ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітніх програм (ОП) «Радіотехніка» та «Інтелектуальні технології
мікросистемної радіоелектронної техніки»
першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти
в Національному університеті "Запорізька політехніка"
(із використанням технічних засобів відеозв’язку)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план
роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, 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 забезпечує присутність осіб у онлайн-конференції на базі
програми Zoom згідно затвердженого графіку роботи у погоджений час. ЗВО
забезпечує інформаційну та технічну підтримку онлайн-конференції на базі
програми Zoom для осіб, які включені до розкладу роботи.
Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть
бути присутніми особи, що не запрошені на зустріч згідно розкладу.
2.2. У графіку 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, а ЗВО має вжити
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідних осіб у резервній
зустрічі.
2.3. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною ОНП
про дату, час і порядок зустрічі в онлайн-конференції.
2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для
проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з
акредитацію освітніх програм, є гаранти ОП, вказані у відомостях про
самооцінювання.
2.6. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді онлайнконференції на базі програми Zoom. Організатором онлайн-конференцій є
спостерігач від Національного агентства. Спостерігач від Національного
агентства може доєднатися до всіх зустрічей при необхідності. Всі зустрічі
будуть записані та завантажені до спеціалізованої папки Національного
агентства із забезпечення якості освіти.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші
активності

Учасники
День 1 – (29.03.2021)

09.00– Організаційна зустріч
09.20 з гарантами освітніх
програм (ОП)
першого рівня вищої
освіти:
«Радіотехніка» к.т.н., доцентом
Чорнобородовим
Михайло
Петровичем;
«Інтелектуальні
технології
мікросистемної
радіоелектронної
техніки» - к.т.н.,
доцентом
Фурмановою
Наталією Іванівною
09.20– Підготовка до
9.30
зустрічі 1
09.30– Зустріч 1 з
10.00 керівником та
менеджментом ЗВО

Члени експертної групи:
- д.т.н., професор Володимир Васильович Палагін;
- д.т.н., професор Олександр Іванович Филипенко;
- д.т.н. Роман Сергійович Одарченко;
- Іванна Василівна Меньшикова.
Гаранти ОП:
- к.т.н., доцент Михайло Петрович Чорнобородов;
- к.т.н., доцент Наталія Іванівна Фурманова.

Члени експертної групи

Члени експертної групи.
В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і
виховання студентів – к.т.н., професор Яримбаш Сергій
Тимофійович.
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.
Декан факультету радіоелектроніки і телекомунікацій
(ФРЕТ) – к.т.н, доцент Кабак Владислав Семенович
Гаранти ОП:
к.т.н., доцент Михайло Петрович Чорнобородов;
к.т.н., доцент Наталія Іванівна Фурманова.
10.00– Підведення підсумків Члени експертної групи
10.30 зустрічі 1 і підготовка
до зустрічі 2
10.30– Зустріч 2 з
Члени експертної групи.
11.30 академічним
Гарант ОНП : к.т.н., доцент Михайло Петрович
персоналом ОП
Чорнобородов;
«Радіотехніка»
Завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники, що
відповідають за зміст ОП, викладачі, які керують
практикою (6-8 осіб з різним науковим рівнем, викладачі
випускової та інших кафедр).
Піза Дмитро Макарович (директор інституту ІРЕ, д.т.н.,

11.30–
11.45
11.45–
12.45

12.45–
13.00

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)
Анпілогов Дмитро Ігорович (к.т.н., доц. каф. ПМ)
Підведення підсумків Члени експертної групи.
зустрічі 2 і підготовка
до зустрічі 3
Зустріч 3 з
Члени експертної групи.
академічним
Гарант ОНП : к.т.н., доцент Наталія Іванівна Фурманова;
персоналом ОП
Завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники, що
«Інтелектуальні
відповідають за зміст ОП, викладачі, які керують
технології
практикою (6-8 осіб з різним науковим рівнем, викладачі
мікросистемної
випускової та інших кафедр): Огренич Євген Вікторович
радіоелектронної
(к.т.н., в.о. зав. каф. ІТЕЗ), Шило Галина Миколаївна (д.т.н.,
техніки»
доц. каф. ІТЕЗ), Фарафонов Олексій Юрійович (к.т.н., доц.,
доцент каф. ІТЕЗ), Малий Олександр Юрійович (к.т.н.,
доцент каф. ІТЕЗ), Бережний Станіслав Петрович (к.т.н.,
доц., доцент каф. ІТЕЗ), Куляба-Харитонова Тетяна
Іванівна (ст. викл. каф. ІТЕЗ), Поспеєва Ірина Євгенівна (ст.
викл. каф. ІТЕЗ), Соболь Юлія Олександрівна (к. філол. н.,
доц., зав. каф. іноземних мов), Лозовенко Оксана
Анатоліївна (к. пед. н., доц., зав. каф. фізики)
Підведення підсумків
зустрічі 3 і підготовка
до зустрічі 4
Обідня перерва

13.00–
14.00
14.00– Зустріч 4 зі
14.40 здобувачами
вищої освіти ОП
«Радіотехніка»

Члени експертної групи.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
«Радіотехніка» (6-8 здобувачів з різних курсів ОП ).
Матвієнко Роман Олегович (РТ-210сп), Оленюк Вячеслав
Сергійович (РТ-210), Проваторов Станіслав Миколайович
(РТ-219), Рогозін Володимир Олексійович (РТ-219),
Черепаха Ілля Вікторович(РТ-219), Логвиненко Євгеній
Дмитрович (РТ-218), Денека Михайло Анатолійович (РТ217), Баранов Віктор Андрійович (РТ-218сп)
14.40– Підведення підсумків Члени експертної групи
14.50 зустрічі 4 і підготовка
до зустрічі 5
14.50– Зустріч 5 зі
Члени експертної групи.
15.30 здобувачами
вищої освіти ОП
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
«Інтелектуальні
«Інтелектуальні технології мікросистемної
технології
радіоелектронної техніки» (6-8 здобувачів з різних курсів
мікросистемної
ОП ).
радіоелектронної

техніки»

Чернишев Володимир Андрійович (РТ-510), Надворна
Валерія Русланівна (РТ-510сп), Худзій Богдан Сергійович
(РТ-519), Дєєв Михайло Олексійович (РТ-519сп), Бєлінська
Єва Олексіївна (РТ-518),
Булатов Владислав Валерійович (РТ-518сп), Бучко Ігор
Володимирович (РТ-518сп), Михайлов Євген Ігорович (РТ518сп), Резанова Аміна Магомеднасирівна (РТ-517)
15.30– Підведення підсумків Члени експертної групи
15.40 зустрічі 5 і підготовка
до зустрічі 6
15.40– Зустріч 6 з
Члени експертної групи.
16.20 представниками
Представники студентського самоврядування (1–2 особи
студентського
від органу
самоврядування
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 «Радіотехніка» та «Інтелектуальні
технології мікросистемної радіоелектронної техніки»)

16.20–
16.30
16.30–
17.00
17.00–
17.15

17.15–
18.15

18.15–
18.30

Соловйов Нікіта Павлович (голова студентського
самоврядування НУ "Запорізька політехніка")
Ігор Дмитрович Гриценко (Факультет 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”)
Бондарєв Максим Ігорович (профорг кафедри “Радіотехніка
та телекомунікації”
Вичужаніна Сніжана Андріївна (відділ наукової роботи
студентів НУ "Запорізька політехніка")
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 6
Відкрита зустріч
Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього
процесу (крім гаранта ОНП та представників адміністрації
ЗВО).
Підведення підсумків Члени експертної групи
відкритої зустрічі і
підготовка до зустрічі
7
Зустріч 7 з
Члени експертної групи; представники роботодавців, що
роботодавцями
залучені до здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП «Радіотехніка» та «Інтелектуальні
технології мікросистемної радіоелектронної техніки»)
(представники підприємств галузі та закладів освіти).
Підведення підсумків Члени експертної групи
дня
День 2 – (30.03.2021)

09.00– Огляд матеріально-

Члени експертної групи; гарант ОП;

10.00

10.00–
10.15
10.15–
11.15

11.15–
11.30

технічної бази, що
використовується під
час реалізації ОП
«Радіотехніка»
(навчальних
аудиторій,
лабораторій,
бібліотеки,
спеціального
обладнання,
ліцензованого
програмного
забезпечення).
Підведення підсумків
і підготовка до
наступної зустрічі.
Огляд матеріальнотехнічної бази, що
використовується під
час реалізації ОП
«Інтелектуальні
технології
мікросистемної
радіоелектронної
техніки» (навчальних
аудиторій,
лабораторій,
спеціального
обладнання,
ліцензованого
програмного
забезпечення).
Підведення підсумків
і підготовка до
зустрічі 8.
Зустріч 8 із
адміністративним
персоналом

Завідувач кафедри, викладачі відповідних дисциплін (за
рішенням гаранта), керівники навчальних лабораторій.

Члени експертної групи

Члени експертної групи; гарант ОП;
Завідувач кафедри, викладачі відповідних дисциплін (за
рішенням гаранта), керівники навчальних лабораторій.

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Перший проректор університету Гугнін Едуард
Анатолійович;
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;
керівник навчально-методичного відділу Пархоменко
Андрій Валентинович;
Відповідальний секретар приймальної комісії Яримбаш
Дмитро Сергійович
12.30– Підведення підсумків Члени експертної групи
11.30–
12.30

зустрічі 8 і підготовка
до зустрічі 9
13.00–
Обідня перерва
14.00
14.00– Зустріч 9 із
15.00 допоміжними
(сервісними)
структурними
підрозділами
13.00

Члени експертної групи;
Керівник або представник відділу кадрів - Сорокін Євген
Олександрович
Керівник або представник фінансового департаменту головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна
Керівник навчально-методичного відділу Пархоменко
Андрій Валентинович
Керівник виробничої практики Силенко Оксана Іванівна
Керівник Навчально-науково-виробничого центру
«Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»
Бєлоусов Віталій Михайлович
Начальник центру сприяння працевлаштуванню студентів
та випускників Зінченко Марина Михайлівна
15.00– Підведення підсумків Члени експертної групи
15.30 зустрічі 9 і підготовка
до резервної зустрічі
15.30– Резервна зустріч
16.00
16.00– Підведення підсумків Члени експертної групи
16.15 резервної зустрічі
16.15– Фінальна зустріч
Члени експертної групи.
17.00
В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і
виховання студентів – к.т.н., професор Яримбаш Сергій
Тимофійович.
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.
Декан факультету радіоелектроніки і телекомунікацій
(ФРЕТ) – к.т.н, доцент Кабак Владислав Семенович
Гаранти ОП:
к.т.н., доцент Михайло Петрович Чорнобородов;
к.т.н., доцент Наталія Іванівна Фурманова.
17.00– Підведення підсумків Члени експертної групи
17.30 фінальної зустрічі
День 3 – (31.03.2021)
09.00– «День суджень» –
Члени експертної групи
17.00 внутрішня зустріч
експертної групи
(робота над звітом).
Керівник експертної групи
Гарант ОП «Радіотехніка»
Гарант ОП «Інтелектуальні технології
мікросистемної радіоелектронної техніки»

В.В.Палагін
М.П.Чорнобородов
Н.І.Фурманова

