
ВИТЯГ  

з протоколу №  11  від « 07 »  листопада    2022 р. 

засідання кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки 

(форма проведення – дистанційна, із використанням сервісу Google Meet) 

 

ПРИСУТНІ:  30   з  33  викладачів кафедри КІТАМ 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію проф. Цимбала О.М. щодо підготовки до 

акредитації освітніх програм (ОП) кафедри та необхідності створення 

робочих груп по розробці та перегляду освітньо-професійних програм.  

Професор Цимбал О.М. відзначив, що згідно «Положення про 

акредитацію освітніх програм», затвердженого наказом МОН№977 від 

11.07.2019 р., «Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ», 

затвердженого наказом ХНУРЕ №400 від 27.11.2020р. та «Системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ХНУРЕ», 

затвердженої наказом ХНУРЕ№325 від 16.09.20 р. в процесі розробки та 

перегляду ОП мають приймати участь представники всіх категорій 

стейкхолдерів. 

В робочі групи окрім членів проектної групи запропоновано 

включити представників всіх категорій стейкхолдерів освітньої програми: 

здобувачів вищої освіти, студентського самоврядування, науково-

педагогічних працівників, роботодавців та випускників освітньої 

програми. 

 

УХВАЛИЛИ :  

Затвердити склад робочих груп по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм за кожною ОП. 

1. Склад робочої групи по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

Невлюдов Ігор Шакирович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету 

радіоелектроніки, керівник проєктної групи. 

Новоселов Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Сотник Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Цимбал Олександр Михайлович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, керівник групи забезпечення. 

Токарєва Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ. 



Буць Дмитро Євгенович, студент групи АКТСІ-19-1, голова 

студентського сенату факультету АКТ. 

Чимбарьов Іван Володимирович, студент групи АКТАКІТ-20-3. 

Гаркавенко Дарія Олександрівна, випускниця, група АКІТ-13-1, 

інженер-конструктор компанії «Netronic», м. Харків. 

Замірець Микола Васильович, д.т.н., директор Державного 

підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут 

приладобудування», м. Харків, представник роботодавців. 

Плахтій Олександр Андрійович, інженер-електронік ВО «Овен» м. 

Харків, представник роботодавців. 

2. Склад робочої групи по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм «Системна інженерія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології: 

Невлюдов Ігор Шакирович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету 

радіоелектроніки, керівник проєктної групи. 

Новоселов Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Сотник Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Цимбал Олександр Михайлович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, керівник групи забезпечення. 

Бронніков Артем Ігорович, старший викладач кафедри КІТАМ 

ХНУРЕ. 

Буць Дмитро Євгенович, студент групи АКТСІ-19-1, голова 

студентського сенату факультету АКТ. 

Бендеберя Марія Олександрівна, студент групи АКТСІ-20-3. 

Татарінцев Олексій Володимирович, випускник, група КТРСм-18-1, 

Flutter Developer компанії «Shark Software», м. Харків. 

Артюх Роман Володимирович, к.т.н., директор Державного 

підприємства «Південний державний проектно-конструкторський та 

науково дослідний інститут авіаційної промисловості», м. Харків, 

представник роботодавців. 

Ситник Оксана Богданівна, директор, Державне підприємство 

«Український державний інститут по проектуванню заводів важкого 

машинобудування», м. Харків, представник роботодавців. 

3. Склад робочої групи по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм «Автоматизоване управління технологічними 

процесами» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

Филипенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій (АУТП), 



Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), 

керівник проєктної групи. 

Євсєєв Владислав В’ячеславович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки (КІТАМ) ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Цимбал Олександр Михайлович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи, керівник групи 

забезпечення. 

Янушкевич Дмитро Анатолійович, кандидат технічних наук,  доцент 

кафедри КІТАМ ХНУРЕ. 

Буць Дмитро Євгенович, студент групи АКТСІ-19-1, голова 

студентського сенату факультету АКТ. 

Ратушний Олександр Вікторович, студент групи АУТПм-22-1. 

Макаренко Олексій Едуардович, випускник, група АУТПм-17-1, 

інженер з автоматизації виробничих процесів, ПрАТ «Дружківський завод 

металевих виробів, м Дружківка. 

Артюх Роман Володимирович, к.т.н., директор Державного 

підприємства «Південний державний проектно-конструкторський та 

науково дослідний інститут авіаційної промисловості», м. Харків, 

представник роботодавців. 

Замірець Микола Васильович, д.т.н., директор Державного 

підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут 

приладобудування», м. Харків, представник роботодавців. 

4. Склад робочої групи по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

Филипенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій (АКТ), 

Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), 

керівник проєктної групи. 

Євсєєв Владислав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки (КІТАМ) ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Цимбал Олександр Михайлович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи, керівник групи 

забезпечення. 

Новоселов Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ. 

Сичова Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри КІТАМ ХНУРЕ. 

Буць Дмитро Євгенович, студент групи АКТСІ-19-1, голова 

студентського сенату факультету АКТ. 

Скрипник Костянтин Євгенович, студент групи КІТПВм-22-1. 



Волкова Марія Олександрівна, випускниця, група КІТПВм-17-1, 

інженер-програміст компанії «UBC Group», м. Харків. 

Замірець Микола Васильович, д.т.н., директор Державного 

підприємства «Науково-дослідний технологічний інститут 

приладобудування», м. Харків, представник роботодавців. 

Плахтій Олександр Андрійович, інженер-електронік ВО «Овен» м. 

Харків, представник роботодавців. 

5. Склад робочої групи по розробці та перегляду освітньо-

професійних програм «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

Филипенко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, 

декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій (АКТ), 

Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), 

керівник проєктної групи. 

Євсєєв Владислав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, 

професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та 

мехатроніки (КІТАМ) ХНУРЕ, член проєктної групи. 

Цимбал Олександр Михайлович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ, член проєктної групи, керівник групи 

забезпечення. 

Бронніков Артем Ігорович, старший викладач кафедри КІТАМ 

ХНУРЕ. 

Ромашов Юрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри КІТАМ ХНУРЕ. 

Буць Дмитро Євгенович, студент групи АКТСІ-19-1, голова 

студентського сенату факультету АКТ. 

Шевченко Єлизавета Віталіївна, студент групи КТРСм-22-1. 

Татарінцев Олексій Володимирович, випускник, група КТРСм-18-1, 

Flutter Developer компанії «Shark Software», м. Харків. 

Артюх Роман Володимирович, к.т.н., директор Державного 

підприємства «Південний державний проектно-конструкторський та 

науково дослідний інститут авіаційної промисловості», м. Харків, 

представник роботодавців. 

Ситник Оксана Богданівна, директор, Державне підприємство 

«Український державний інститут по проектуванню заводів важкого 

машинобудування», м. Харків, представник роботодавців. 

 

 

Завідувач кафедри КІТАМ      Ігор НЕВЛЮДОВ 

 

Секретар         Олександр ЦИМБАЛ 

 
 


