
 
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Електроніка» третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 171 Електроніка 

в Харківському національному університеті радіоелектроніки  

(у віддаленому (дистанційному) режимі) 
 
1. Призначення та статус цієї програми 

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

Харківському національному університеті радіоелектроніки (далі – ЗВО) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Електроніка», 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 Грицунов О.В. 

 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 відеозустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.  

 

 

 



Розклад роботи експертної групи 

з проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Електроніка» третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 171 Електроніка 

в Харківському національному університеті радіоелектроніки 
у період 05.07.2021 - 07.07.2021 р. 

Час зустрічі або інші 
активності 

Назва зустрічі або інші 
активності 

Учасники 

Тестова зустріч 
Відеоконференція Zoom  
1 або 2 липня 2021 р.  
Тривалість 15 хвилин.  
Присутні – гарант та особа, що відповідає за відеозв’язок  

ДЕНЬ 1. 05.07.2021 
День 1: ID 28908 Харківський національний університет радіоелектроніки, ОНП 
"Електроніка"  
Час: 05 липня 2021 09:00 Київ  
Підключитись до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/73397181499?pwd=S3Q5c2pPUlhBWHgwZ1FhVEE3R25Zdz09 

 
Ідентифікатор конференції: 733 9718 1499 
Код доступу: 2021  
09:00–09:30 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 
Члени експертної групи: 
Островський Ігор 
Петрович, Ткач Олена 
Петрівна, Шмендель 
Оксана Григорівна; 
гарант ОП «Електроніка» 
Грицунов Олександр 
Валентинович 

09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи; 
керівник ЗВО: 
– ректор Харківського 
національного університету 
радіоелектроніки Семенець 
Валерій Васильович; 
заступники керівника ЗВО: 
– перший проректор Рубан 
Ігор Вікторович; 
– проректор з наукової 
роботи Неофітний 
Михайло Васильович; 
керівник підрозділу, у якому 
реалізовується ОП: 
– декан факультету ЕЛБІ 
Васянович Анатолій 
Володимирович; 
завідувач кафедри, 
відповідальної за реалізацію 
ОП: 
– завідувач кафедри МЕЕПП 
Бондаренко Ігор 
Миколайович; 
гарант ОП Грицунов 
Олександр 
Валентинович 

10:30–11:00 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 

Члени експертної групи 

https://us04web.zoom.us/j/73397181499?pwd=S3Q5c2pPUlhBWHgwZ1FhVEE3R25Zdz09


зустрічі 2 
11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, керівник 
проєктної групи Грицунов 
Олександр 
Валентинович; 
науково-педагогічні 
працівники, що 
безпосередньо відповідають 
за зміст освітньої програми, 
члени проєктної групи: 
– завідувач кафедри МІРЕС 
Карташов Володимир 
Михайлович; 
– доцент кафедри МЕЕПП 
Галат Олександр 
Борисович; 
науково-педагогічні 
працівники, що викладають 
на цій програмі: 
– професор кафедри ПМ 
Кіріченко Людмила 
Олегівна; 
– професор кафедри ІУС 
Чалий Сергій Федорович; 
– доцент кафедри МЕЕПП 
Пащенко Олексій 
Георгійович 

12:00–12:30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12:30–13:20 Обідня перерва  
13:20–13:30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП: 
– аспірант Слюсаренко 
Олександр Андрійович; 
– аспірант Ярмак Іван 
Миколайович; 
– аспірант Калмиков 
Олександр Сергійович; 
– аспірантка Близнюк Інна 
Юріївна 

14:30–14:50 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14:50–15:30 Зустріч 4 з представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування від ЗВО, які 
відповідають за участь у 
внутрішній системі 
забезпечення якості вищої 
освіти: 
– голова студентського 
сенату ХНУРЕ Северін Ігор 
Сергійович; 
– голова профспілкової 
організації студентів ХНУРЕ 
Лук’яненко Володимир 
Леонідович; 



– представник від 
студентського сенату ХНУРЕ 
Здорик Нікіта 
Вікторович; 
представники студентського 
самоврядування від 
структурного підрозділу, у 
якому реалізовується ОП, 
студенти факультету ЕЛБІ: 
– голова студентського 
сенату факультету Кіряк 
Анастасія Олексіївна; 
– голова профспілкової 
організації студентів 
факультету Лазуренко 
Данило Русланович; 
– заступник голови Ради 
молодих вчених Ткачов 
Віталій Миколайович 

15:30–16:00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

 

16:00–16:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, 
що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП: 
– заступник директора з 
наукової роботи ІРЕ ім. 
О.Я.Усикова НАН України 
Логвінов Юрій 
Федорович; 
– заступник директора з 
наукової роботи Інституту 
сцинтиляційних матеріалів 
НАН України Бояринцев 
Андрій Юрійович 

16:40–17:00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

17:00–17:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації 
ЗВО) 

Час: 05 липня 2021 17:00 Київ  
Підключитись до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/78273910511?pwd=M28wTUZ5Qkx3SERyQzhhVmZNVVJTZz09 

 
Ідентифікатор конференції: 782 7391 0511 

Код доступу: 2021 
17:30–18:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі  
Члени експертної групи 

ДЕНЬ 2. 06.07.2021 
День 2: ID 28908 Харківський національний університет радіоелектроніки, ОНП 
"Електроніка"  
Час: 06 липня 2021 09:00 Київ  
Підключитись до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/71960148652?pwd=VTcyME5lMnZiVm1rMjhWcEhpM3djUT09 
 
Ідентифікатор конференції: 719 6014 8652 

https://us04web.zoom.us/j/78273910511?pwd=M28wTUZ5Qkx3SERyQzhhVmZNVVJTZz09
https://us04web.zoom.us/j/71960148652?pwd=VTcyME5lMnZiVm1rMjhWcEhpM3djUT09


Код доступу: 2021 
09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 
під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Грицунов 
Олександр 
Валентинович; 
представники ЗВО: 
– завідувач кафедри МЕЕПП 
Бондаренко Ігор 
Миколайович; 
– доцент кафедри МЕЕПП 
Галат Олександр 
Борисович; 
– старший викладач кафедри 
МЕЕПП Бендеберя 
Геннадій Миколайович; 
– завідувач навчальної 
лабораторії кафедри МЕЕПП 
Задніпровська Лариса 
Петрівна; 
– в.о. завідувача кафедри 
ПЕЕА Хорошайло Юрій 
Євгенійович; 
– технік I категорії кафедри 
ПЕЕА Гусак Олексій 
Андрійович; 
– асистент кафедри МІРЕС 
Селєзньов Іван 
Сергійович 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:30–11:30 Зустріч 6 із 

адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
голова Ради університету із 
забезпечення якості освітньої 
діяльності Филипенко 
Олександр Іванович; 
начальник відділу 
міжнародних зв’язків 
Ткачова Тетяна 
Сергіївна; 
начальник навчально-
методичного відділу 
Мілютченко Іван 
Олександрович; 
начальник навчального 
відділу Міхнова Аліна 
Володимирівна; 
директор наукової бібліотеки 
Грищенко Тамара 
Борисівна; 
начальник відділу 
кадрів Чепела Сергій 
Павлович; 
завідувач відділу аспірантури 
та докторантури Манаков 
Володимир Павлович 

11:30–11:50 Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:50–12:30 Зустріч 7 з науковими 
керівниками здобувачів 
освіти 

Члени експертної групи; 
наукові керівники здобувачів 
освіти: 



– завідувач кафедри МЕЕПП 
Бондаренко Ігор 
Миколайович; 
– професор кафедри МЕЕПП 
Стрілкова Тетяна 
Олександрівна; 
– професор кафедри МЕЕПП 
Грицунов Олександр 
Валентинович; 
– доцент кафедри МЕЕПП 
Галат Олександр 
Борисович; 
– в.о. завідувача кафедри 
ПЕЕА Хорошайло Юрій 
Євгенійович; 
– професор кафедри ПЕЕА 
Ключник Ігор Іванович 

12:30–12:40 Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:40–13:40 Обідня перерва  
13:40–14:00 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

14:00–15:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені 
на резервну зустріч 

15:00–15:30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30–16:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
ректор Харківського 
національного університету 
радіоелектроніки Семенець 
Валерій Васильович; 
гарант ОП Грицунов 
Олександр 
Валентинович 

День 3. 07.07.2021 
09:00–18:00  «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи  
Члени експертної групи 

 


