
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

ОНП «Комп’ютерні науки» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  

у Харківському національному університеті радіоелектроніки 
у період 19-21.10.2021 р. у віддаленому (дистанційному) режимі  

 

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 роботи 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи 
для кожної зустрічі у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 
що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі роботи експертної групи 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.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням технічних 
засобів відеозв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 19.10.2021 
ІD програми 28900, Харківський національний університет радіоелектроніки, ОНП Комп'ютерні науки 

08.50–
09.00 

  

Організаційна нарада членів експертної групи. 
Перевірка технічних засобів відеозв’язку 
 

  

Члени експертної групи: 
керівник ЕГ Гнатушенко 
Володимир Володимирович, 
Аушева Наталія Миколаївна, 
Леощенко Сергій Дмитрович 

09.00–09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 
Гнатушенко В.В., 
Аушева Н.М., 
Леощенко С.Д.;  
гарант ОП «Комп’ютерні науки» 
Левикін Віктор Макарович 

09.40–10.00 Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи. 
Ректор Харківського національного 
університету радіоелектроніки 
Семенець Валерій Васильович. 
Перший проректор Рубан Ігор 
Вікторович. 
Декан факультету КН Єрохін Андрій 
Леонідович. 
Завідувач кафедри ІУС Петров 
Костянтин Едуардович. 
Завідувач кафедри СТ Гребеннік Ігор 
Валерійович. 
Завідувач кафедри ШІ Філатов 
Валентин Олександрович. 
Завідувач кафедри інформатики 
Кобилін Олег Анатолійович. 
Гарант ОП «Комп’ютерні науки» 
Левикін Віктор Макарович. 

10.40–11.00 
Підведення підсумків зустрічі 1, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і 
підготовка до зустрічі 2 
 

Члени експертної групи 

  



11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
ОП, викладають на цій програмі 
та/або є науковими керівниками 
аспірантів: 
Керівник проектної групи, завідувач 
кафедри СТ Гребеннік Ігор 
Валерійович; 
професор кафедри ШІ Бодянський 
Євгеній Володимирович, професор 
кафедри ІУС Євланов Максим 
Вікторович; 
професор кафедри ІУС Чалий Сергій 
Федорович, 
професор кафедри інформатики 
Гороховатський Володимир 
Олексійович ; 
завідувач кафедри ШІ Філатов 
Валентин Олександрович. 

12.00–12.30 
Підведення підсумків зустрічі 2, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва 

13.30–14.20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (частина перша) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП – по 2-3 здобувачі  
кожного курсу: 
Бродецький Філіп Анатолійович, 
Романюк Олександр Сергійович, 
Пономаренко Роман Петрович, 
Красільщикова Владислава 
Дмитрівна, 
Мірошниченко Неля Сергіївна, 
Губаренко Марина Станіславівна, 
Костюк Сергій Олександрович,  
Браницький Владислав 
Олександрович. 

14.20–14.30 Технічна перерва і підготовка до зустрічі 3 (частина друга) Члени експертної групи 

14.30-15.00 
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (частина друга - презентація 
результатів наукових досліджень здобувачами випускного курсу) 

Члени експертної групи; 



здобувач вищої освіти 4-го курсу: 
Олійник Кирило Олегович; 
науковий керівник здобувача 4-го 
курсу: Руденко Олег Григорійович. 

15.00–15.20 
Підведення підсумків зустрічі 3, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.20–16.00 
Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування та 
наукового співтовариства молодих вчених ХНУРЕ 

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування – студент 
факультету КІУ Єрохін Богдан 
Олександрович, студент факультету 
інфокомунікацій Литвиненко Антон 
Юрійович; 
представники наукового 
співтовариства молодих вчених 
ХНУРЕ – заступник голови ради 
молодих вчених Ткачов Віталій 
Миколайович. 

16.00–16.15 
Підведення підсумків зустрічі 4, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15–16.55 

Відкрита зустріч 
 
Тема: Відкрита зустріч з експертами: ID 28900 Харківський 
національний університет радіоелектроніки, ОНП 
"Комп’ютерні науки" 
 
 

Члени експертної групи 
Усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 
 

16.55-17.10 
Підведення підсумків відкритої зустрічі, робоча нарада ЕГ, технічна 
перерва і підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

17.10-18.00 Зустріч 5 з представниками роботодавців 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОП: 
Колесник Олексій Броніславович, 
к.т.н., комерційний директор ПрАТ 
"Інститут автоматизованих систем";  



Романова Тетяна Євгеніївна, д.т.н., 
проф., провідний науковий 
співробітник Інституту проблем 
машинобудування ім. А.М. 
Підгорного, НАН України;  
Петриченко Олександр 
Вячеславович, к.т.н., с.н.с., 
генеральний директор ТОВ 
"ProfITsoft"; 
Шевченко Олександр Юрійович, 
к.т.н., доц., директор ПП «СОФТВЕА 
ЕКСПЕРТ». 

18.00-18.30 
Підведення підсумків зустрічі 5. Робоча нарада ЕГ. Підведення 
підсумків  
Дня 1. 

Члени експертної групи 

 
День 2 – 20.10.2021 

ІD програми 28900, Харківський національний університет радіоелектроніки, ОНП Комп'ютерні науки 

09.00-10.00 
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 
реалізації ОП (відеотрансляція (обов’язково), фото-звіт, відеозвіт) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; інші залучені до 
демонстрації матеріально-технічної 
бази представники ЗВО: 
декан факультету КН Єрохін Андрій 
Леонідович, завідувач кафедри СТ 
Гребеннік Ігор Валерійович, 
професор кафедри СТ Каліта Надія 
Іванівна; 
завідувач кафедри ШІ Філатов 
Валентин Олександрович, доцент 
кафедри ШІ Золотухін Олег 
Вікторович. 

10.00–10.15 
Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. Робоча 
нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 6. Технічна перерва 

Члени експертної групи 

10.15 – 10.55 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи.  
Начальник навчально-методичного 
відділу Мілютченко Іван 
Олександрович. 
Начальник навчального відділу 
Міхнова Аліна Володимирівна. 



Заступник голови ради університету 
із забезпечення якості освітньої 
діяльності Свид Ірина Вікторівна. 
Начальник відділу ліцензування,  

акредитації та внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти Макашев 

Сергій Борисович; 
Начальник відділу міжнародних 
зав’язків Ткачова Тетяна Сергіївна. 
Директор наукової бібліотеки 
Грищенко Тамара Борисівна. 
Завідувач відділу аспірантури та 
докторантури Манаков Володимир 
Павлович. 

10.55 – 11.10 
Підведення підсумків зустрічі 6, робоча нарада і підготовка до 
зустрічі 7, технічна перерва 

Члени експертної групи 

11.10 – 11.50 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами 

Члени експертної групи. 
Начальник відділу кадрів Чепела 
Сергій Павлович. 
Головний бухгалтер Лопіна Гана 
Іванівна.  
Заступник головного бухгалтера 
планово – фінансової групи 
бухгалтерії Тохтамиш Наталія 
Іванівна. 
Помічник ректора з питань IT 
Ткачов Віталій Миколайович.   
Керівник відділу практики "Центр-

Кар’єра" Ткаченко Ірина 

Миколаївна.  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії Снігуров 

Аркадій Владиславович. 

11.50–12.15 Підведення підсумків зустрічі 7, робоча нарада ЕГ, технічна перерва Члени експертної групи 

12.15–13.15 
Обідня перерва 
 

 

13.15-15.50 
Опрацювання документів. Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 



15.50-16.30 Резервна зустріч  
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

16.30-17.00 
Підведення підсумків резервної зустрічі, робоча нарада, підготовка до 
фінального брифінгу, технічна перерва 

Члени експертної групи 

17.00-17.40 Фінальний брифінг 

Члени експертної групи. 
Ректор Харківського національного 
університету радіоелектроніки 
Семенець Валерій Васильович. 
Перший проректор Рубан Ігор 
Вікторович. 
Декан факультету КН Єрохін Андрій 
Леонідович. 
Завідувач кафедри ІУС Петров 
Костянтин Едуардович. 
Завідувач кафедри СТ Гребеннік Ігор 
Валерійович. 
Завідувач кафедри ШІ Філатов 
Валентин Олександрович. 
Завідувач кафедри інформатики 
Кобилін Олег Анатолійович. 
Гарант ОП «Комп’ютерні науки» 
Левикін Віктор Макарович. 

17.40–18.30 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 

 
День 3 – 21.10.2021 

 

10.00–18.00 
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. Обговорення 
оперативних результатів роботи. 

Члени експертної групи 

 


