
професор; 
Синяков Сергій Васильович – д.філос.н, 
професор; 
Бугайчук Олександр Сергійович – к.т.н., доцент; 
Горячко Катерина Костянтинівна – к.е.н, 
доцент; 



Іванчук Світлана Іванівна – к.е.н, доцент; 
Івасишина Наталія Володимирівна – к.е.н., 
доцент; 
Омельянович Олексій Романович – к.е.н., доцент; 
Цеголькик Петро Анатолійович – к.н.з держ.упр., 
доцент; 
Щербакова Надія Олександрівна – к.е.н., доцент 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
1230–1330 Обідня перерва  
1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
Акіжанова В.М. (гр. ТР І-1 м), Данкевич К.І. (гр. 
ТР І-1 м), Сіренко Д.О. ( гр. ТР І-1 м),  Білошицька 
М.М. ( гр. ТР ІІ-1 м), Незамай А.А. ( гр. ТР ІІ-1 м) 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1530–1630 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (1–
2 особи від органу студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП) 

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 4  
1700–1730 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1800–1830 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 

1830–1900 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
 



День 2 – (дата) 
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО  
0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
гарант ОП - Ляшенко Дмитро Олексійович 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
1030–1100 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

керівник або представник структурного 
підрозділу, відповідального за забезпечення 
якості у ЗВО – професор Токін Олександр 
Павлович; 
проректор з навчальної роботи – професор 
Грищук Олександр Казимирович; 
декан факультету менеджменту, логістики та 
туризму – Бакуліч Олена Олександрівна; 
заступник декана факультету менеджменту, 
логістики та туризму – Харута Віталій 
Сергійович; 

1100–1130 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1130–1200 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
проректор з навчальної роботи та соціально-
економічного розвитку – Булах Олександр 
Іванович; 
провідний фахівець відділу кадрів – Лозова 
Людмила Федорівна; 
начальник планово-фінансового відділу – 
Рябоштан Людмила Григорівна; 
головний бухгалтер – Коцюруба Світлана 
Миколаївна; 
керівник інформаційно-обчислювального центру 
– Захаров Олександр Олександрович.  

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1230–1330 Обідня перерва  
1330–1400 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
1400–1500 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
Прошу надати пропозиції  по персоналіям 

1500–1530 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 
Прошу надати пропозиції  по персоналіям 

Примечание [MY1]: за потреби, 
може бути поділена на 2 зустрічі по 30 хв 



1530–1600 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб) 
Собачко Т. С. (2019 рік випуску) 
Волянська Т.В. (2019 рік випуску) 
Коваленко М.М. (2019 рік випуску) 
Островська І.П. (2019 рік випуску) 
Тищенко А. М. (зараз Гроза) (2015 рік випуску) 
Черкас О. (зараз Мамонтова) (2015 рік випуску) 
Філіпенко О.Є. (2015 рік випуску) 
Кошарний В.О. (2014 рік випуску) 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
1630–1700 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

керівник ЗВО; 
гарант ОП Ляшенко Дмитро Олексійович 

День 3 – (дата) 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

 
 

Примечание [MY2]: така зустріч 
відбувається, якщо на ОП є випускники 


