
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Кібербезпека» спеціальності 125 
«Кібербезпека» за третім рівнем вищої освіти у Харківському 
національному університеті радіоелектроніки у віддаленому 

(дистанційному) режимі 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у складі: Ткач Юлії Миколаївни (керівник експертної групи), Лахна Валерія 
Анатолійовича та Шубина Богдана Петровича (члени експертної групи) з Харківським 
національним університетом радіоелектроніки (далі – ХНУРЕ) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми «Кібербезпека» за спеціальністю 125 
«Кібербезпека» за третім рівнем вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також 
умови роботи експертної групи.  

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ХНУРЕ, так і для експертної групи.  

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і ХНУРЕ. Керівник експертної групи є відповідальним за дотримання погодженої 
програми онлайн-візиту та узгодження із ХНУРЕ відхилень від неї, при необхідності. 

Узгоджена програма онлайн-візиту 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. За освітньою програмою «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека» 
третього рівня вищої освіти акредитаційна експертиза проводиться із використанням 
технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom без фізичної присутності 
експертів у ХНУРЕ («онлайн-візит»).  

2.2. Оприлюднення програми «онлайн-візиту» є обов’язковим. 

2.3. ХНУРЕ на час роботи експертної групи забезпечує технічну підтримку та доступ 
учасників зустрічей зі сторони ХНУРЕ до мережі Інтернет, а за потреби, окреме приміщення 
для проведення зустрічей учасників зі сторони ХНУРЕ. 

2.4. ХНУРЕ під час «онлайн-візиту» експертної групи сприяє його проведенню та 
забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної онлайн зустрічі, у 
погоджений час. 

2.5. Зустрічі, включені до розкладу «онлайн-візиту», є закритими. На них не можуть 
бути присутніми особи, які не були запрошені відповідно до цієї програми.  

2.6. Внутрішні он-лайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ХНУРЕ та інші 
особи. 

2.7. У розкладі візиту передбачено резервну зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ХНУРЕ у розумні строки; 



ХНУРЕ має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.8. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ХНУРЕ зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час і місце проведення онлайн зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний сайт 
ХНУРЕ або за допомогою інших доступних інформаційних платформ. 

2.9. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн 
зустрічей, яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не можуть 
передаватися третім особам. 

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

2.11. Контактною особою від ХНУРЕ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми «Кібербезпека» третього рівня вищої освіти, є гарант цієї освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання, а саме Халімов Геннадій Зайдулович.  

2.12. Гарант освітньої програми є відповідальним за забезпечення присутності всіх 
учасників онлайн зустрічей згідно погодженої програми онлайн візиту та ознайомлення всіх 
учасників з правилами проведення дистанційних зустрічей. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 17.01.2022 

0830–0900 Відеоконференція  
(перевірка  готовності  учасників,  
якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП Халімов Геннадій Зайдулович. 
 
Контактна  особа  з технічного  персоналу 
лаборант кафедри БІТ Федоров Ілля Андрійович. 

0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП  Халімов Геннадій Зайдулович. 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
1000–1100 Зустріч 1 з академічним персоналом Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 

проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП Халімов Геннадій Зайдулович. 
 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
професор кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського 
Радівілова Тамара Анатоліївна, 
завідувач кафедри РТІКС Цопа Олександр 
Іванович, 
професор кафедри ІУС Чалий Сергій Федорович, 
професор кафедри філософії Коробкіна Тетяна 
Володимирівна. 



11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30–12.00 Зустріч 2 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП Халімов Геннадій Зайдулович. 
Ректор Харківського національного університету 
радіоелектроніки Семенець Валерій Васильович. 
Перший проректор Рубан Ігор Вікторович. 
Завідувач випускової кафедри ІКІ ім. 
В.В. Поповського Лемешко Олександр 
Віталійович. 
Декан факультету КІУ Ляшенко Олексій 
Сергійович.  

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1230–1330 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП Халімов Геннадій Зайдулович. 
Здобувачі вищої освіти: 
здобувач 4-го року навчання Малєєва Ганна 

Андріївна, 

здобувач 3-го року навчання Гапон Андрій 
Олександрович, 
здобувач 2-го року навчання Євгеньєв Андрій 
Михайлович,  
здобувач 2-го року навчання Шафоростов 
Михайло Олександрович, 
здобувач 1-го року навчання Гвоздьов Роман 
Юрійович, 
здобувач 1-го року навчання Марухненко 
Олександр Сергійович, 



здобувач 1-го року навчання Поддубний Вадим 
Олександрович. 

1330–1430 Обідня перерва  
1430–1500 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
 
Представник Наукового товариства молодих 
учених – заступник голови ради молодих вчених 
Ткачов Віталій Миколайович. 
 
Представник органів студентського 
самоврядування - студент факультету КІУ Єрохін 
Богдан Олександрович. 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
1530–1600 Відкрита зустріч Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 

проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1600–1630 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1630–1730 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Технічний директор АТ «ІІТ» Шумов Олександр 
Іванович, 
Генеральний директор ТОВ «МНС ГРУП» Мазур 
Григорій Владиславович, 
Технічний директор компанії WorkNest ltd 
Шаповалова Анастасія Сергіївна, 



Керівник освітньо-дослідницького департаменту 
компанії Distributed Lab Волощук Олена Борисівна. 

1730–1800 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 18.01.2022 

0900–1030 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП  

Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Гарант ОП  Халімов Геннадій Зайдулович. 

1030–1100 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
1100–1130 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 
Манаков Володимир Павлович. 
Начальник навчального відділу Міхнова Аліна 
Володимирівна. 
Начальник навчально-методичного відділу 
Мілютченко Іван Олександрович. 
Голова ради університету із забезпечення якості 
освітньої діяльності Филипенко Олександр 
Іванович. 
Начальник відділу ліцензування,  акредитації та 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
Макашев Сергій Борисович; 
Директор наукової бібліотеки Грищенко Тамара 
Борисівна. 

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1200–1230 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 



Начальник відділу міжнародних зав’язків Ткачова 
Тетяна Сергіївна. 
Заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії  Єрохін Андрій Леонідович.  
Начальник відділу кадрів Чепела Сергій Павлович. 
Помічник ректора з питань IT Ткачов Віталій 
Миколайович.  
Керівник відділу практики "Центр-Кар’єра". 
Ткаченко Ірина Миколаївна.  

1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

1300–1400 Резервна зустріч Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
додатково запрошені на резервну зустріч 

1400–1430 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1430–1500 Фінальна зустріч Члени експертної групи: Ткач Ю.М., д.пед.н., 
проф.; Лахно В.А., д.т.н. проф.; Шубин Б.П. 
здобувач вищої освіти. 
 
Ректор Харківського національного університету 
радіоелектроніки Семенець Валерій Васильович. 
Перший проректор Харківського національного 
університету радіоелектроніки Рубан Ігор 
Вікторович 
Гарант ОП Халімов Геннадій Зайдулович.  

1500–1530 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
1530–1600   

День 3 – 19.01.2022 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


