ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в
Одеському національному політехнічному університеті
у період 22-24 лютого 2021 р. за спеціальністю 061 «Журналістика»
ОП «Журналістика» (ID у ЄДЕБО21158)
за першим рівнем вищої освіти
(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 04.02.2021 р., №210-Е)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи в Одеському національному політехнічному університеті (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 фокусгруп 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 про дату,
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 акредитацію освітньої
програми, є гарант освітньої програми, професор Баландіна Н.Ф.
2.9. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП,
здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM.
2.10. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
09.30–09.45

Зустріч або інші активності
День 1 – 22.02.2021 р.
Організаційна зустрічі з гарантом ОП

Учасники
Члени експертної групи;
гарант ОП –
професор

Баландіна Надія

Францівна.
09.45–10.00
10.00–10.30

Підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 із керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи
Оборський Геннадій Олександрович, ректор
ОНПУ;
Нестеренко Сергій Анатолійович, проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи;
Шобік Вячеслав Степанович, проректор з
науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків;
Спрінсян Василь Георгійович, завідувач кафедри
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій;

Баландіна Надія Францівна, гарант програми.
10.30–11.00
11.00–12.00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Гарант ОП – професор Баландіна Надія Францівна;

Кубко Валентина Петрівна, доцент кафедри
ІДМК;
Шевченко Олена Василівна, професор кафедри
ІДМК;
Панькевич Олена Олександрівна, доцент кафедри
ІДМК;
Бірюкова Тетяна Леонідівна, доцент кафедри

ІДМК;
Якубовська Марія Георгіївна, доцент кафедри
ІДМК;
Лугова Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри
ІДМК;
Мельник Світлана Михайлівна, доцент кафедри
ІДМК.
Андріянов Олександр Вікторович, доцент
кафедри ІДМК;
Головченко Вячеслав Олександрович, старший
викладач кафедри ІДМК.
12.00–12.30
12.30–13.30

Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
Члени експертної групи;
Борівська Анастасія Миколаївна, група ІЖ-171, ІV
курс;
Уколов Георгій Дмитрович, група ІЖ-171, ІV
курс;
Стасюк Анастасія Андріївна, група ІЖ-171, ІV
курс;
Чумаченко Кирило Володимирович, група ІЖ171, ІV курс;
Пивоварова Анастасія Михайлівна, ІЖ-181, ІІІ
курс;
Грунь Дімітріан Павлович, ІЖ-191, ІІ курс;
Головченко Марк Вячеславович, ІЖ-201, І курс;
Карпова Олександра Сергіївна, ІЖ-201, І курс.
Полторацька Аміна Андріївна ІДЗО, гр. ЗІЖ-181;
Хорошавцева Ганна Вадимівна, ІДЗО, гр.ЗІЖ181.

13.30–13.45
13.45–14.45
14.45–15.00
15.00–15.30

15.30–16.00
16.00–16.30
16.30–17.00
17.00–18.00

Підведення підсумків зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 із представниками
самоврядування

Члени експертної групи

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Царюк Юлія Сергіївна, голова Студентської ради;
Чебан Евеліна Олександрівна, сектор права;
Юнко Ілля Павлович, сектор волонтерства;
Гавриленко Нізар Нідалаєвич, культурний
сектор;
Дуда Катерина Володимирівна, науковий сектор;
Нікітюк Вікторія Олегівна, голова профспілки
студентів гуманітарного факультету;
Щедров Ігор Миколайович, голова профкому
студентів.
Підведення підсумків зустрічі 4
Члени експертної групи
Відкрита зустріч
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО).
Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 5
Зустріч
5 із роботодавцями та іншими Члени експертної групи;
стейкхолдерами
Работін Юрій Анатолійович, голова правління
Одеської обласної організації Національної
спілки журналістів України;
Морозов
Василь
Васильович,
головний
спеціаліст
управління
представників
Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення в Одеській області;
Годовенко Ольга Володимирівна, директорка
студентського

Комунального підприємства «Южненська міська
студія телебачення “МИГ”»;

Галяс
Олександр
Васильович,
заступник
головного редактора газети «Порто-Франко»;
Діордієва Ірина Володимирівна, піар-менеджер
ТОВ «СТАР ТАЙМ»;
Бондаренко Дмитро Сергійович, операторпостановщик 7 каналу, м. Одеса.
18.00–18.30
10.00–11.00

11.00–11.30
11.30–12.00

Підведення підсумків зустрічі 5
Члени експертної групи
День 2 – 23.02.2021 р.
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
Баландіна Надія Францівна, гарант ОП;
Спрінсян Василь Георгійович, завідувач кафедри
ІДМК;
Лантратова
Марія
Василівна,
заступник
директора науково-технічної бібліотеки ОНПУ.
Підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи
Зустріч 6 із адміністративним персоналом
Члени експертної групи;

Савєльєва Оксана Степанівна, начальник центру
із забезпечення якості вищої освіти, керівник
групи сприяння академічній доброчесності;
Забарна Елеонора Миколаївна, голова Ради з
якості освітньої діяльності;
12.00–12.30
12.30–13.00

Бондар Олександр Анатолійович, начальник
навчально-методичного відділу.
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до
зустрічі 7
Зустріч
7
із
допоміжними
(сервісними) Члени експертної групи;
структурними підрозділами
Шапорін Володимир Олегович, начальник
відділу технології дистанційного навчання;
Білоненко Микола Іванович, начальник відділу
технічних засобів навчання;

Фомін Олександр Олексійович, начальник
відділу інноваційних інформаційних технологій;
Гармаш Олена Іванівна, начальник відділу
кадрів;
Банокіна
Світлана
Григорівна,
директор
науково-технічної бібліотеки ОНПУ;

Колот Світлана Олександрівна, представник
Комісії з етики та управлінням конфліктами,
декан гуманітарного факультету.
13.00–13.30
13.30–14.30
14.30–15.00
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.30

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

Члени експертної групи

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка Члени експертної групи
до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
Члени експертної групи;
Оборський Геннадій Олександрович, ректор
ОНПУ;
Нестеренко Сергій Анатолійович, проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи;
Шобік Вячеслав Степанович, проректор з
науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків;
Спрінсян Василь Георгійович, завідувач кафедри
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій;

Баландіна Надія Францівна, гарант програми.
16.00–16.30
09.00–18.00

Підведення підсумків фінальної зустрічі
Члени експертної групи
День 3 – 24.02.2021 р.
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної Члени експертної групи
групи

