
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Державному університеті «Одеська політехніка» 
у період 27-29 жовтня 2021 р. 

за спеціальністю 061 «Журналістика» ОП «Журналістика» 
(ID у ЄДЕБО 50625) за першим рівнем вищої освіти 

(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти від 12.10.2021р. №1845-Е, зі змінами,  

внесеними наказом від 18.10.2021 р. №1879-Е) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи в Державному університеті «Одеська політехніка» (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми «Журналістика», 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 на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-

груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми 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 онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. 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. 

2.6. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою продату, 
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. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми Панькевич О.О. Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП, здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам 
експертної групи через програму ZOOM. 

2.9. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1–27.10.2021 

09.00–09.40 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи; 
Гарант ОП – ПАНЬКЕВИЧ Олена Олександрівна, 

канд. пед. наук, доцент 
09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

 
10.00–10.30 Зустріч 1 із керівництвом ректоратом і 

менеджементом Державного університету «Одеська 
політехніка»  

Члени експертної групи; 
 

НЕСТЕРЕНКО Сергій Анатолійович – перший 
проректор, проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи, д-р техн. наук, проф.; 
ДМИТРИШИН Дмитро Володимирович –
проректор з наукової та науково-педагогічної 
роботи, д-р техн. наук, проф.; 
ШОБІК Вячеслав Степанович – проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків, канд. техн. наук, доц.; 
Декан гуманітарного факультету КОЛОТ 
Світлана Олександрівна, канд. психол. наук, доц.; 
Гарант ОП–ПАНЬКЕВИЧ Олена Олександрівна, 
канд. пед. наук, доц. 

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

Члени експертної групи 



 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми та 
викладають на цій програмі:  

Гарант ОП – ПАНЬКЕВИЧ Олена Олександрівна, 
канд. пед. наук, доц; 
ШЕВЧЕНКО Олена Василівна, д-р наук із соц. 
ком., проф.; 
БАЛАНДІНА Надія Францівна, д-р філол. наук, 
проф.; 
МЕЛЬНИК Світлана Михайлівна, канд. філол. 
наук, доц.; 
БІРЮКОВА Тетяна Леонідівна, канд. наук із соц. 
ком., доц; 
ЛУГОВА Тетяна Анатоліївна, канд. мистецтвозн, 
доц.; 
ЯКУБОВСЬКА Марія Георгіївна, канд. філол. 
наук, доц.; 
АНДРІЯНОВ Олександр Вікторович, канд. техн. 
наук, доц.; 
ГОЛОВЧЕНКО В'ячеслав Олександрович, ст. 
викл.; 
БРАТЧУК Сергій Борисович, асист., Заслужений 
журналіст України. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  
ІЩЕНКО Анастасія Віталіївна (4 курс, денна 
форма навчання); 
БАЧИНСЬКА Марія Олегівна (3 курс, денна 
форма навчання); 
ГРУНЬ Дмітріан Павлович (3 курс, денна форма 
навчання); 
МІЩЕНКО Олександр Михайлович (2 курс, денна 
форма навчання); 
НЕДОСТУП Анастасія Вадимівна (2 курс, денна 
форма навчання); 



 

ФЕСЕНКО Денис Володимирович (2 курс, денна 
форма навчання); 
БАЙДА Володимир (1 курс, денна форма 
навчання); 
КАРЄВА Софія Володимирівна (1 курс, денна 
форма навчання); 
ЯНЧІК Анастасія Геннадіївна (1 курс, денна 
форма навчання); 
ГАНАЙ Аміна Олександрівна (1 курс, заочна 
форма навчання). 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

13.00–13.30 Обідня перерва  
 

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі4 Члени експертної групи 

14.00–14.40 Зустріч 4 із представниками студентського 
самоврядування 

РУДИК Лілія Юріївна– голова парламенту Центру 
студентського самоврядування Державного 
університету «Одеська політехніка»; 
НІКОЛАЄВ Дмитро Петрович, КОШЕЛЬ Єлизавета 
Володимирівна– представники студентського 
самоврядування Університету; 
ЦАРЮК Юлія Сергіївна – голова парламенту 
Центру студентського самоврядування 
Гуманітарного факультету. 
КОРОТЕНКО Малена Русланівна, ЯКОВЛЄВА 
Даниїла Дмитрівна – представники студентського 
самоврядування Гуманітарного факультету. 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
 

15.00–15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 
15.40–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка 

До зустрічі 5 
Члени експертної групи 



 

16.00–16.40 Зустріч 5 із роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 
РАБОТІН Юрій Анатолійович, голова правління 
Одеської регіональної організації Національної 
спілки журналістів України; 
МОРОЗОВ Василь Васильович, головний 
спеціаліст управління представників 
Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення в Одеській області; 
СУСЛОВ Олег Станіславович, головний редактор  
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Редакція газети «Вечерняя Одесса»; 
БАСЮК Юрій Олексійович, керівник 
медіахолдингу «Думська»; 
БІРЮКОВА Ірина Олександрівна, генеральний 
директор Одеської національної наукової 
бібліотеки; 
ГАЛЯС Олександр Васильович, заступник 
редактора газети «Порто-Франко»; 
ГОДОВЕНКО Ольга Володимирівна, голова 
комунального підприємства «Южненська міська 
студія телебачення «МИГ»; 
ЖІЛЯЄВА Оксана Василівна, голова Херсонського 
пресцентру. 

   
16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

 
17.00 – 18.00  Робота з документацією Члени експертної групи 

 
День 2–28.10.2021 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП – ПАНЬКЕВИЧ Олена Олександрівна, 
канд. пед. наук, доц.; 
Завідувач кафедри ІДМК – СПРІНСЯН Василь 
Георгійович, канд. мистецтвозн., доц.; 
Директор Студентського містечка – ШВЕЦЬ 
Павло Степанович, канд. техн. наук, доц.; 
Заступник директора Науково-технічної 
бібліотеки – ТКАЧ Людмила Миколаївна 



 

10.00–10.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.20–11.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
Голова Ради з якості – ЗАБАРНА Елеонора 
Миколаївна, д-р екон. наук, проф.; 
Начальник центру із забезпечення якості вищої 
освіти – САВЄЛЬЄВА Оксана Степанівна, д-р техн. 
наук, проф.; 
Начальник навчально-методичного відділу – 
БОНДАР Олександр Анатолійович, канд. техн. 
наук, доц.; 
Відповідальний секретар приймальної комісії –  
КОЛЕСНІК Василь Михайлович, канд. техн. наук; 
Директор Навчально-консультаційного центру 
«Педагогічна майстерність викладача вищої 
школи» – СЕМЕНОВА Алла Василівна, д-р пед. 
наук, проф.; 
Начальник відділу міжнародних зв’язків – 
ГРИЦАЄНКО Анастасія Сергіївна. 

11.00–11.20 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
Зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу кадрів – ГАРМАШ Олена 
Іванівна; 
Директор студентського містечка – ШВЕЦЬ 
Павло Степанович, канд. техн. наук, доц.; 
Заступник директора науково-технічної 
бібліотеки – ЛАНТРАТОВА Марія Василівна; 
В.о. Голови профспілки співробітників – КУБКО 
Валентина Петрівна, канд. філософ. наук, доц.; 
Представник групи сприяння академічній 
доброчесності – БОДЕЛАН Марина 
Володимирівна, канд. пед. наук, доц.; 
Начальник відділу технологій дистанційного 
навчання – ШАПОРІН Володимир Олегович, 
канд. техн. наук, доц.; 
Керівник навчально-консультаційного центру 
професійної реалізації студентів «Кар’єра-центр» 
– ПАВЛОВ Олексій Львович, канд. техн. наук, 



 

доц. 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.20–13.00 Резервна зустріч  Члени експертної групи; запрошені 
 

13.00–13.20 Підведення підсумків Резервної зустрічі Члени експертної групи 

13.20–14.00 Обідня перерва  

15.00–15.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
НЕСТЕРЕНКО Сергій Анатолійович – перший 
проректор, проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи, д-р техн. наук, проф.; 
ДМИТРИШИН Дмитро Володимирович – 
проректор з наукової та науково-педагогічної 
роботи, д-р техн. наук, проф.; 
Декан гуманітарного факультету КОЛОТ Світлана 
Олександрівна, канд. психол. наук, доц.; 
Гарант ОП – ПАНЬКЕВИЧ Олена Олександрівна, 
канд. пед. наук, доц.  

16.00–16.20 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
 

16.20 – 18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
 

День 3–29.10.2021 

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

Члени експертної групи 
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