
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя під час 
проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 125 "Кібербезпека" освітньої 
програми (далі ОП) "Кібербезпека" (ID у ЄДЕБО - 6099) у віддаленому (дистанційному) 
режимі, 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 проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування та підключення до 
відеозустрічей комп’ютерів (мобільних пристроїв) всіх учасників акредитаційної експертизи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.3. 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 запрошені на неї відповідно до розкладу. Спостерігач від 
Національного агентства може доєднатися до всіх зустрічей при необхідності. 

2.4. У розкладі виїзду 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 у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО публікує 
в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту 
зустріч з експертною групою, зазначаючи лінк на таку зустріч із вказанням дати, часу та мету 
такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

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 на платформі для відеоконференцій 
Zoom. 

 



3. Розклад роботи експертної групи  
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (16.02.22) 

09.30–09.40 Підготовка до організаційної зустрічі  
09.40–09.55 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП - Кареліна Олена Володимирівна. 
09.55–10.15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.15–10.45 Зустріч 1 З керівництвом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП - Кареліна Олена Володимирівна;  
представники ректорату: 
в.о. ректора – Митник Микола Мирославович,  
проректор з науково-педагогічної роботи – 
Дячук Степан Федорович,  
проректор з наукової роботи – Марущак Павло 
Орестович,  
проректор з міжнародного співробітництва – 
Вітенько Тетяна Миколаївна. 

10.45–11.10 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.10–12.10 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3 здобувачі з кожного року навчання): 
1. Сміх Олена, 4 курс 
2. Ярема Олег, 4 курс 
3. Захарків Максим, 4 курс 
4.Поліщук Владислав, 3 курс 
5. Слупський Богдан, 3 курс 
6.Ревура Дмитро, 3 курс 
7.Слободян Поліна, 2 курс 
8.Містерман Іван, 2 курс 
9. Дублянко Марта, 2 курс 
10.Шевчук Уляна, 1 курс 
11. Пущало Денис, 1 курс 
12. Генсіцький Максим, 1 курс 

12.10-12.20 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.20–13.20 Обідня перерва  
13.20–13.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 



13.30–14.10 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП - Кареліна Олена Володимирівна;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
1. Загородна Наталія Володимирівна завідувач 
кафедри кібербезпеки. 
2. Скоренький Юрій Любомирович завідувач 
кафедри фізики. 
3. Козак Руслан Орестович доцент кафедри 
кібербезпеки. 
4. Томашевський Богдан Паїсійович доцент 
кафедри кібербезпеки. 
5. Муж Валерій Вікторович ст. викл. кафедри 
кібербезпеки. 
6. Стадник Марія Андріївна ст. викл. кафедри 
кібербезпеки. 
7. Лобур Тарас Богданович ст. викл. кафедри 
кібербезпеки. 

14.10–14.35 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14.35–15.15 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.15–15.35 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до 4 зустрічі 

Члени експертної групи 

15.35–16.15 Зустріч 4 із стейкхолдерами (роботодавці та 
інші зацікавлені особи) 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
1. Свірський Роман, старший інспектор ВПК в 
Тернопільській області ДКП НП України 
2. Тетяна Шаповалова, директор ТзОВ Хаблейз. 
3. Іон Постіка мереджер проєктів Cyberoo S. p. A. 

16.15-16.35 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.35-17.10 Зустріч 5 із випускниками ОП  Члени експертної групи; 
Випускники ОП (3-4 особи) 



Покидко Олександр 
Николин Катерина 
Івашин Денис 
Липа Борис 
Гаврилов Микола 

17.10-18.00 Підведення підсумків 5 зустрічі та першого дня, 
робота з документами 

Члени експертної групи 

День 2 – (17.02.22) 
09.30–09.45 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

09.45–10.25 Зустріч 6 з представниками студентського 
самоврядування та студентської профспілкової 
організації 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
Голова студради Яна Ковалишин; 
заступник голови студради Жураковський 
Станіслав; 
студдекан ФІС Дерев'янко Володимир; 
заступник студдекана ФІС Бенцал Ірина; 
представник студентського профкому Слободян 
Поліна; 
староста гуртожитку № 1 Романишин Юлія. 
керівництво або представник студентського 
наукового товариства ТНТУ, кафедрального 
наукового товариства: 
1. Окіпний Ігор Богданович. 

10.25–10.45 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.45–11.45 Ознайомлення з матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 
(фотозвіт, відеозвіт, віртуальний тур, 
відеотрансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Кареліна Олена Володимирівна;  
інші особи запрошені гарантом для технічного 
супроводу та підтримки 

11.45-12.00 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Обідня перерва  
13.00 -13.15 Підготовка до зустрічі 7. Члени експертної групи 
13.15–13.55 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Керівництво або представники структурного 
підрозділу: 
начальник навчального відділу – Ткаченко Ігор 



Григорович; 
начальник відділу забезпечення якості освіти – 
Матійчук Любомир Павлович; 
начальник науково-дослідної частини – Дзюра 
Володимир Олексійович; 
начальник відділу міжнародного 
співробітництва – Дудар Олена Вікторівна; 
керівник відділу доуніверситетської підготовки, 
профорієнтації та сприяння працевлаштуванню 
– Крупка Андрій Ярославович; 
декан факультету комп'ютерно-інформаційних 
систем і програмної інженерії (ФІС) – Баран Ігор 
Олегович; 
завідувач кафедри кібербезпеки – Загородна 
Наталія Володимирівна. 

13.55–14.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та Підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

14.20–15.00 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Керівництво або представники структурних 
підрозділів:  
начальник відділу кадрів – Ціцюра Ольга 
Володимирівна; 
начальник військово-облікового сектору – 
Євгеньєв Сергій Леонідович; 
керівник Центру електронного навчання – 
Шкодзінський Олег Ксаверович; 
директор науково-технічної бібліотеки – 
Онисько Галина Ярославівна; 
головний бухгалтер – Марценко Галина 
Віталіївна; 
відповідальний секретар приймальної комісії – 
Кобельник Володимир Романович. 

15.00–15.25 Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.25–16.05 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.05–16.35 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 



16.35–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
гарант ОП - Кареліна Олена Володимирівна;  
в.о. ректора – Митник Микола Мирославович,  
проректор з науково-педагогічної роботи – 
Дячук Степан Федорович, 
декан факультету комп'ютерно-інформаційних 
систем і програмної інженерії (ФІС) - Баран Ігор 
Олегович; 
завідувач кафедри кібербезпеки - Загородна 
Наталія Володимирівна. 

17.00–18.00 Підведення підсумків другого дня, робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 3 – (18.02.22) 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


