
ПРОГРАМА  

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

ОПП «Електронні системи» першого рівня вищої освіти  

за спеціальністю 171 Електроніка 
в Національному авіаційному університеті з 

використанням технічних засобів відеозв’язку  

 

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

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх етапів 

онлайн візиту.  
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях.  
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених експертною 

групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.  
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної зустрічі, у 

погоджений час.  
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  
2.5. У розкладі візиту 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 онлайн участь відповідної особи у резервній 
зустрічі.  

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу 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 акредитацією освітньої програми, є 
гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів відеозв’язку.  
 

  



Розклад роботи експертної групи 

з проведення акредитаційної експертизи 

ОПП «Електронні системи» першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 171 Електроніка 
в Національному авіаційному університеті 

у період 01.02.2021-03.02.2021р. 
  

Час зустрічі або 

інші активності 

Назва зустрічі або інші активності Учасники 

Тестова зустріч 

Сергій Іванець приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Акредитація 171. Електронні системи. Тестова зустріч 

Время: 29 янв. 2021 10:00 AM Хельсинки 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73868789828?pwd=MUlMQmcxTU8vdTB3ajFjb1pxQ2pWZz09  

 

Идентификатор конференции: 738 6878 9828 

Код доступа: 2021 

День 1. 01.02.2021 р. 

 

Сергій Іванець приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Акредитація 171 Електронні системи День 1 

Время: 1 февр. 2021 09:15 AM Киев 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71088456925?pwd=MWNmZTdWVnIwd0hHUWFSRjNGS0Zpdz09 

 

Идентификатор конференции: 710 8845 6925 

Код доступа: 1111 

 

 

09:30 - 10:00  Організаційна нарада експертної 

групи 
Члени експертної групи 

 
10:00 – 10:30 Зустріч з керівником та 

менеджментом ЗВО  
Члени експертної групи; 
в.о. ректора - Хращевський Рімвідас Вілімович, 

проректор з навчальної роботи - Полухін 

Анатолій Васильович,  

гарант ОП - Уланський Володимир Васильович 

 
11:00 – 11:40 Зустріч зі здобувачами освіти 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти денної форми навчання: 

здобувачі 2-го року навчання -  

Ганзін Андрій Дмитрович, 

Мельниченко Олександр Володимирович; 

здобувачі 3-го року навчання - Торубара Родіон 

Русланович, Чан Ші Куань; 

здобувачі 4-го року навчання - Катушонок Федір 

Олександрович, Лисецький Анатолій 

Анатолійович, Задирака Андрій Сергійович;  

здобувач вищої освіти заочної форми навчання - 

Гончаренко Денис Владиславович 

 

https://us04web.zoom.us/j/73868789828?pwd=MUlMQmcxTU8vdTB3ajFjb1pxQ2pWZz09
https://us04web.zoom.us/j/71088456925?pwd=MWNmZTdWVnIwd0hHUWFSRjNGS0Zpdz09


12:00 – 12:40 Зустріч з представниками  

органів студентського  

самоврядування 

 

Члени експертної групи; 

члени Студентської ради НАУ -  

Шевченко Ігор Вікторович, 

Патланенко Богдан Юрійович; 

голова Студентської ради факультету -  

Коваленко Артем Володимирович; 

член Студентської ради факультету -  

Торубара Родіон Русланович; 

представник профспілкової організації 

факультету - Пушкарук Наталія Миколаївна 

 
14:00 – 14:40 Зустріч з викладацьким складом 

 
Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст ОП:  

професор кафедри ЕРМІТ, гарант – Уланський 

Володимир Васильович; професори кафедри 

ЕРМІТ - Яновський Фелікс Йосипович, Сібрук 

Леонід Вікторович; доценти кафедри ЕРМІТ -  

Габрусенко Євгеній Ігорович, Щербина Ольга 

Алімівна; доцент кафедри вищої математики -  

Репета Віктор Кузьміч; доцент кафедри 

авіаційної англійської мови - Немлій Людмила 

Сергіївна 

 
15:00 – 15:40 Відкрита зустріч 

 
ЕГ та всі бажаючі, крім адміністрації та гаранта 

 

Сергій Іванець приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Акредитація 171 Електронні системи. 

Відкрита зустріч. 

Время: 1 февр. 2021 03:00 PM Хельсинки 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75542210143?pw

d=UlBFTHpLb3VQTnZxcWlYdFEwWFJudz09 

Идентификатор конференции: 755 4221 0143 

Код доступа: 2021 

 
16:00 – 16:40 Зустріч із стейкхолдерами 

 
Члени експертної групи; 

с.н.с. відділу №1 Інституту Електродинаміки 

НАН України - Поліщук Сергій Йосипович; 

директор Товариства «Науково-виробниче 

об’єднання «Телеоптик» - Мірошниченко Сергій 

Іванович; 

інженер представництва Rohde & Schwarz в 

Україні - Максим Васильович Гарбуз; 

керівник наукового відділу надійності та 

стандартизації Державного підпрємства 

«Науково-дослідний інститут «Квант» - 

Костановський Валерій Вікторович;  

заступник директора науково-методичного 

департаменту Український державний центр 

радіочастот - Благодарний Вадим Геннадійович; 

https://us04web.zoom.us/j/75542210143?pwd=UlBFTHpLb3VQTnZxcWlYdFEwWFJudz09
https://us04web.zoom.us/j/75542210143?pwd=UlBFTHpLb3VQTnZxcWlYdFEwWFJudz09


менеджер HP Inc. (група східних країн) - Липко 

Вадим Ернстович 

 
День 2.02.02.2021 р. 

 

Сергій Іванець приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Акредитація 171 Електронні системи День 2 

Время: 2 февр. 2021 09:15 AM Киев 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77845443129?pwd=TGZzQjlJajBlVDFQOUJRQ1hHTnREUT09 

 

Идентификатор конференции: 778 4544 3129 

Код доступа: 1111 

 

10:00 – 10:40 Ознайомлення з матеріальною 

базою 

 

Члени експертної групи; 

гарант ОП професор кафедри ЕРМІТ – 

Уланський Володимир Васильович;  

завідувач кафедри ЕРМІТ – Шутко Володимир 

Миколайович; 

професор кафедри ЕРМІТ – Ліпінський 

Олександр Юрійович; 

доцент кафедри ЕРМІТ – Габрусенко Євген 

Ігорович; 

доцент кафедри ЕРМІТ – Окоча Сергій 

Васильович; 

доцент кафедри ЕРМІТ – Навроцький Денис 

Олександрович; 

завідувач лабораторії кафедри ЕРМІТ – 

Трохименко Андрій Іванович; 

 

11:00 – 11:40 Зустріч з керівниками відділів 

 

Члени експертної групи; 

Відділ моніторингу вищої освіти - начальник 

відділу моніторингу якості вищої освіти –  

Гізун Андрій Іванович; 

Відділ внутрішнього аудиту - начальник відділу 

внутрішнього аудиту – Мирончук Ольга 

Борисівна; 

Відділ з питань запобігання та виявлення 

корупції - начальник відділу запобігання та 

виявлення корупції  – Чебан Анатолій 

Анатолійович; 

Відділ по роботі зі студентами - в.о.проректора з 

гуманітарної політики та інновацій  – Тімкіна 

Світлана Юріївна; 

Приймальна комісія - відповідальний секретар 

Приймальної комісії – Зозуля Сергій Васильович 
12:00 – 12:40 Зустріч з керівниками відділів 

 

Члени експертної групи; 

Навчальний відділ - начальник навчального 

відділу – Слободян Олександр Петрович;  

Відділ планування, організації та контролю 

освітнього процесу - начальник навчально-

методичного відділу – Голубничий Олексій 

Георгійович; 

https://us04web.zoom.us/j/77845443129?pwd=TGZzQjlJajBlVDFQOUJRQ1hHTnREUT09


В.о.декана факультету аеронавігації, електроніки 

та телекомунікацій- Завгородній Сергій 

Олександрович 

 
14:00 – 14:40 Резервна зустріч  
15:00 – 15:15 Фінальний брифінг 

 

В.о. ректора – Хращевський Рімвідас Вілімович, 

проректор з міжнародного співробітництва і 

освіти – Зарубінська Ірина Борисівна,  

гарант ОП - Уланський Володимир Васильович 
День 3. 03.02.2021 р. 

09:00– 
18:00  

«День суджень» – 

 внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи.  

 


