
ПРОГРАМА АКРЕДИТАЦІЙНОГО «ОНЛАЙН-ВІЗИТУ» 

Державний університет телекомунікацій 

03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7 

Склад експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Миколенко Олена Петрівна керівник експертної групи +38(095)-360-52-49 

Павлов Костянтин Володимирович член експертної групи  

Клименко Костянтин Віталійович член експертної групи  

 

Акредитаційна експертиза за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємств ІТ бізнесу» (бакалавр) ID у ЄДБО 

47885 

Керівник ЗВО – Толубко Володимир Борисович; Гарант освітньої програми – Гусєва Ольга Юріївна +38(050)-1554065 

 

Час 
Онлайн-зустріч 

(відеоконференція Zoom) 
Учасники 

День 1 – 17 лютого 2021 року (середа) 

09.00 – 09.15 Підготовка до зустрічі 1 Гусєва Ольга Юріївна – гарант освітньої програми, завідувач кафедри 

Економіки, доктор економічних наук, професор; 

Члени експертної групи: 

Миколенко Олена Петрівна - керівник експертної групи; 

Павлов Костянтин Володимирович - член експертної групи; 

Клименко Костянтин Віталійович - член експертної групи. 

09.15 – 09.45 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи. 

Толубко Володимир Борисович – ректор, д.т.н., професор, заслужений 

працівник народної освіти України; 

Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., 

професор; 

Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної роботи, к.в.н., 

доцент; 

Гусєва Ольга Юріївна – гарант освітньої програми, завідувач кафедри 

Економіки, доктор економічних наук, професор. 

09.45 – 10.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.15 – 11.15 Зустріч 2 з академічним персоналом  Члени експертної групи.  

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

Гусєва Ольга Юріївна – завідувач кафедри Економіки, доктор економічних 

http://www.zoom.us/


2 

 
наук, професор; 

Воскобоєва Олена Володимирівна – професор кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Хлевицька Тетяна Борисівна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Ромащенко Ольга Сергіївна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук; 

Голобородько Альона Юріївна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук; 

Сукурова Наталя Михайлівна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук; 

Семенов Юрій Миколайович – завідувач  кафедри іноземних мов; 

Виноградова Олена Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу, доктор 

економічних наук, професор; 

Лазоренко Лариса Віталіївна – професор кафедри менеджменту, доктор 

економічних наук, доцент; 

Сидоренко Тетяна Михайлівна – доцент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук, доцент; 

Вишнівський Віктор Вікторович – завідувач кафедри комп’ютерних наук, 

доктор технічних наук, професор. 

11.15 – 11.40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.40 – 12.40 Зустріч 3 із здобувачами вищої освіти Члени експертної групи.  

Здобувачі вищої освіти з різних років навчання денної та заочної форми: 

Радченко Вікторія Володимирівна, денна форма, 1 курс; 

Ткаченко Дар ‘я Сергіївна, денна форма, 1 курс; 

Заїчко Євген Дмитрович,  денна форма, 2 курс; 

Томова Вікторія Олександрівна,  денна форма, 2 курс; 

Матвієнко Максим Сергійович, денна форма, 3 курс; 

Панченко Ярослав Сергійович, денна форма, 3 курс; 

Дудар Олексій Олександрович, денна форма, 4 курс; 

Довженко Олег Ігорович, денна форма, 4 курс; 

Миронова Дарина Олексіївна, денна форма, 4 курс;; 

Лящук Вікторія Олександрівна, заочна форма, 5 курс. 

12.40 – 13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва Члени експертної групи 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_39597865.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_97334808.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_12619256.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_19166059.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_89967834.pdf
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14.00 – 14.50 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування та товариством молодих 

вчених 

Члени експертної групи.  

Іпатов Гліб Геннадійович – голова студентської ради університету; 

Ціпов’яз Карина Дмитрівна – голова студентської ради навчально-наукового 

інституту телекомунікацій; 

Ожигін Нікіта Валерійович – голова студентської ради навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій; 

Парфенюк Тетяна Миколаївна – голова студентської ради навчально-

наукового інституту захисту інформації; 

Лівандовська Валентина Андріївна – голова студентської ради навчально-

наукового інституту менеджменту та підприємництва; 

Тушич Аліна Миколаївна – аспірант, представник товариства молодих 

вчених. 

14.50 – 15.10 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.10 – 15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи.  

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00–16.40  

 

Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи.  

Представники роботодавців: 

Юлія Марченко, директор ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп»; 

Андрій Козловський, директор Департаменту з управління досвідом 

персоналу міжнародної компанії  ТОВ «Миратех Корпорація»; 

Олексій Науменко, режисер телеканалу «Прямий». 

16.40 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 5. Робота з 

документами. 

Члени експертної групи 

День 2 – 18 лютого 2021 року (четвер) 

09.00–10.00 Робота з документами. Ознайомлення з 

інформацією, наданою ЗВО на запит 

Члени експертної групи 

10.00–11.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП із 

використанням засобів дистанційного 

зв’язку (відеодемонстрація матеріально- 

технічного забезпечення, бібліотеки, 

Moodle, репозитарію тощо) 

Члени експертної групи. 

Гусєва Ольга Юріївна –гарант освітньої програми, завідувач кафедри 

Економіки, доктор економічних наук, професор;  

Сазонов Олег Олександрович – директор Центру новітніх технологій; 

Ромащенко Ольга Сергіївна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

економічних наук; 

Хлевицька Тетяна Борисівна – доцент кафедри Економіки, кандидат 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_12619256.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_343_97334808.pdf
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економічних наук, доцент. 

11.00 – 11.30 Підсумки, підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

11.30 – 12.20 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи. 

Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної роботи, к.в.н., 

доцент; 

Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., 

професор; 

Власенко Вадим Олександрович – директор Навчально-методичного центру, 

к.т.н., відповідальний секретар приймальної комісії;  

Дробік Олександр Васильович – директор Наукового центру, к.т.н., 

професор; 

Левченко Наталія Миколаївна – провідний фахівець відділу моніторингу 

якості освіти, ліцензування та акредитації;  

Фокін В'ячеслав Іванович – директор Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій; 

12.20 – 12.40 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

12.40 – 13.30 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи. 

Львовський Сергій Миколайович – начальник відділу кадрів; 

Плевако Наталія Олегівна – заступник головного бухгалтера; 

Щербина Володимир Миколайович – відповідальний за підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

Іщенко Наталія Дмитрівна – завідувач бібліотекою; 

Гордійчук Наталія Вікторівна – начальник відділу з питань соціальних і 

навчальних проблем студентів. 

13.30 – 14.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка 

до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

14.00 – 15.00 Обідня перерва  

15.00 – 15.45 Резервна зустріч Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.45 – 16.15 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15 – 17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи. 

Толубко Володимир Борисович – ректор, д.т.н., професор, заслужений 

працівник народної освіти України; 

Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної роботи, к.в.н., 

доцент; 

Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., 
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професор; 

Власенко Вадим Олександрович – директор Навчально-методичного центру, 

к.т.н.;  

Дробік Олександр Васильович – директор Наукового центру, к.т.н., 

професор; 

Фокін В'ячеслав Іванович - директор Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій; 

Гусєва Ольга Юріївна –гарант освітньої програми, завідувач кафедри 

Економіки, доктор економічних наук, професор. 

17.00 – 18.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 19 лютого 2021 року (п’ятниця) 

09.00-17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи та робота з документами 

Члени експертної групи 

 

 

Керівник експертної групи                                                                                                                                                                               О.П. Миколенко 

 

Ректор                                                                                                                                                                                                                 В.Б. Толубко 

 

Гарант освітньої програми                                                                                                                                                                               О.Ю. Гусева 


