ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
ОП «Електронно-обчислювальна техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 171 Електроніка
в Одеському національному політехнічному університеті
(у віддаленому(дистанційному) режимі)
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 «Електронно-обчислювальна
техніка», 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 Єфіменко А.А.
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.

Розклад роботи експертної групи
Час зустрічі або
інші активності

Назва зустрічі або інші
активності

Учасники
День 1. 15.03.2021 р.

09:30 - 10:00

Організаційна зустріч з
гарантом ОП

Члени експертної групи;
Гарант ОП Єфіменко Анатолій Афанасійович

10:00 – 10:30

Зустріч з керівником та
менеджментом ЗВО

11:00 – 12:00

Зустріч зі здобувачами освіти

12:20 – 13:00

Зустріч з представниками
органів студентського
самоврядування

Члени експертної групи;
Ректор університету Оборський Геннадій Олександрович;
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Нестеренко Сергій
Анатолійович;
Гарант освітньої програми Єфіменко Анатолій Афанасійович
Члени експертної групи;
Здобувачі вищої освіти:
Манзяк Даніїл Володимирович, студент 1-го курсу (гр. РЕ-201);
Камолзода Салохіддін, студент 1-го курсу (гр. РЕ-201) -іноземець;
Михальов Владислав Володимирович, студент 1-го курсу прискореного
навчання (гр. РЕ-201п);
Россихин Денис Андрійович, студент 2-го курсу (гр. РЕ-191);
Юрченко Микола Андрійович, студент 2-го курсу (гр. РЕ-191);
Александровський Сергій Юрійович, студент 3-го курсу (гр. РЕ-181);
Ангелуце Артур, студент 3-го курсу (гр. РЕ-181);
Дунай Андрій Віталійович, студент 4-го курсу (гр. РЕ-171);
Вялов Сергій Русланович, студент 4-го курсу (гр. РЕ-171)
Касаджик Олександр Сергійович, студент 4-го курсу (гр. РЕ-171)
Члени експертної групи;
Представники студентського самоврядування:
Войтовецька Марія Євгенівна, голова студентського профкому інституту
інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (ІІБРТ), виконувач
обов’язків голови студентського профкому ОНПУ (гр. РЗ-161);

14:00 – 14:40

Зустріч з викладацьким
складом

15:00 – 15:40

Відкрита зустріч

16:00 – 16:40

Зустріч із стейкхолдерами

Стецовський Михайло Андрійович, заступник голови студентського профкому
ІІБРТ (гр. РЗ-191);
Кошель Єлизавета Володимирівна, голова студентського самоврядування
ІІБРТ, член студентського парламенту ОНПУ (гр. РУ-181);
Якушев Юрій Андрійович, заступник голови студентського самоврядування
ІІБРТ (гр. РЗ-181);
Ніколаєв Дмитро Петрович, член Ради з якості освітньої діяльності ОНПУ ( гр.
ОР-171)
Члени експертної групи;
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОП:
Єфіменко Анатолій Афанасійович, зав. кафедри електронних засобів та
інформаційно-комп’ютерних технологій (ЕЗІКТ);
Павлов Олексій Львович, доцент каф. ЕЗІКТ;
Циганов Олег Васильович, доцент каф. ЕЗІКТ;
Трофімов Володимир Євгенович, доцент каф. ЕЗІКТ;
Логвінов Олег Вікторович, ст. викладач каф. ЕЗІКТ;
Сконечний Валерій Володимирович, , ст. викладач каф. ЕЗІКТ;
Палюх Богдан Петрович, ст. викладач каф. ЕЗІКТ;
Янушевич Ірина Анатоліївна, доцент кафедри філософії та методології науки;
Морозов Юрій Олександрович, доцент кафедри вищої математики та
моделювання систем
ЕГ та всі бажаючі, крім адміністрації та гаранта
Члени експертної групи;
Представники роботодавців:
Кравченко Сергій Миколайович, замісник генерального директора по персоналу
ТОВ «Телекарт-Прилад»;
Лисенко Валерій Миколайович, директор ТОВ НПК «Курс»;
Логвінова Лариса Володимирівна, директор НВФ «АНТ Електронікс»;
Каляпін Андрій Юрійович, начальник проектного відділу ТОВ «Концерн
«Ксімекс»
День 2.16.03.2021 р.

9:00 – 9:40
10:00 – 10:40

Ознайомлення з матеріальною
базою
Зустріч з керівниками відділів

11:00 – 11:40

Зустріч з керівниками відділів

12:00 – 12:40
14:00 – 14:40

Резервна зустріч
Зустріч з випускниками ОП

Члени експертної групи; викладачі
Члени експертної групи;
Забарна Елеонора Миколаївна, голова Ради
з якості вищої освіти ОНПУ;
Троянський Олександр В’ячеславович, голова комісії з етики та управління
конфліктами ІІБРТ;
Савєльєва Оксана Степанівна, начальник центру із забезпечення якості вищої
освіти ОНПУ;
Ланкратова Марія Василівна - заступник
директора Науково-технічної бібліотеки ОНПУ
Члени експертної групи;
Троянський Олександр В’ячеславович, директор інституту інформаційної
безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій;
Шобік Вячеслав Степанович, проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків;
Бондарь Олександр Анатолійович,
начальник навчально-методичного відділу ОНПУ;
Гармаш Олена Іванівна, начальник відділу кадрів ОНПУ;
Павлов Олексій Львович, директор Кар’єра-центру ОНПУ
Випускники ОП:
Солтановський Валентин Богданович, проходить оформлення на роботу на
Южно-Українську АЕС (2019);
Старченко Євгеній Сергійович, інженер-конструктор НВФ «АНТ Електронікс»
(2018);
Рудь Дмитро Анатолійович, інженер-конструктор (електроніка) ТОВ «ТелекартПрилад» (2018);
Присяжнюк Любов Іванівна, аспірантка каф. ЕЗІКТ ОНПУ (2016);
Палюх Богдан Петрович, ст. викладач каф. ЕЗІКТ ОНПУ (2013);
Карлангач Петро Петрович, розробник програмного забезпечення, приватний
підприємець (2013);

15:00 – 15:15

09:00 – 18:00

Фінальний брифінг

«День суджень» – внутрішня
зустріч експертної групи

Лазарєв Сергій Миколайович, розробник програмного забезпечення, приватний
підприємець (2013);
Іваненко Євген Геннадійович, постдокторант в електронній інженерії
Технологічного інституту Блекінге, Карлскруна, Швеція (2011)
Члени експертної групи;
Ректор університету Оборський Геннадій Олександрович;
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Нестеренко Сергій
Анатолійович;
Гарант освітньої програми Єфіменко Анатолій Афанасійович
День 3. 17.03.2021 р.
Члени експертної групи.

