
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інформаційна 

діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво» у Одеському національному 

політехнічному університеті період з 04-06.02.2021. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Одеському національному політехнічному університеті під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї 
програми є обов’язковим як для Одеського національного політехнічного університету, так і 
для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і Одеського національного політехнічного університету. 

Узгоджена програма on-line роботи 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 on-line зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Одеського 
національного політехнічного університету та інші особи. 

2.2. Одеський національний політехнічний університет забезпечує дистанційну 
присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи для кожної зустрічі on-line, 
у погоджений час. 

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

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна on-line зустріч, на 
яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі 
зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє 
про це Одеський національний політехнічний університет у розумні строки; Одеський 
національний політехнічний університет має вжити розумних заходів, аби забезпечити 
участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line зустріч. 
Одеський національний політехнічний університет зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 
такої зустрічі on-line, а також ID чи лінк за яким до цієї зустрічі можна приєднатися. 

2.5. Одеський національний політехнічний університет надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 
групи. 

2.6. Контактною особою від Одеський національний політехнічний університет з усіх 
питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням платформи ZOOM.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 04.02.2021 

08.30–08.45 Налаштування on-line роботи експертної групи 
та Одеського національного політехнічного 
університету 

Члени експертної групи 
Шевченко Олена Василівна гарант ОПП 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи 
Шевченко Олена Василівна гарант ОПП 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Одеського національного політехнічного 
університету, відеоконференція 

Члени експертної групи 
Нестеренко Сергій Анатолійович, 
проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи 
Колот Світлана Олександрівна, декан 
гуманітарного факультету 
Спрінсян Василь Георгійович, завідувач 
кафедри інформаційної діяльності та медіа-
комунікацій 

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

Члени експертної групи 

11.00–11.30 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти, 
відеоконференція 

Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП:  

 Аратовський Олег Сергійович 

 Балабан Анастасія Віталіївна 

 Зачко Владислава Ігорівна 

 Кірчук Інна Іллівна 

 Кочанжі Євген Едуардович 

 Петрусьова Анна Віталіївна 
Члени студентського наукового гуртка «Serious 
Games»: 

- Аратовський Олег Сергійович 
- Балабан Анастасія Віталіївна  

(керівник гуртка доц. Лугова Тетяна 
Анатоліївна) 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 



12.00–12.40 Зустріч 3 з представниками студентського 
самоврядування, відеоконференція 

Члени експертної групи 
Представники студентського самоврядування: 

 Царюк Юлія Сергіївна, голова 
Студентської ради гуманітарного факультету  

 Гавриленко Нізар Нідалаєвич, куратор 
культурного сектору 

 Юнко Ілля Павлович, куратор сектору 
волонтерства 

 Чебан Евеліна Олександрівна, куратор 
сектору права 

 Хамрай Вадим Вікторович, голова 
наукового товариства студентів, аспірантів і 
молодих вчених ОНПУ 

 Яковлєв Ігор Васильович, голова  
наукового товариства студентів, аспірантів і 
молодих вчених гуманітарного факультету 

12.40.-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3   
13.00-13.45 Обідня перерва  
13.45-14.00 Підготовка до зустрічі 4.  
14.00–15.00 Зустріч 4 з академічним персоналом, 

відеоконференція 
Члени експертної групи 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньо-
професійної програми, а також викладають на 
цій програмі – 
Шевченко Олена Василівна – професор 
кафедри ІДМК, гарант ОПП 
Спрінсян Василь Георгійович – завідувач  
кафедри ІДМК 
Лугова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри 
ІДМК 
Мельник Світлана Михайлівна – доцент 
кафедри ІДМК 
Андріянов Олександр Вікторович – доцент 
кафедри ІДМК 
Чурсін Миколай Миколайович – професор 
кафедри ІДМК 
Домброван Тетяна Іванівна – професор 
завідувач кафедри англійської філології та 



перекладу 
Кривдіна Інна Борисівна – доцент кафедри 
міжнародних відносин та права 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

 

15.30–16.00 Відкрита зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи  
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОПП та представників адміністрації 
Одеського національного політехнічного 
університету) 

16.00-16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

 

16.30–17.00 Зустріч 6 з роботодавцями 
відеоконференція 

Члени експертної групи 
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОПП: 
Погребняк Олена Геннадіївна - начальник 
Головного управління державної міграційної 
служби України в Одеській області 
Амельченко Юліана Сергіївна - директор 
Одеської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені М.С. Грушевського 
Бірюкова Ірина Олександрівна - 
генеральний директор Одеської національної 
наукової бібліотеки 
Работін Юрій Анатолійович - голова 
правління, голова АСЖУ Одещини, Заслужений 
журналіст України, секретар Національної 
спілки журналістів України 

17.00–17.30 Підведення підсумків зустрічі 6. Підведення 
підсумків Дня 1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 05.02.2021 
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи 

та Одеського національного політехнічного 
університету 

Члени експертної групи 

09.00–10.00 Зустріч 7. Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час реалізації ОП,  
фотозвіт, відеозвіт або відео трансляція 

Члени експертної групи 
Шевченко Олена Василівна - гарант ОПП 
Ланкратова Марія Василівна - заступник 



директора Науково-технічної бібліотеки ОНПУ 
Швець Павло Степанович - директор 
студмістечка ОНПУ 
Мартиненко Олена Вікторівна - головний 
бухгалтер ОНПУ 

10.00–10.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.30–11.30 Зустріч 8 із адміністративним персоналом, 
відеоконференція 

Члени експертної групи 
Савєльєва Оксана Степанівна,начальник 
центру із забезпечення якості вищої освіти 
ОНПУ 
Бондарь Олександр Анатолійович , 
начальник навчально-методичного відділу 
ОНПУ 
Забарна Елеонора Миколаївна, голова Ради 
з якості вищої освіти ОНПУ 
Гармаш Олена Іванівна, начальник відділу 
кадрів ОНПУ 
Кравцов Едуард Давидович, заступник 
голови профкому співробітників ОНПУ 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 
зустрічі 9 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами, відеоконференція 

Члени експертної групи 
Шобік Вячеслав Степанович, проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків 
Колеснік Василій Миколайович, 
відповідальний секретар приймальної комісії 
Павлов Олександр Львович, керівник 
навчально-консультаційного центру «Кар’єра-
центр» 
Місюн Ганна Володимирівна, голова 
методичної комісії гуманітарного факультету 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.30–15.30 Резервна зустріч 

відеоконференція 
Члени експертної групи, 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 



15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Зустріч 8 з випускниками ОП 
відеоконференція 

Члени експертної групи  
Випускники ОПП: 
Ковальчук Вікторія Федорівна, провідний 
документознавець відділу забезпечення 
документообігу управління діловодства та 
контролю апарату Одеської обласної державної 
адміністрації (2019 р.); 
Городніченко Анастасія Вікторівна, 
проектний менеджер ТОВ «ІРРІГАТОР» 
(Ізраїль)(2018 р.); 
Діденко Алла Валеріївна, завідувач відділу 
інформації та бібліографії Науково-технічної 
бібліотеки ОНПУ (2017 р.); 
Штепуляк Ірина Володимирівна, інспектор 
загального відділу ОНПУ (2020 р.); 
Марущак Дарія Вікторівна - офіс-менеджер 
«Українська кабельна компанія» (м. Одеса) 
(2020 р.); 
Побережник Тетяна Миколаївна, начальник 
відділу організаційно-технічного забезпечення 
освітнього процесу ОНПУ (2018 р.); 
Тімашова Дар’я Михайлівна, завідувач 
сектору професійного розвитку та оцінювання 
персоналу відділу управління персоналом 
Головне управління міграційної служби в 
Одеській області (2015 р.) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
17.00–17.30 Фінальна зустріч 

відеоконференція 
Члени експертної групи 
Нестеренко Сергій Анатолійович, 
проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи 
Шевченко Олена Василівна, гарант ОПП 

17.30–18.00 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 
День 3 – 06.02.2021 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи  
09.00-09.30 Резервна зустріч 2 Члени експертної групи 



відеоконференція Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
09.30-10.00 Підведення підсумків резервної зустрічі 2 Члени експертної групи 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 
 

 


