
 
 

 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем» та «Системи технічного захисту 
інформації, автоматизація її обробки» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» за 

другим рівнем вищої освіти  
  у Національному університеті «Львівська політехніка» у віддаленому 

(дистанційному) режимі 
 з 21 по 23 жовтня 2021 року  

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із 

закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 

із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 виїзду 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх етапів 

онлайн візиту. 

2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі 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 онлайн участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 

проведення такої зустрічі. 

2.7. 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 акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів відеозв’язку.



 

3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
освітніх програм «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Системи 

технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» за спеціальністю 125 
«Кібербезпека» за другим рівнем вищої освіти  в Національному університеті 

«Львівська політехніка» 
 з 21 по 23 жовтня 2021 року  

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 21.10.2021 р. 

08:50 – 

09:00 

Організаційна нарада 

експертної групи. 

Перевірка та 

налаштування технічних 

засобів відеозв’язку.  

Члени експертної групи: 

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, 

Лахно Валерій Анатолійович, 

Войтович Олеся Петрівна, 

Куліковський Антон Володимирович 

 

09:00 – 

09:30 

Зустріч 1 з гарантом ОПП 

«Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її обробки» 

Члени експертної групи; 

гарант ОПП Пархуць Любомир Теодорович  

09:30 – 

09:40 

Підведення підсумків 

зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

09:40 – 

10:10 

Зустріч 2 з гарантом ОПП 

«Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем» 

Члени експертної групи; 

гарант ОПП Максимович Володимир Миколайович. 

  

10:10 – 

10:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10:30 – 

11:00 

Зустріч 3 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

Гарант ОПП: Пархуць Любомир Теодорович 

Гарант ОПП, завідувач кафедри БІТ: Максимович 

Володимир Миколайович; 

Перший проректор: Матвійків Олег Михайлович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи: Давидчак 

Олег Романович, 

Завідувач кафедри ЗІ: Дудикевич Валерій Богданович  

Директор ІКТА: Микийчук Микола Миколайович 



 

   

11:00 – 

11:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

11:10 – 

11:50 

Зустріч 4 з академічним 

персоналом ОПП 

«Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її 

обробки» 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст та реалізацію ОПП «Системи 

технічного захисту інформації, автоматизація її 

обробки» (не більше 10 осіб): 

Професор кафедри ЗІ – Пархуць Любомир 

Теодорович,  

Завідувач кафедри ЗІ – Дудикевич Валерій 

Богданович, 

Доцент кафедри ЗІ – Гарасимчук Олег Ігорович, 

Доцент кафедри ЗІ – Кеньо Галина Володимирівна, 

Доцент кафедри ЗІ – Лах Юрій Володимирович,  

Професор кафедри ЗІ – Опірський Іван Романович, 

Доцент кафедри ЗІ – Отенко Віктор Іванович, 

Завідувач кафедри БІТ – Максимович Володимир 

Миколайович, 

Професор кафедри БІТ – Журавель Ігор Михайлович 

 

11:50 – 

12:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи; 

 

12:00 – 

12:40 

Зустріч 5 з академічним 

персоналом ОПП  

«Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних систем» 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст та реалізацію ОПП «Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем» (не більше 

10 осіб): 

Професор кафедри БІТ – Мороз Леонід Васильович 

Професор кафедри БІТ – Мельник Віктор 

Анатолійович 

Професор кафедри БІТ – Журавель Ігор Михайлович 

Доцент кафедри БІТ – Войтусік Степан Степанович 

Доцент кафедри БІТ – Костів Юрій Михайлович 

Професор кафедри БІТ – Нємкова Олена Анатоліївна 

Доцент кафедри БІТ – Коробейнікова Тетяна 

Іванівна 

Доцент кафедри ЗІ – Піскозуб Андріян Збігнєвич 



 

12:40 – 

13:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 5, підготовка до 

зустрічі 6  

Члени експертної групи 

13:00–

14:00 

Обідня перерва  

14:00–

14:30 

Зустріч 6 зі здобувачами 

вищої освіти  ОПП 

«Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її 

обробки» 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти з кожного року навчання (не 

більше 10 осіб): 

 1 курс: 

Гавриляк Володимир, 

Діжак Олег, 

Євтіфієв Миола, 

Климаш Віталій, 

Тарасова Олена. 

 2 курс: 

Авраменко Олег, 

Васильєв Дмитро, 

Насилевський Володимир, 

Синявський Орест, 

Холявка Андрій. 

14:30–

15:00 

Зустріч 7 зі здобувачами 

вищої освіти  ОПП 

«Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних систем» 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти з кожного року навчання (не 

більше 10 осіб): 

Паршуков Іван Олександрович – КББІ-21 (2-й курс) 

Алексик Назар Володимирович – КББІ-11 (1-й курс) 

Продан Богдан Сергійович – КББІ-11 (1-й курс) 

Чура Тарас Русланович – КББІ-21 (2-й курс) 

Ямнич Андрій Богданович – КББІ-21 (2-й курс) 

Оринчак Іван Васильович – КББІ-11 (1-й курс) 

 

15:00–

15:10 

Підведення підсумків 

зустрічей 6 та 7 

Члени експертної групи 

15:10–

15:40 

Зустріч 8 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Голова профкому студентів та аспірантів – Вакарчук 

Анастасія Борисівна;  

Студентське самоврядування Інституту: 

Гиркало Яромир Олександрович КБ-34 - голова 

Колегії та профбюро студентів ІКТА 

Пироженко Владислав Віталійович - КБ-34 

заступник голови Колегії та профбюро студентів ІКТА 

Студентське самоврядування університету -  



 

Киричук Анастасія Олексіївна - Голова Колегії 

студентів НУ «ЛП».  

15:40–

16:20 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта 

ОПП та представників адміністрації) 

16:20–

17:00 

Зустріч 9 із 

роботодавцями, які 

залучені до здійснення 

процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОПП 

«Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних систем» 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП 

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 

(не більше 5 осіб): 

Директор ТОВ “ДЕФЕНС ЮКРЕЙН” – Гордич 

Михайло Вікторович 

Директор ПП “АЙРОН СЕК” – Гаврилко Іван 

Володимирович 

ТзОВ « ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕЛЛІАС», персональний асистент 

CEO – Петрашенко Арина Віталіївна 

17:00–

17:20 

Підведення підсумків 

зустрічей 8 та 9 

Члени експертної групи 

День 2 – 22.10.2021 р. 

09:00–

09:40 

Огляд (використовуючи 

відео трансляцію) та 

обговорення питань стану 

матеріально-технічної 

бази, що 

використовується під час 

реалізації ОПП «Системи 

технічного захисту 

інформації, 

автоматизація її 

обробки»  

Члени експертної групи; 

гарант ОПП Пархуць Любомир Теодорович; 

Опірський Іван Романович, проф. каф. ЗІ; 

Кудряшов Андрій Васильович, інженер ЗРННЦЗІ; 

Зеленовський Юрій Євгенович, ст. викл.  каф. ЗІ 

 

 

09:40–

10:20 

Огляд (використовуючи 

відео трансляцію) та 

обговорення питань стану 

матеріально-технічної 

бази, що 

використовується під час 

реалізації ОПП «Безпека 

Члени експертної групи; 

гарант ОПП – Максимович Володимир 

Миколайович 

Доцент кафедри БІТ – Войтусік Степан Степанович 

Професор кафедри БІТ – Нємкова Олена Анатоліївна 



 

інформаційних і 

комунікаційних систем» 

 

10:20–

10:30 

Підведення підсумків 

огляду матеріально-

технічної бази,   

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи. 

10:30–

11:10 

Зустріч 10 з 

роботодавцями, які 

залучені до здійснення 

процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОПП 

«Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її 

обробки» 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП 

«Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки» (не більше 5 осіб): 

Гордич Михайло Вікторович, директор ПП Defence 

Ukraine 

Кропива Михайло Вікторович, InfoSec Director 

SoftServe 

 

 

11:10–

11:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 10 і підготовка до 

зустрічі 11 

Члени експертної групи 

11:20–

12:00 

Зустріч 11 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Директор центру забезпечення якості освіти – Шуляр 

Роман 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. 

12:00–

12:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 11 і підготовка до 

зустрічі 12 

Члени експертної групи 

12:10–

12:50 

Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 



 

12:50–

13:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 12  

Члени експертної групи 

13:00–

14:00 

Обідня перерва  

14:00–

14:30 

Зустріч 12 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Відповідальний секретар приймальної комісії – 

Гончар Михайло Федорович; 

начальник відділу кадрового забезпечення - Гнатчук 

Микола Миколайович; 

начальник навчально-методичного відділу – Свірідов 

Валерій Миколайович; 

завідувач відділу навчання та розвитку персоналу - 

Любомудрова Надія Петрівна. 

Декан магістратури ІКТА – Стахів Роман Іванович 

14:30–

16:00 

Підготовка до фінальної 

зустрічі  

Члени експертної групи. 

17:15–

18:00 

Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Гарант ОПП: Пархуць Любомир Теодорович 

Гарант ОПП, завідувач кафедри БІТ: Максимович 

Володимир Миколайович; 

Перший проректор: Матвійків Олег Михайлович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи: Давидчак 

Олег Романович,  

Завідувач кафедри ЗІ: Дудикевич Валерій Богданович  

Директор ІКТА: Микийчук Микола Миколайович 

День 3 – 23.10.2021 р. 

09:00–

18:00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


