
 
 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Безпека державних інформаційних ресурсів» третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 125 «Кібербезпека»  

в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

 у період з 06 вересня по 08 вересня 2021 року 

 

 

 

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 освітніх програм, 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 on-line 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 онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

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

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб у відеоконференції, визначених у програмі для кожної 

зустрічі, у погоджений час. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно 

до розкладу. 

2.3. У програмі передбачається резервна відеоконференція, 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 передбачено відкриту on-line зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату та час 

проведення такої зустрічі, а також ID чи лінк за яким до цієї зустрічі можна приєднатися. 

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 акредитацією освітньої програми, є 

гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням платформи ZOOM. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  

освітньо-наукової програми «Безпека державних інформаційних ресурсів» 

за спеціальністю 125 «Кібербезпека» третього рівня вищої освіти «доктор філософії» 

в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

у період  06.09.2021-08.09.2021 р. 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 06.09.2021 р. 

08:10 – 

08:20 

Організаційна нарада 

експертної групи. 

Перевірка та 

налаштування технічних 

засобів відеозв’язку.  

Члени експертної групи: 

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, 

Лахно Валерій Анатолійович, 

Куліковський Антон Володимирович  

08:20 – 

09:00 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОНП 

Члени експертної групи: 

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, 

Лахно Валерій Анатолійович, 

Куліковський Антон Володимирович,  

гарант ОНП: Рома Олександр Миколайович.  

09:00 – 

09:10 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:10 – 

09:50 

Зустріч 1 з керівництвом 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(проспект Перемоги 37, 

корпус 1, ауд. 155) 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП: Рома Олександр Миколайович; 

Перший проректор Якименко Юрій Іванович; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій 

Анатолійович; 

Директор департаменту якості освітнього процесу 

Жученко Олексій Анатолійович; 

Начальник ІСЗЗІ 

10:00 – 

10:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:20 – 

11:00 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст та реалізацію освітньо-наукової 

програми «Безпека державних інформаційних ресурсів», 

наукові керівники аспірантів (не більше 10 осіб): 

Рома Олександр Миколайович 

Олексійчук Антон Миколайович 

Конотопець Микола Миколайович 

Кулініч Олег Миколайович 

Єфімова Ольга Миколаївна 

Ананьїн Валерій Опанасович 

11:00 – 

11:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

Члени експертної групи 



 

зустрічі 3 

11:20 – 

12:00 

Зустріч 3 з 

роботодавцями  

Члени експертної групи; 

представники роботодавців (за попередньою 

домовленістю) 

12:00 – 

12:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:20–

13:00 

Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти  

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 

«Безпека державних інформаційних ресурсів» (третій 

рівень вищої освіти) – здобувачі вищої освіти з 

кожного року навчання: 

1 рік – 1 особа; 

2 рік – 1 особа; 

3 рік – 1 особа; 

4 рік – 1 особа. 

13:00 – 

14:00 

Обідня перерва  

14:00 –

14:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14:20 –

15:00 
Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта 

ОНП та представників адміністрації КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 

15:00 –

15:20 

Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:20 –

16:00 

Зустріч 5 із допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Напрямки які необхідно представити: 

начальник служби управління персоналом, начальник 

планово-фінансового відділу, директор наукової 

бібліотеки, керівник інформаційно-обчислювального 

центру, завідувач лабораторіями, які 

використовуються під час реалізації ОНП. 

Представники:  

- відділу кадрової роботи ІСЗЗІ; 

- фінансово--економічного відділу ІСЗЗІ; 

- сектору документального забезпечення ІСЗЗІ; 

- відділу виховної та соціально-психологічної роботи 

ІСЗЗІ; 

- навчального відділу ІСЗЗІ; 

- науково-організаційного відділу ІСЗЗІ; 

- завідувач бібліотеки навчального відділу ІСЗЗІ;  

- представники відділу організації технічного 

забезпечення та редколегії фахових наукових видань 

ІСЗЗІ. 



 

16:00 –

16:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16:20 –

17:00 

Підведення підсумків 

роботи першого дня 

Члени експертної групи 

День 2 – 07.09.2021 р. 

08:50 –

09:00 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

09:00 –

09:40 

Зустріч 6 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Напрямки які необхідно представити: 

завідувач аспірантурою і докторантурою, начальник 

науково-дослідної частини, начальник управління 

якості освіти, представник відділу моніторингу якості 

вищої освіти, відділ міжнародних зв’язків 

Директор департаменту якості освітнього процесу 

Жученко Олексій Анатолійович; 

Директорка НТБ Бруй Оксана Миколаївна; 

Директорка ННЦ ПС «Соціоплюс» Іщенко Анна 

Миколаївна; 

Начальниця відділу аспірантури та докторантури 

Дмитрієва Олена Іванівна; 

Начальник навчального відділу Лемешко Анатолій 

Дмитрович. 

09:40 –

10:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:00 –

10:40 

Зустріч 7 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

На зустріч необхідно запросити представників які 

відповідають за роботу наукового товариства 

студентів, аспірантів і докторантів університету, 

факультету;  представника Студентської ради, ради 

молодих вчених, інших здобувачів, які курують 

науковий напрямок. 

Представники студентського самоврядування;  

Голова СР КПІ ім. Ігоря Сікорського Войтюк Ілля 

Олексійович; 

Представники СР ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Голова Ради молодих вчених Васильєв Георгій 

Степанович; 

Представники Ради молодих вчених ІСЗЗІ КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. 

10:40 –

11:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 7  

Члени експертної групи 

11:00 –

11:40 
Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

11:40 –

12:00 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 



 

12:00 –

12:40 

Огляд (використовуючи 

відео трансляцію) та 

обговорення питань стану 

матеріально-технічної 

бази, що 

використовується під час 

реалізації ОНП «Безпека 

державних інформаційних 

ресурсів» 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Рома Олександр Миколайович; 
особи, які презентуватимуть матеріально-технічну базу. 
 

12:40 – 

13:10 

Обідня перерва  

13:10 –

16:00 

Робота з документами, 

матеріалами 

акредитаційної справи, 

яка містить інформацію з 

обмеженим доступом 

Члени експертної групи; 

16:10 –

16:50 
Фінальна зустріч 

(проспект Перемоги 37, 

корпус 1, ауд. 155) 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП: Рома Олександр Миколайович; 

Перший проректор Якименко Юрій Іванович; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій 

Анатолійович; 

Директор департаменту якості освітнього процесу 

Жученко Олексій Анатолійович; 
Начальник ІСЗЗІ. 

День 3 – 08.09.2021 р. 

08:00 –

17:00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


