ПРОГРАМА
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми (ОПП)
«Управління інформаційною безпекою»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 125 «Кібербезпека» галузь знань 12 «Інформаційні технології»
в Національному університеті «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
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 (далі – ОП), 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 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. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням
платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування з фокусгрупами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи.
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів фокус-груп до онлайн-зустрічей.
2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної
зустрічі, у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми
особи, що не є запрошеними відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі онлайн-візиту 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 (осіб) у
резервній зустрічі.
2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою
про дату, час і місце проведення такої зустрічі.
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньою
програми, є Гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

3. Розклад роботи експертної групи
Попередній етап
Вивчення та аналіз ОПП; вивчення відомостей про самооцінювання; аналіз навчального плану за ОПП.
підготовки до
Погодження формату демонстрації матеріально-технічного забезпечення ЗВО, учасників зустрічей.
Складання та узгодження з ЗВО програми акредитаційної експертизи на період 21-23 жовтня 2021 р.
акредитаційної
Апробування електронних ресурсів до початку дистанційної зустрічі, пробна відеоконференція.
експертизи
День 1 – 21 жовтня 2021
Час
Зустріч або інші активності
Учасники
09.00-9.15
15 хв. Організаційні налаштування системи для проведення онлайн спілкування експертної групи. Підготовка до
зустрічі 1.
09.15-10.15 60 хв. Онлайн-зустріч 1 з керівництвом ЗВО
Члени експертної групи.
Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович.
та гарантом ОПП
Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег
Романович.
Директор інституту комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології – Микийчук Микола Миколайович.
Гарант ОПП – Микитин Галина Василівна.
10.15-10.45 30 хв. Підведення підсумків зустрічі 1 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
10.45-11.45 60 хв. Онлайн-зустріч
2
з
Члени експертної групи
Члени проектної групи ОПП : Микитин Галина Василівна –
проектною групою ОПП та групою
д.т.н., проф., – гарант освітньо-професійної програми;
забезпечення
Дудикевич Валерій Богданович – д.т.н., проф., завідувач
кафедри ЗІ; Максимович Володимир Миколайович – д.т.н.,
проф., завідувач кафедри БІТ; Гарасимчук Олег Ігорович –
к.т.н., доцент кафедри ЗІ; Журавель Ігор Михайлович – д.т.н.,
проф. кафедри БІТ; Гембаровська Яна Богданівна – студентка
групи КБУІ-11.
Група забезпечення: Лах Юрій Володимирович; Опірський
Іван Романович.
11.45-12.00 15 хв. Робота з документами
Члени експертної групи

12.00-13.00

60 хв. Онлайн-зустріч 3 з
викладацьким складом,
забезпечують ОПП

13.00-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-15.45

30 хв.
60 хв.
15 хв.
60 хв.

15.45-16.15

30 хв. Підведення підсумків зустрічі 4 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 5
60 хв. Онлайн-зустріч 5 з представниками Члени експертної групи
Голова профкому студентів та аспірантів – Вакарчук Анастасія
студентського самоврядування
Борисівна;
Студентське самоврядування Інституту:
голова Колегії та профбюро студентів ІКТА – Гиркало Яромир
Олександрович (група КБ-34);
заступник голови Колегії та профбюро студентів ІКТА –
Пироженко Владислав Віталійович (група КБ-34)
заступник Голови Колегії та профбюро студентів ІКТА з питань
освітнього процесу – Чура Тарас Русланович
Студентське самоврядування Університету:
голова Колегії студентів НУ “Львівська політехніка” – Киричук
Анастасія Олексіївна (група ФР-41)

16.15-17.15

професорсько- Члени експертної групи
що Гарант ОПП – Микитин Галина Василівна.
Професорсько-викладацький
склад
випускової
кафедри:
Горпенюк Андрій Ярославович; Гарасимчук Олег Ігорович;
Кеньо Галина Володимирівна; Отенко Віктор Іванович; Лах
Юрій Володимирович; Ракобовчук Лариса Маратівна;
Гаранюк Петро Ігорович; Пархуць Любомир Теодорович;
Опірський Іван Романович.
Викладач не випускової кафедри “Педагогіка і методика
викладання у вищій школі”: Дольнікова Любов Василівна.
Підведення підсумків зустрічей 2, 3
Члени експертної групи
Перерва.
Члени експертної групи
Підготовка до зустрічі 4
Члени експертної групи
Онлайн-зустріч 4 зі здобувачами вищої Члени експертної групи
освіти
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на освітній ОП: Бабенцов
Георгій; Дем’яненко Валерій; Куцяба Тарас; Гетьманчук
Максим; Буданцев Денис (2-ий курс навчання на ОП, група
КБУІ-21) та 1-2 студента (1-го курсу навчання).

17.15-17.30
17.30-18.00

18.00-19.00

Час
8.45-09.00
9.00-10.00

10.00-10.30

15 хв. Підведення підсумків зустрічі
підготовка до відкритої зустрічі
30 хв. Відкрита онлайн-зустріч

5

і Члени експертної групи

Члени експертної групи
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та
представників адміністрації ЗВО) УВАГА! Необхідно
оприлюднити цю інформацію в якості оголошення на сайті
ЗВО та надати відповідні лінки на зустріч.
Підключитись до конференції
Zoom: https://zoom.us/j/98130032140?pwd=U0o1d1VpYTl2S1Ixd
EdCS0t0eFZzZz09
Ідентифікатор конференції: 981 3003 2140
Пароль: 2021
60 хв. Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи
Підведення підсумків першого дня
роботи в ЗВО
День 2 –22 жовтня 2021
Зустріч або інші активності
Учасники
Організаційні налаштування системи для проведення онлайн спілкування експертної групи. Підготовка до
зустрічі 6.
60 хв. Онлайн-зустріч 6 з адміністративним
Члени експертної групи.
Директор центру забезпечення якості освіти – Шуляр Роман
персоналом
Віталійович;
начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом
– Гладун Світлана Олексіївна;
директор науково-технічної бібліотеки – Андрухів Андрій
Ігорович;
керівник центру міжнародної освіти – Гоц Наталія Євгенівна;
начальник планово-фінансового відділу: заступник головного
бухгалтера – Рабик Богдан Петрович;
керівник центру інформаційного забезпечення – Пелещишин
Оксана Петрівна.
30 хв. Підведення підсумків зустрічі 6.
Члени експертної групи

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30

12.30-12.45
12.45-13.45
13.45-14.00
14.00-15.00

15.00-15.30
15.30-16.15
16.15-16.30
16.30-17.00

60 хв. Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації
ОПП

Члени експертної групи;
Гарант ОПП – Микитин Галина Василівна
Онлайн презентація матеріально-технічної бази з телефоном –
Опірський Іван Романович; Зеляновський Юрій Євгенович;
Кудряшов Андрій Васильович
30 хв. Підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи
30 хв. Онлайн-зустріч 7 з представниками Члени експертної групи;
Відповідальний секретар приймальної комісії – Гончар Михайло
структурних підрозділів
Федорович;
начальник відділу кадрового забезпечення - Гнатчук Микола
Миколайович;
начальник навчально-методичного відділу – Свірідов Валерій
Миколайович;
декан магістратури – Стахів Роман Іванович;
заступник декана магістратури з навчальної роботи – Лагун
Ілона Ігорівна
15 хв. Підведення підсумків зустрічі 7
Члени експертної групи
60 хв. Перерва
Члени експертної групи
15 хв. Підготовка до зустрічі 8
Члени експертної групи;
60 хв. Онлайн-зустріч 8 з роботодавцями
Члени експертної групи
Представники роботодавців, що залучені до реалізації ОПП:
директор ПП Defence Ukraine – Гордич Михайло Вікторович;
InfoSec Director SoftServe – Кропива Михайло Вікторович.
30 хв. Підведення підсумків зустрічі 8 та Члени експертної групи
підготовка до резервної зустрічі
45 хв. Резервна зустріч
Члени експертної групи;
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч
15 хв. Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
30 хв. Фінальна онлайн-зустріч
Члени експертної групи
Перший проректор – Матвійків Олег Михайлович,
Проректор з науково-педагогічної роботи – Давидчак Олег
Романович,
Директор інституту комп’ютерних технологій, автоматики та
метрології – Микийчук Микола Миколайович,

Гарант ОПП – Микитин Галина Василівна
17.00-18.00

09.00-18.00

60 хв. Підведення підсумків другого дня роботи Члени експертної групи
та організаційні підсумкові обговорення
День 3 – 23 жовтня 2021
«День суджень» - внутрішня робота експертної Члени експертної групи
групи

Голова експертної групи
Гарант освітньо-професійної програми
«Управління інформаційної безпеки»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю
125 «Кібербезпека» галузь знань 12 «Інформаційні технології»
в Національному університеті «Львівська Політехніка», м. Львів

Юрій Дрейс

Галина Микитин

