
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Управління 
інформаційно-комунікаційною діяльності» за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво» у Державному університеті телекомунікацій у період 15-17.09.2021. 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

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 Державного 
університету телекомунікацій у та інші особи. 

2.2. Державний університет телекомунікацій 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 
Державний університет телекомунікацій у розумні строки; Державний університет 
телекомунікацій має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line зустріч. Державний 
університет телекому 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. Державний університет телекомунікацій надає документи та іншу інформацію, необхідну 
для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від Державного університету телекомунікацій 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 – 15.09.2021 

08.30–08.45 Налаштування on-line роботи експертної групи 
та Державного університету телекомунікацій 

Члени експертної групи 
гарант ОП – Дубовик Наталія Анатоліївна 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП – Дубовик Наталія Анатоліївна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 
Державного університету телекомунікацій, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
В. о. ректора – Беркман Любов Наумівна; 
Проректор з навчально-виховної та 
адміністративно-господарської роботи –  
Сало Анатолій Якович; 
В.о.проректора з навчальної роботи – Власенко 
Вадим Олександрович; 
Директор Наукового центру –  
Дробик Олександр Васильович; 
Директор Інституту менеджменту та 
підприємництва – Гудзь Олена Євгенівна; 
завідувач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності –  
Сидоренко Тетяна Михайлівна  

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  
І курс:  
Санжаревська Валерія Янівна; 
Бенедищук Анастасія Сергіївна; 
Литвин Валерія Олександрівна; 
Александрова Валерія Олександрівна. 
ІІ курс: 
Годзь Вероніка Андріївна; 
Цапко Єлизавета  Євгенівна; 
Бондаренко Марія Олександрівна; 
Мандрик Павло Павлович 



представники студентського гуртка: 
Авраменко Ірина Борисівна; 
Коваль Анна Павлівна 

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

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 4 з академічним персоналом, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
Січкаренко Галина Геннадіївна; 
Сидоренко Тетяна Михайлівна; 
Дубовик Наталія Анатоліївна; 
Климова Катерина Іванівна; 
Стороженко Ліна Григорівна; 
Вишнівський Віктор Вікторович; 
Виноградова Олена Володимирівна; 
Лазоренко Лариса Віталіївна 

13.00.-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14.30.-15.00 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування, відеоконференція, 

Члени експертної групи; 
Голова Ради молодих вчених – Тушич Аліна 
Миколаївна; 
Голова студентської ради – Іпатов Гліб  
Геннадійович; 
представники студентського самоврядування 
Інституту менеджменту та підприємництва – 
Левандовська Валентина Андріївна; 
Балим Євгенія Сергіївна; 
Шабаш Ірина Вікторівна 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 6 з роботодавцями 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 



директор Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства – 
Гаранін Олександр Якович; 
директор Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України –  
Бажан Ольга Вікторівна; 
керівник проектів ТОВ «Центр Бізнес-
Технологій» − Шушура Олексій 
Миколайович 

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

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Відкрита зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
Державного університету телекомунікацій) 

17.00–17.30 Підведення підсумків Дня 1. Члени експертної групи 

День 2 – 16.09.2021 

08.45–09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи 
та Державного університету телекомунікацій 

Члени експертної групи 
гарант ОП – Дубовик Наталія Анатоліївна 

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

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Дубовик Наталія 
Анатоліївна; 
директор бібліотеки Державного університету 
телекомунікацій – Іщенко Наталія 
Дмитрівна; 
директор студентського містечка – Яременко 
Світлана Андріївна; 
заступник головного бухгалтера – Плевако  
Наталія Олегівна 

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; 
начальник Відділу моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації –  
Левченко Наталія Миколаївна; 
начальник відділу кадрів – Львовський Сергій 



Миколайович; 
директор навчально-методичного центру – 
Власенко Вадим Олександрович; 
начальник відділу міжнародних зв’язків – 
Скрипнік Вікторія Володимирівна; 
начальник відділу з питань соціальних та 
навчальних проблем студентів – Гордійчук 
Наталія Вікторівна 

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

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
відповідальний секретар приймальної комісії – 
Власенко Вадим Олександрович; 
директор Організаційно-методичного центру 
новітніх технологій навчання –  
Сазонов Олег Олександрович; 
голова науково-методичної комісії Інституту 
менеджменту та підприємництва – 
Виноградова Олена Володимирівна; 
заступник директора Інституту менеджменту та 
підприємництва –  
Ващенко Олександр Петрович; 
працівник деканату –  
Примак Валентина Василівна 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підведення підсумків зустрічі 9 і 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 10 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Фінальна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
в.о.ректора – Беркман Любов Наумівна; 
гарант ОП – Дубовик Наталія 
Анатоліївна; 
директор Інституту менеджменту та 



підприємництва – Гудзь Олена Євгенівна; 
завідувач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності –  
Сидоренко Тетяна Михайлівна 

16.30–17.00 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 

День 3 – 17.09.2021 

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

Члени експертної групи 
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