
                                                                    ПРОГРАМА 

on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти 

«Документознавство та інформаційна діяльність» (ID у ЄДЕБО 7639)  
за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»  

у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
у період 22-24.02.2022 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 
Дана програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Донецькому національному університеті імені 

Василя Стуса під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 

для Донецького національного університету імені Василя Стуса, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою як експертної групи, так і Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
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 Донецького національного університету імені Василя Стуса та інші особи. 
2.2. Донецький національний університет імені Василя Стуса 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 Донецький національний 
університет імені Василя Стуса у розумні строки; Донецький національний університет імені Василя Стуса має вжити розумних заходів, аби забезпечити 

участь відповідної особи у резервній зустрічі. 
2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line зустріч. Донецький національний університет імені Василя Стуса 

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. Донецький національний університет імені Василя Стуса надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від Донецького національного університету імені Василя Стуса 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 – 22.02.2022 

09.00 – 09.15 Налаштування on-line роботи експертної 
групи. Організаційна зустріч ЕГ 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

09.15 – 10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Гарант ОП — Ольга Сергіївна ЩЕРБІНА, кандидат економічних наук, доцент 

10.00 – 10.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

10.30 – 11.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Донецького національного університету 

імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Роман Федорович ГРИНЮК – ректор Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор; 
Тетяна Леонтіївна НАГОРНЯК – перший проректор Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор; 

Ілля Васильович ХАДЖИНОВ – проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор; 

Ірина Анатоліївна ЗАЙЧЕНКО – проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук; 

Артем Вікторович БАЄВ – декан факультету інформаційних і прикладних технологій 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат фізико-

математичних наук; 

Ольга Миколаївна АНІСІМОВА – завідувач кафедри інформаційних систем управління 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, 

професор; 

Гарант ОП – Ольга Сергіївна ЩЕРБІНА, кандидат економічних наук, доцент 

11.30 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи – Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

12.00 – 13.00 Зустріч 2 із академічним персоналом 

Донецького національного університету 
імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Гарант ОП – Ольга Сергіївна ЩЕРБІНА, кандидат економічних наук, доцент 
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої 



програми, а також викладають на цій програмі: 

Ольга Миколаївна АНІСІМОВА – завідувач кафедри інформаційних систем 

управління, доктор економічних наук, професор; 
Галина Павлівна ЛУКАШ – професор кафедри інформаційних систем управління, доктор 
філологічних наук, професор; 

Леся Андріївна КОВАЛЬСЬКА – професор кафедри інформаційних систем управління, 

доктор історичних наук, доцент; 
Валерія Юріївна ВАСИЛЕНКО – старший викладач кафедри інформаційних систем 

управління, кандидат наук із соціальних комунікацій; 

Олексій Володимирович ПРІГУНОВ – старший викладач кафедри інформаційних систем 
управління, кандидат економічних наук; 

Тетяна Михайлівна ЯВОРСЬКА – старший викладач кафедри інформаційних систем 

управління, кандидат педагогічних наук; 

Оксана Миколаївна ДАНИЛЬЧУК – доцент кафедри прикладної математики, кандидат 
педагогічних наук; 

Людмила Федорівна ЛОЗИНСЬКА – доцент кафедри іноземних мов професійного 

спрямування, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Інга Геннадіївна СИВИЦЬКА – доцент кафедри економічної та управлінської 

аналітики, кандидат економічних наук, доцент. 

13.00 – 13.30 Підведення підсумків зустрічі 2  

і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи —  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

13.30 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
Донецького національного університету 

імені Василя Стуса 

 (відеоконференція) 

Члени експертної групи —  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Документознавство та інформаційна 

діяльність» Донецького національного університету імені Василя Стуса: 

Інна Сергіївна БАРАНОВА, здобувачка вищої освіти, 2021 року вступу, 1-й курс; 
Вікторія Павлівна КЛЯШТОРНА, здобувачка вищої освіти, 2021 року вступу, 1-й курс;  
Ангеліна Олександрівна СЛОБОДЯНЮК, здобувачка вищої освіти, 2021 року вступу, 

1-й курс; 
Анастасія Володимирівна БОРСУКОВСЬКА, здобувачка вищої освіти, 2020 року 
вступу, 2-й курс; 
Діана Михайлівна ПОЛІЩУК, здобувачка вищої освіти, 2020 року вступу, 2-й курс;  
Іванна Володимирівна СТАСИШЕНА, здобувачка вищої освіти, 2020 року вступу, 2-й 
курс; 
Олексій Андрійович СТЕБЕЛЄВ, здобувач вищої освіти, 2020 року вступу, 2 курс; 



Павла Сергіївна ГАЛАШКО, здобувачка вищої освіти, 2019 року вступу, 3-й курс; 
Юлія Володимирівна ПОГОРІЛА, здобувачка вищої освіти, 2019 року вступу, 3-й курс; 
Мар’яна Володимирівна ШОВДРА, здобувачка вищої освіти, 2019 року вступу, 3-й 

курс; 
Катерина Михайлівна АМАРІЦЕЙ, здобувачка вищої освіти, 2018 року вступу, 4-й 

курс; 
Анастасія Віталіївна НЕДИПИЧ, здобувачка вищої освіти, 2018 року вступу, 4-й курс; 
Марія Андріївна СКРИЛЬОВА, здобувачка вищої освіти, 2018 року вступу, 4-й курс; 
Валерія Вікторівна ПОКОТИЛЮК, здобувачка вищої освіти, 2018 року вступу, 4-й 

курс. 

15.00 – 15.20 Підведення підсумків зустрічі 3 

і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

15.20 – 16.00 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування  

Донецького національного університету 
імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Карина ВІТЮК – Голова студентської ради Донецького національного університету 
імені Василя Стуса; 

Денис ЛЕВЧЕНКО – Голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних 

технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
Микола Романович РЯЗАНОВ – Голова наукового товариства здобувачів Донецького 

національного університету імені Василя Стуса;  

Юлія ЛУЧИЦЬКА – голова культурно-масового департаменту Студентської ради 
факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного 

університету імені Василя Стуса; 

Катерина ЛАПЧЕВСЬКА – авторка проєктів соціальної дії, Голова студентської ради 

юридичного факультету; 
Владислав БУРДИГА – Голова ГО «Асоціація студентів і випускників ДонНУ». 

16.00 – 16.20 Підведення підсумків зустрічі 4  

і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

16.20 – 17.00 Зустріч 5 з випускниками ОП  
Донецького національного університету 

імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

Випускники ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» Донецького 

національного університету імені Василя Стуса попередніх років: 
Вікторія Олегівна ГОЙ (СВІРСЬКА) – лаборант кафедри інформаційних систем 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, 2021 рік випуску; 

Юлія Вікторівна ШЕВЧУК – бібліотекар, Бібліотека Відокремленого структурного 



підрозділу «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових 

технологій», 2021 рік випуску; 
Людмила Анатоліївна БЕЗНОСЮК – в.о. директора інтернет-магазина Top.vsim, 2020 

рік випуску; 

Юлія Олегівна ВАКУЛЕНКО – диспетчер факультету інформаційних і прикладних 

технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, 2020 рік випуску; 

Іванна Іванівна РИБАК – старший менеджер «Туристичне агентство Verona tour», 2020 

рік випуску; 

Світлана Іванівна ЯКОВИШЕНКО – головний бібліотекар сектору бібліотечної роботи 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, 2020 рік випуску; 

Інна Віталіївна ПОЯН (РЕШЕТНІК) – фахівець відділу впровадження і супроводу 

інформаційно-аналітичних систем та інформаційного забезпечення навчального процесу 

Інформаційно-обчислювального центру Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, 2019 рік випуску;  

Анна Дмитрівна ЧАЙКОВСЬКА – діловод, Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв 

«Вишенька», 2019 рік випуску; 
Віталій Вікторович ГУРНЯК – Тім лідер команди, Англія «Jepco & Co», 2018 рік 

випуску; 

Вероніка Сергіївна ЧЕРНІКОВА – Директор відділу маркетингу ВП ТОВ «Вандер», 

2018 рік випуску; 
Анастасія Валеріївна ОСТАПЕНКО – незалежна експертка з питань інформаційної 

безпеки, приватний підприємець, 2014 рік випуску. 

17.10 – 17.15 Підведення підсумків зустрічі 5 

і підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

17.15 – 17.45 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації 

Донецького національного університету імені Василя Стуса). 

17.45 – 18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Робота експертної групи з документами 

День 2 – 23.02.2022 

08.45 – 09.00 Налаштування on-line роботи експертної 
групи Організаційна зустріч ЕГ 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 



09.00 – 10.00 Зустріч 6 Огляд матеріально-
технічної бази, що 

використовується під час реалізації 
ОП 

(фотозвіт, відеозвіт, 
відеотрансляція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Гарант ОП – Ольга Сергіївна ЩЕРБІНА, кандидат економічних наук, доцент. 
Ольга Миколаївна АНІСІМОВА — завідувач кафедри інформаційних систем 

управління Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор 

економічних наук, професор; 
Ілля Васильович ХАДЖИНОВ – проректор з наукової роботи Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 

Андрій Миколайович ОНИЩЕНКО – проректор з адміністративно-господарської 

роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
Тетяна Сергіївна КАЛІНІЧЕНКО – директор інформаційно-обчислювального центру 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Тетяна Іванівна МІЩАН – директор наукової бібліотеки Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

10.00 – 10.30 Підведення підсумків зустрічі 6  

і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

10.30 – 11.30 Зустріч 7 з представниками структурних 

підрозділів Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Анна Олександрівна ОСМОЛОВСЬКА – кандидат політичних наук, в.о. директора 

Навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу – відповідальна особа 
за міжнародні зв’язки та мобільність здобувачів та НПП;  

Ірина Анатоліївна ЗАЙЧЕНКО – кандидат історичних наук, проректор з науково-

педагогічної та соціальної роботи Донецького національного університету імені Василя 
Стуса – відповідальна особа за виховну роботу в Університеті; 

Валерія Юріївна ВАСИЛЕНКО – кандидат наук із соціальних комунікацій, заступник 

декана з виховної та соціальної роботи факультету інформаційних і прикладних 

технологій – відповідальна особа за виховну роботу на факультеті інформаційних і 
прикладних технологій; 

Вікторія Анатоліївна ОВЕРЧУК – доктор економічних наук, в.о. завідувача кафедри 

психології, відповідальна особа за психологічну підтримку; 
Павло Володимирович РИМАР – завідувач навчального відділу –  відповідальна особа 

за навчально-методичне забезпечення освітнього процесу (розклад, розробка графіка 

освітнього процесу, розробка переліку навчально-методичного забезпечення); 
Олена Іванівна СКОПОВА – кандидат історичних наук, завідувач відділу навчально-

методичного забезпечення якості вищої освіти – відповідальна особа за координацію 

внутрішньої системи забезпечення якістю освіти – рейтингування діяльності НПП, 



кафедр і факультетів, моніторинг опитувань здобувачів, стейкхолдерів; 

Вікторія Петрівна КОПЕЛЬЧУК – завідувач відділу навчально-методичного 

забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку – відповідальна особа за 

підвищення кар’єрного зростання здобувачів та НПП, опитування випускників. 

11.30 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 7  

і підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи —  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

12.00 – 13.00 Зустріч 8 з адміністративним 

персоналом Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Ірина Федорівна САВОЛЮК – в.о. начальника відділу кадрів; 

Людмила Йожефівна ЛЕМІШ – заступник головного бухгалтера; 
Ольга Дмитрівна ТРОФИМЕНКО – відповідальний секретар Приймальної комісії; 

Лілія Петрівна АМЕЛІЧЕВА – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного 

права і процесу, відповідальна за антикорупційну політику в Університеті та Голова 
комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики; 

Катерина Вікторівна УДОД – провідний юристконсульт; 
Микола Григорович ДОМНЕНКО – провідний фахівець з питань цивільного захисту; 
Сергій Андрійович СЕГЕДА – завідувач лабораторії інновацій в освіті (відповідальний 

за індивідуальну траєкторію навчання здобувачів, електронні сервіси в менеджменті); 

Тетяна Казимирівна ГАВРИЛЕНКО – завідувач навчальної лабораторії з організації 

практичного навчання (практика і додаткові освітні послуги); 
Сергій Вікторович РАДІО – завідувач науковою частиною. 

13.00 – 13.30 Підведення підсумків зустрічі 7  

і підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 
БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

13.30 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 15.00 Зустріч 9 з роботодавцями ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Донецького національного університету імені Василя Стуса: 
Володимир Борисович РОМАНЕНКО – директор департаменту інформаційних 

технологій Вінницької міської ради; 

Неліна Миколаївна КРАВЧУК – директор бібліотеки Вінницького національного 
медичного університету ім. Миколи Пирогова; 

Наталія Миколаївна КРИСЬКО – завідувач відділу маркетингу, реклами та 



соціокультурної діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. К. А. Тімірязєва; 
Юрій Вікторович ЛЕГУН – директор Державного архіву Вінницької області; 

Олег Миколайович КУЧЕРУК – начальник відділення військового обліку і бронювання 
Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки; 

Наталя Володимирівна ЗАЙЦЕВА – менеджер з аналітики та прогнозування динаміки 
фармацевтичного ринку ТОВ «Асіно Україна»; 

Яна Євгенівна ПАВЛІНОВА – начальник загального відділу Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків зустрічі 9  

і підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

15.15 – 16.00 Резервна зустріч  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

Запрошені експертною групою на резервну зустріч 

16.00 – 16.15 Підведення підсумків резервної зустрічі 

Підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

16.15 – 17.00 Фінальний брифінг 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 
Роман Федорович ГРИНЮК – ректор Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор; 
Тетяна Леонтіївна НАГОРНЯК – перший проректор Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор; 
Ілля Васильович ХАДЖИНОВ – проректор з наукової роботи Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор; 
Ірина Анатоліївна ЗАЙЧЕНКО – проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук; 
Артем Вікторович БАЄВ – декан факультету інформаційних і прикладних технологій 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат фізико-

математичних наук; 
Ольга Миколаївна АНІСІМОВА – завідувач кафедри інформаційних систем управління 

Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, 

професор; 
Гарант ОП – Ольга Сергіївна ЩЕРБІНА, кандидат економічних наук, доцент. 

17.00 – 17.30 Підведення підсумків  Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 



фінального брифінгу БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

17.30 – 18.30  Робота з документами Члени експертної групи –  Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

День 3 – 24.02.2022 

09.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи – Ганна Валеріївна ОХРІМЕНКО, Лариса Валентинівна 

БУТКО, Юлія-Марія КОРОПЕЦЬКА 

 


