
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми (ОНП) «Телекомунікації та радіотехніка» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Державному 

університеті телекомунікацій (ДУТ) 

 

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. 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. 

 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 освітньою програми, є гарант ОНП, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

  



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (15.10.2020) 

09.30–10.00 Організаційна зустріч з гарантом 

освітньо-наукової програми 

(ОНП) «Телекомунікації та 

радіотехніка» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

д.т.н., професором Мельником 

Ю.В. 

Члени експертної групи:  

д.т.н., доцент Г.М.Шило;  

д.т.н., професор В.В.Палагін;  

М.Г.Ткач. 

 

Гарант ОНП : д.т.н., професор 

Мельник Ю.В. 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.30–11.20 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи. д.т.н., доцент 

Г.М.Шило; д.т.н., професор 

В.В.Палагін;  М.Г.Ткач. 

 

Ректор ДУТ-  

д.т.н., професор Толубко В. Б. 

проректор з науково-педагогічної 

роботи – д.т.н., професор Беркман 

Л.Н., директор навчально-

наукового інституту телекомунікації, 

гарант ОНП, д.т.н., професор 

Мельник Ю.В. 

В.о.проректора з навчальної роботи – 

к.в.н., доцент Гуменюк В.В. 

Директор Наукового центу – к.т.н. 

професор Дробік О.В. 

в.о. директора навчально-

методичного центру – к.т.н Власенко 

В.О.  

Проректор з адміністративно-

господарської роботи – к.і.н., доцент 

Сало А.Я.  
11.20–11.50 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.50–12.30 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи. д.т.н., доцент 

Г.М.Шило; д.т.н., професор 

В.В.Палагін;  М.Г.Ткач. 

 

Гарант ОНП : д.т.н., професор 

Мельник Ю.В.. 

Завідувачі кафедр та  науково-

педагогічні працівники, що 

відповідають за зміст ОНП, викладачі, 

які керують практикою:  д.ф.н., 

професор  Мандрагеля В.А., к.п.н., 

доцент Семенов Ю.М., д.т.н. професор 

Заїка В.Ф., к.т.н. Кравченко В.І, к.т.н. , 

доцент Гринкевич Г.О., к.т.н., доцент 

Домрачева К.О., д.т.н., доцент 

Макаренко А.О., д.т.н., доцент 

Ткаченко О.М., д.е.н, професор 
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Виноградова О.В. 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.30–15.30 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 

Члени експертної групи, д.т.н., доцент 

Г.М.Шило; д.т.н., професор 

В.В.Палагін;  М.Г.Ткач. 

здобувачі третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти «Доктор 

філософії»: Панадій С.В., Скрипнік 

В.В., Дмитренко В.В., Шевцов П.В., 

Березнік А.В.  

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

16.00–16.30 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи: д.т.н., доцент 

Г.М.Шило; д.т.н., професор 

В.В.Палагін;  М.Г.Ткач. 
представники студентського 

самоврядування: – Лазоренко 

Анастасія, Циповяз Карина, 

Парфенюк Тетяна, Ткачук Марина 

Іпатов Глеб, Дмитренко Володимир  

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

17.00–17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі 

учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОНП та представників 

адміністрації ЗВО). 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

18.00–18.30 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; представники 

роботодавців: Корсун В.І – 

генеральний директор УДЦР, Сорокін 

Д.В. – директор департаменту 

телекомунікаційного оператора 

VEGA, Ружинський В.Г. – начальник 

служби мережи з комутації каналів 

Департаменту технічної експлуатації 

ПАТ «Укртелекома» 

18.30–19.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

 

День 2 – (16.10.2020) 

 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОНП (навчальних 

аудиторій, лабораторій, 

бібліотеки, спеціального 

обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення). 

Члени експертної групи д.т.н., доцент 

Г.М.Шило; д.т.н., професор 

В.В.Палагін;  М.Г.Ткач; 

гарант ОНП д.т.н., професор Мельник 

Ю.В; викладачі відповідних дисциплін 

(за рішенням гаранта), керівники 

навчальних лабораторій. 

10.00–10.30 Підведення підсумків і підготовка Члени експертної групи 



до зустрічі 6 

10.30–11.00 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

проректор з науково-педагогічної 

роботи – д.т.н., професор Беркман 

Л.Н., в.о. проректора з навчальної 

роботи – Гуменюк В.В.,  директор 

наукового центру – Дробік О.В, в.о. 

директора навчально-методичного 

центру Власенко В.О., відділ 

моніторингу якості освіти, ліцен-

зування та акредитації – Григор’єва 

Т.А. 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

11.30–12.30 Зустріч 7 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи;  

начальник відділу кадрів - Львовський 

С.М. , заступник начальника відділу 

кадрів Смаль Л.Л.   

начальник планово-фінансового 

відділу – Стрельнікова С.Ю., 

заступник начальника відділу – Дужик 

С.В., 

заступники головного бухгалтера – 

Плевака Н.В., Бовсунівський С.В. 

в.о. проректора з навчальної роботи – 

Гуменюк В.В.,  директор наукового 

центру – Дробік О.В, в.о. директора 

навчально-методичного центру 

Власенко В.О. 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.30–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи. 

Ректор ДУТ, д.т.н.,  

професор Толубко В. Б. 

Проректори  університету – за 

рішенням ректора університету. 

Директор навчально-

наукового інституту телекомунікації, 

гарант ОНП,  

д.т.н., професор Мельник Ю.В.  

16.30–17.00 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

День 3 – (17.10.2020) 

 

09.00–17.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи (робота 

над звітом). 

Члени експертної групи 

 
Керівник експертної групи Г.М.Шило 

 

 

Гарант ОНП «Телекомунікації та радіотехніка» Ю.В.Мельник 
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