
 
 

ПРОГРАМА 
 

візиту під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі освітньої програми «Радіоелектронні та телекомунікаційні системи» 

(ID в ЄДЕБО 50878) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
«172 Телекомунікації та радіотехніка» у Державному університеті «Одеська політехніка» 

з 21 по 23 жовтня 2021 року включно 
 
 

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

групи у Державному університеті «Одеська політехніка» під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для Державного університету «Одеська політехніка», так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і Державним університетом «Одеська політехніка».  

Узгоджена програма візиту 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 он-лайн зустрічі експертної групи є закритими, крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою.  
2.2. Державний університет «Одеська політехніка» забезпечує присутність осіб, 

визначених у розкладі візиту для кожної зустрічі з використанням технічних засобів 
відеозв’язку, у погоджений час.  

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу 
експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 
відповідно до розкладу.  

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням технічних 
засобів відеозв’язку. Державний університет «Одеська політехніка» зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату 
і час проведення такої зустрічі.  

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням технічних 
засобів відеозв’язку, 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 «Одеська політехніка» у розумні 
строки; Державний університет «Одеська політехніка» має вжити розумних заходів для 
забезпечення участі відповідних осіб у резервній зустрічі.  

2.5. Державний університет «Одеська політехніка» надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 
групи.  

2.6. Контактною особою від Державного університету «Одеська політехніка» з усіх 
питань, пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант цієї програми, вказаний у 
відомостях про самооцінювання.  

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку Zoom. Керівник експертної групи відповідальний за відеозаписи усіх зустрічей, 
які є обов’язковими, та після закінчення он-лайн візиту передає файли записів до 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 21.10.2021 р. 

08.00-08.20 
Організаційна нарада. 
Перевірка технічних засобів 
відеозв’язку 

Члени експертної групи:  
Голубничий Олексій Георгійович,  
Чухов Владислав Вікторович,  
Пономаренко Іван Олександрович 

08.20-09.00 Організаційна зустріч з 
гарантом освітньої програми 

Члени експертної групи; 
 

Садченко Андрій Валерійович,  
гарант освітньої програми 

09.00-09.20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.20-10.00 

Зустріч 1 з керівництвом 
Державного університету 
«Одеська політехніка» (закладу 
вищої освіти – ЗВО) 

Члени експертної групи; 
 

Нестеренко Сергій Анатолійович,  
перший проректор, проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи; 
 

Дмитришин Дмитро Володимирович,  
проректор з науково-педагогічної та  
виховної роботи; 
 

Шобік Вячеслав Степанович, 
проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків; 
 

Троянський Олександр Вячеславович,  
директор навчально-наукового Інституту 
інформаційної безпеки, радіоелектроніки та 
телекомунікацій; 
 

Цевух Ігор Васильович,  
завідувач кафедри радіоелектронних і 
телекомунікаційних систем (керівник 
підрозділу, в якому реалізується освітня 
програма) 

10.00-10.20 Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.20-11.00 Зустріч 2 з роботодавцями 

Члени експертної групи; 
 

Жигалкін Сергій Миколайович,  
технічний директор ТОВ «Телекард-Прилад»; 
 

Жирнов Владлен Вікторович, директор 
ДП «Науково-дослідний інститут Шторм»; 
 

Кокшарова Ольга Володимирівна,  
директор ПП «Енергомир» 

11.00-11.20 Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.20-12.00 Зустріч 3 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
 

Науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на ній: 
 

Коханов Олександр Борисович; 
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Час Зустрічі або інші активності Учасники 
Морозов Юрій Олександрович; 
 

Медведик Анатолій Дем’янович; 
 

Кушніренко Олег Анатолійович; 
 

Аверочкін Володимир Олексійович; 
 

Агаджанян Арутюн Рубенович; 
 

Старцев Володимир Ілліч; 
 

Лавренюк Віолетта Василівна; 
 

Дудзінський Юрій Михайлович; 
 

Яні Валерій Федорович 

12.00-12.20 Підведення підсумків зустрічі 3, 
підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

12.20-13.00 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
освітній програмі (зокрема ті, хто долучався до 
розробки освітньої програми): 
 

– 2018 р. вступу (не більше 2 осіб); 
 

– 2019 р. вступу (не більше 2 осіб); 
 

– 2020 р. вступу (не більше 3 осіб, зокрема тих, 
які навчаються за скороченим терміном 
навчання); 

 

– 2021 р. вступу (не більше 3 осіб, зокрема тих, 
які навчаються за скороченим терміном 
навчання); 

 

– іноземці (1 особа). 
 

Особи з особливими освітніми потребами 
наразі на освітній програмі не навчаються 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.20 Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.20-15.00 Зустріч 5 з випускниками 
освітньої програми 

Члени експертної групи; 
 

Випускники освітньої програми (зокрема ті, 
хто долучався до розробки освітньої програми, 
а також іноземці): 
 

– 2016 р. випуску (1 особа); 
 

– 2017 р. випуску (1 особа); 
 

– 2018 р. випуску (1 особа); 
 

– 2019 р. випуску (1 особа); 
 

– 2020 р. випуску (1 особа); 
 

– 2021 р. випуску (1 особа) 

15.00-15.20 Підведення підсумків зустрічі 5, 
підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15.20-16.00 Зустріч 6 з адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
 

Савєльєва Оксана Степанівна, начальник 
центру із забезпечення якості вищої освіти; 
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Час Зустрічі або інші активності Учасники 
 

Забарна Елеонора Миколаївна, 
голова Ради з якості освітньої діяльності; 
 

Бондар Олександр Анатолійович, 
начальник навчально-методичного відділу; 
 

Колеснік Василь Михайлович, 
відповідальний секретар приймальної комісії 

16.00-16.20 Підведення підсумків зустрічі 6, 
підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

16.20-17.00 Зустріч 7 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
 

Представники студентського самоврядування: 
 

– голова студентського самоврядування; 
 

– здобувач вищої освіти, який є членом Ради з 
якості освітньої діяльності університету; 

 

– голова студентського самоврядування 
навчально-наукового Інституту 
інформаційної безпеки, радіоелектроніки та 
телекомунікацій (ІІБРТ), член студентського 
парламенту університету; 

 

– голова студентського профкому ІІБРТ, 
виконувач обов’язків голови студентського 
профкому університету 

День 2 – 22.10.2021 р. 

08.00-08.20 

Організаційна нарада. 
Перевірка технічних засобів 
відеозв’язку.  
Підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

8.20-09.00 
Зустріч 8 із представниками 
допоміжних (сервісних) 
структурних підрозділів 

Члени експертної групи;  
 

Гармаш Олена Іванівна, 
начальник відділу кадрів університету; 
 

Латрантова Марія Васильєвна,  
представник науково-технічної бібліотеки 
(НТБ) університету; 
 

Кубко Валентина Петрівна, 
керівник групи сприяння академічній 
доброчесності, голова профспілки 
співробітників університету; 
 

Швець Павло Степанович, 
директор студмістечка,  
голова профкому студентів; 
 

Семенюк Володимир Федорович,  
директор Українсько-німецького інституту 

09.00-09.20 Підведення підсумків зустрічі 8, 
підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

09.20-11.00 

Ознайомлення з матеріально-
технічною базою, яка 
використовується під час 
реалізації освітньої програми 

Члени експертної групи; 
 

Садченко Андрій Валерійович,  
гарант освітньої програми; 
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Час Зустрічі або інші активності Учасники 
Чебаненко Борис Тихонович,  
завідувач лабораторіями кафедри 
радіоелектронних та телекомунікаційних 
систем; 
 

Ошаровський Ігор Володимирович, 
завідувач лабораторіями кафедри 
радіотехнічних пристроїв 

11.00-11.40 Резервна зустріч 
Члени експертної групи; 
 

Особи, які додатково запрошені 
на резервну зустріч 

11.40-12.00 
Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00-12.40 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
усі бажаючі (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

12.40-13.00 
Підведення підсумків відкритої 
зустрічі, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.40 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
 

Нестеренко Сергій Анатолійович,  
перший проректор, проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи; 
 

Троянський Олександр В’ячеславович,  
директор навчально-наукового Інституту 
інформаційної безпеки, радіоелектроніки та 
телекомунікацій; 
 

Цевух Ігор Васильович,  
завідувач кафедри радіоелектронних і 
телекомунікаційних систем (керівник 
підрозділу, в якому реалізується освітня 
програма); 
 

Садченко Андрій Валерійович,  
гарант освітньої програми 

14.40-17.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 23.10.2021 р. 

08.00-17.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 
 
 


