
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

ОП «Інформаційні мережі зв’язку» та ОП «Радіоелектронні апарати та засоби»  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   

за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка 

у Національному університеті «Запорізька політехніка» 

 (у віддаленому(дистанційному) режимі) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Національному університеті «Запорізька політехніка» (далі – ЗВО) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітніх програм «Інформаційні мережі зв’язку» та 

«Радіоелектронні апарати та засоби», 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 «Радіоелектронні апарати та засоби», є гарант освітньої програми Огренич Є. В.  

2.9 Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

програми «Інформаційні мережі зв’язку», є гарант освітньої програми Кабак В.С. 

2.10 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, 

здійснюється гарантами ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM.   

2.11 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 

Тестова зустріч 

Відеоконференція Zoom  

Час: 25 травня 2021 р. 16:00 

 

Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/j/93956757403?pwd=Rmc0dDFnUG8xSnhSMk5nTCtpcUlzUT09 

Ідентифікатор конференції: 939 5675 7403 

Код доступу: 2021 

Тривалість 15 хвилин. 

Присутні – гарант та особа, що відповідає за відеозв’язок 

День 1. 26.05.2021 р. 

День 1:  ID 5296 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Інформаційні мережі зв’язку» та  

 ID 3511 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Радіоелектронні апарати та засоби» 

Час: 26 травня 2021 09:00 Київ 

 

Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/j/99010677121?pwd=MmR6YmQ5aXMzU1NGakM1MW5tS1lBQT09 

Ідентифікатор конференції: 990 1067 7121 

Код доступу: 2021  

09:00 - 09:20  Організаційна зустріч з 

гарантом ОП «Радіоелектронні 

апарати та засоби» 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП  Огренич Євген Вікторович 

 

09:20 - 09:40  Організаційна зустріч з 

гарантом ОП «Інформаційні 

мережі зв’язку» 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП  Кабак Владислав Семенович 

 

10:00 – 10:30 Зустріч з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи; 

В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів – 

к.т.н., професор Яримбаш Сергій Тимофійович; 

Перший проректор університету Гугнін Едуард Анатолійович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку 

університету –д.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна; 



Проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань – к.т.н., 

професор Грешта Віктор Леонідович; 

Директор інституту інформатики та радіоелектроніки (ІІРЕ) – д.т.н., професор 

Піза Дмитро Макарович.  

Гаранти освітніх програм Огренич Євген Вікторович, Кабак Владислав 

Семенович 

10:40 – 11:20 Зустріч зі здобувачами освіти 

ОП «Радіоелектронні апарати 

та засоби» 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Радіоелектронні апарати та 

засоби» (6-8 здобувачів з різних курсів ОП ). 

11:30 – 12:10 Зустріч зі здобувачами освіти 

ОП «Інформаційні мережі 

зв’язку» 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Інформаційні мережі зв’язку» 

(6-8 здобувачів з різних курсів ОП): 

1-й курс: 

Кавун Олександр Валерійович – РТ-910 

Горохов Єгор Петрович – РТ-910 

2-й курс: 

Сидорченко Ярослав Олексійович – РТ-919 

Печерица Марія Ігорівна – РТ-919 

3-й курс: 

Решетников Олександр Олегович  – РТ-919сп 

Зуєв Данііл Володимирович – РТ-918 

Числов Дмитро Олександрович – РТ-918 

4-й курс: 

Булавчик Вадим Павлович – РТ-917 

Рюміна Єлизавета Володимирівна  – РТ-917 

 

12:20 – 13:00 Зустріч з викладацьким 

складом ОП «Радіоелектронні 

апарати та засоби» 

 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП : Огренич Євген Вікторович;  
Завідувачі кафедри та науково-педагогічні працівники випускової кафедри, що 
відповідає за зміст ОП (6-8 осіб з різним науковим рівнем) 

13:30 – 14:10 Зустріч з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи. 

Представники студентського самоврядування (1 –2 особи від органу 

студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу 



студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому 

реалізується ОП «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інформаційні мережі 

зв’язку» 

Соловйов Нікіта Павлович – голова студентського самоврядування НУ 

«Запорізька політехніка»; 

Рожицька Лілія Русланівна – голова студентського самоврядування факультету 

радіоелектроніки та телекомунікацій; 

Бойко Едуард Олександрович – кафедра «Інформаційні технології електронних 

засобів»; 

Кучер Андрій Олександрович – робітник з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків, профорг кафедри «Радіотехніка та телекомунікації». 

 

14:20 – 15:00 Зустріч з викладацьким 

складом ОП «Інформаційні 

мережі зв’язку» 

 

Члени експертної групи.  

Гарант ОП: Кабак Владислав Семенович, к.т.н., доцент. 

Завідувач кафедри радіотехніки та телекомунікацій (РТТ) та науково-

педагогічні працівники випускової кафедри, що відповідає за зміст ОП (6-8 осіб 

з різним науковим рівнем): 

Піза Дмитро Макарович – директор інституту ІРЕ, д.т.н., проф. каф. РТТ; 

Морщавка Сергій Володимирович – зав. каф. РТТ, к.т.н., доц. каф. РТТ; 

Бугрова Тетяна Іванівна – к.т.н., доц. каф. РТТ; 

Кабак Владислав Семенович – к.т.н., доц. каф. РТТ; 

Костенко Валер’ян Остапович – к.т.н., доц. каф. РТТ; 

Чорнобородов Михайло Петрович – к.т.н., доц. каф. РТТ; 

Самойлик Сергій Сергійович – к.ф-м.н., доцент каф. РТТ; 

Сметанін Ігор Миколайович – старший викладач каф. РТТ; 

Мороз Гаррі Володимирович – старший викладач каф. РТТ. 

 

15:20 – 16:00 Відкрита зустріч 

 

ЕГ та всі бажаючі, крім адміністрації та гаранта 

 

Відкрита зустріч з експертами:  ID 5296 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Інформаційні мережі зв’язку» та  

 ID 3511 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Радіоелектронні апарати та засоби» 

Час: 26 травня 2021 15:20 Київ  

 



Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/j/91842864934?pwd=cy9QZ0Z3Z0o3aFp3NzFnSG4rSXpaUT09 

Ідентифікатор конференції: 918 4286 4934 

Код доступу: 2021 

16:20 – 17:00 Зустріч із стейкхолдерами 

 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців: 

Прохоров Олександр Сергійович – начальник відділу ВММ ЗФ ПАТ 

«Укртелеком»; 

Гросфельд Юрій Анатолійович – директор ПП «Севан Україна»; 

Копильов Андрій Миколайович – начальник відділу інформаційних технологій 

ПП «Севан Україна», випуск 2008 р.; 

Семенов Дмитро Сергійович – головний конструктор оглядових радарів КП 

«НВК «Іскра»; 

Коноваленко Юлія Олександрівна – провідний фахівець ТОВ «Нові технології-

1», випуск 2009 р.; 

Кулініч Володимир Сергійович – провідний інженер «Vodafone» Україна, 

випуск 2017 р.; 

 

17:10 – 17:50 Зустріч з випускниками ОП Члени експертної групи; 

Випускники ОП «Інформаційні мережі зв’язку»: 

Бурцева Олеся Володимирівна РТ-910м; 

Сумарюк Станіслав Григорович – Freelance IT-мереж, випуск 2017 р.; 

Садовський Олександр Сергійович – інженер відділу зв’язку (виконуючий 

обов’язки начальника відділу) АО «МОТОР-СИЧ», випуск 2020 р.; 

Чудеснова Ольга Євгеніївна – системний адміністратор, випуск 2019 р.;  

Вичужаніна Сніжана Андріївна – відділ наукової роботи студентів НУ 

«Запорізька політехніка», випуск 2017 р. 

та деякі представники стейкхолдерів, що вказані вище. 

Випускники ОП «Радіоелектронні апарати та засоби» 

День 2. 27.05.2021 р. 

День 2:  ID 5296 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Інформаційні мережі зв’язку» та  

 ID 3511 НУ «Запорізька політехніка», ОП «Радіоелектронні апарати та засоби» 

Час: 27 травня 2021 09:00 Київ 

 



Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/j/96445478635?pwd=NmhBVnVhcnRKOUkxUE9hSGRyYXFsUT09 

Ідентифікатор конференції: 964 4547 8635 

Код доступу: 2021 

9:00 – 9:40 Ознайомлення з матеріальною 

базою ОП «Інформаційні 

мережі зв’язку» 

Члени експертної групи; викладачі 

Гарант ОП  Кабак Владислав Семенович 

 

10:00 – 10:40 Ознайомлення з матеріальною 

базою ОП «Радіоелектронні 

апарати та засоби» 

Члени експертної групи; викладачі 

Гарант ОП  Огренич Євген Вікторович 

 

11:00 – 11:40 Зустріч з керівниками відділів 

 

Члени експертної групи; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку 

університету д.т.н., доцент Шило Галина Миколаївна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань к.т.н., проф. 

Грешта Віктор Леонідович; 

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності д.т.н., професор Наумик 

Валерій Владиленович; 

Відповідальний за систему внутрішнього забезпечення якості освіти: керівник 

навчального відділу Шило Сергій Іванович; 

Відповідальний секретар приймальної комісії Яримбаш Дмитро Сергійович; 

Головний бухгалтер НУ «Запорізька політехніка» Силенко Ольга Михайлівна. 

12:00 – 12:40 Зустріч з керівниками відділів 

 

Члени експертної групи; 

Декан факультету радіоелектроніки та телекомунікацій доцент Кабак Владислав 

Семенович; 

Керівник відділу кадрів Бенько Олена Михайлівна; 

Адміністратор системи, що займається перевіркою на плагіат Пилипенко 

Наталія Володимирівна, (відповідальний від кафедри РТТ старший викладач 

Мороз Гаррі Володимирович); 

Керівник навчально-методичного відділу Пархоменко Андрій Валентинович; 

Керівник виробничої практики Силенко Оксана Іванівна; 

Начальник центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 

Зінченко Марина Михайлівна; 

Вичужаніна Сніжана Андріївна – відділ наукової роботи студентів НУ 

«Запорізька політехніка». 



14:00 – 14:40 Резервна зустріч  

15:00 – 15:20 Фінальний брифінг 

 

Члени експертної групи; 

В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів 

– к.т.н., професор Яримбаш Сергій Тимофійович; 

Перший проректор університету Гугнін Едуард Анатолійович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку 

університету –д.т.н., доц. Шило Галина Миколаївна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань – к.т.н., 

професор Грешта Віктор Леонідович; 

Директор інституту інформатики та радіоелектроніки (ІІР) – д.т.н., професор 

Піза Дмитро Макарович.  

Гаранти освітніх програм Огренич Євген Вікторович, Кабак Владислав 

Семенович. 

День 3. 28.05.2021 р. 

09:00 – 18:00  «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи  

Члени експертної групи.  

 


