
 
 

 
 

 
 

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 Львівському національному університеті імені Івана Франка під час проведення 
акредитаційної експертизи за спеціальністю 125 "Кібербезпека" освітньої програми (далі ОП) 
"Кібербезпека" (ID у ЄДЕБО - 30504) 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 – (16.03.23) 

09.15–09.25 Підготовка до організаційної зустрічі  
09.25–09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП - Венгерський Петро Сергійович. 
09.40–09.50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09.50–10.30 Зустріч 1 З керівництвом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП - Венгерський Петро Сергійович;  
Гукалюк Андрій Федорович,  

перший проректор ЛНУ ім. І. Франка 

Качмар Володимир Михайлович, проректор 

з науково-педагогічної роботи та соціальних 

питань і розвитку 

Кухарський Віталій Михайлович, проректор 

з науково-педагогічної роботи та інформатизації 

Різник Сергій Васильович, проректор з 

науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці 

В.о. декана факультету прикладної математики 
та інформатики – Дияк Іван Іванович. 

10.30–10.50 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.50–11.50 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3 здобувачі з кожного року навчання): 

1. Саган Аліна - 1 курс 

2. Пушкар Лілія - 1 курс 
3. Бояновський Станіслав - 1 курс 

4. Коропецький Роман - 2 курс 

5.Лесик Олена - 2 курс 

6. Божик Владислав - 2курс 

7. Тараненко Марк - 3 курс 

8. Дмитрович Анастасія - 3 курс 

9.  Шаламай Денис - 3 курс 



10.  Фик Максим - 4 курс, 

11. Гранатир Святослав - 4 курс 

12.  Демчишин Ілля - 4 курс 
 

11.50-12.05 Підведення підсумків зустрічі 2  
12.05–13.05 Обідня перерва  
13.05–13.20 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.20–14.00 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП - Венгерський Петро Сергійович;  

1. Пелешко Дмитро Дмитрович, професор, 

кафедра кібербезпеки 

2. Винокурова Олена Анатоліївна, професор, 

кафедра кібербезпеки 

3.  Моркун Наталія Володимирівна, професор, 

кафедра кібербезпеки 

4. Щербина Юрій Миколайович, професор, 

кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних 

систем 

5. Гутік Олег Володимирович, доцент, кафедра 

алгебри, топології та основ математики 

6.  Трушевський Валерій Миколайович, 

доцент, кафедра кібербезпеки 

7.  Вайганг Ганна Олександрівна, доцент, 

кафедра кібербезпеки 

8. Квасниця Галина Андріівна, доцент, кафедра 

кібербезпеки 

9.  Карпюк Роман Валентинович, асистент, 

кафедра кібербезпеки 

 
14.00–14.20 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 

відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 

14.20–15.10 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування та студентської профспілкової 
організації 

Члени експертної групи; 

Студентський профком ЛНУ ім. І.Франка  - 

Спересенко Микола 

Студентська рада університету - Бережненко 



Ангеліна, Симко Вікторія 

Голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих учених 
Львівського національного університету імені 

Івана Франка - Пих Святослав 

Студентський профком ФПМІ Васільєва Діана, 

Пастушук Ольга 

Студентська рада факультету прикладної 

математики та інформатики Шевчук Северин, 

Онищенко Орест 
15.10–15.20 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

підготовка до 4 зустрічі 
Члени експертної групи 

15.20–16.00 Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

 
16.00-16.20 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 

зустрічі 5 
Члени експертної групи 

16.20-17.00 Зустріч 5 із стейкхолдерами (роботодавці та 
інші зацікавлені особи) 

Члени експертної групи; 

1. Заступник начальника 8 управління 
Державного центру кіберзахисту Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України - Бабічук Іван 
2. Старший інспектор Управління протидії 
кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП 
України – Івкова Валерія Сергіївна 
3. Менеджер освітнього напрямку ІТ-cluster Lviv 
– Леськів Олег 
4. Директор з кібербезпеки компанії СофтСерв 
Україна – Кропива Михайло 
5. Керівник освітніх програм компанії EPAM в 
західному та південному регіоні України, PhD  
– Ткаченко Олександр 
6. Співвласник ІТ компанії 501 LTD - 
Грицишин Остап 

17.00-18.00 Підведення підсумків 5 зустрічі та першого дня, 
робота з документами 

Члени експертної групи 



День 2 – (17.03.23) 
09.20–09.30 Підготовка до Ознайомлення з матеріально-

технічною базою 

Члени експертної групи 

09.30–10.30 Ознайомлення з матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 
(фотозвіт, відеозвіт, віртуальний тур, 
відеотрансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Венгерський Петро Сергійович;  
Терлецький Олександр - асистент кафедри 
кібербезпеки 
Олексин Михайло - асистент кафедри 
кібербезпеки 
Стягар Орест - провідний фахівець Центру 
мережних технологій(ЦМТ) та ІТ підтримки 
ЛНУ ім. Івана Франка 
Гнатишин Світлана  - завідувач Лабораторії  
технічної підтримки навчального процесу ЦМТ 
та ІТ підтримки 
Гнатишин Володимир -  провідний фахівець 
Лабораторії  адміністрування мереж ЦМТ та ІТ 
підтримки 
Горлач Віталій - заступник декана факультету 
прикладної математики та інформатики по 
роботі у гуртожитку 
 

10.30-10.50 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази та Підготовка до зустрічі 6. 

Члени експертної групи 

10.50–12.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
Іваночко Ірина Богданівна, керівник Центру 
забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Сак Неля Ростиславівна, заступник 
начальника навчально-методичного відділу 
Центру забезпечення якості освіти, керівник 
дидактично-методичного сектору Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Гуменна Галина Романівна, завідувач 
лабораторії методичної підтримки системи 
електронного навчання організаційно-
методичного центру електронного навчання 



Філюк Оксана Павлівна, керівниця відділу 
менеджменту якості освітнього процесу Центру 
забезпечення якості освіти 
Чапляк Любов Ярославівна, начальник 
відділу міжнародних зв’язків Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Куньо Іван Михайлович, уповноважена особа 
з питань академічної доброчесності, заступник 
начальника науково-дослідної частини 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Сновидович Ірина Гртгорівна, керівниця 
Відділу кар'єрного розвитку та співпраці з 
бізнесом Центру маркетингу та розвитку  
Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Дияк Іван Іванович, в.о. декана факультету 
прикладної математики та інформатики. 

12.00–12.10 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
12.10-13.10 Обідня перерва  
13.10–13.20 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
13.20–14.20 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
Дзіковська Марія Ігорівна, начальник 
відділу кадрів Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

Іваночко Ірина Богданівна, уповноважена 
особа з питань запобігання корупції Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Тибор Ольга Іванівна, керівник Центру 
студентських сервісів (система «Деканат») 
Седляр Олександр Володимирович, 
директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Сас Світлана Петрівна, начальник планово-
фінансового відділу Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Міщук Наталія Володимирівна, 
відповідальний секретар Приймальної комісії 



Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Скаковська Анастасія Володимирівна, 
завідувач психологічної служби Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Онисько Орест Степанович, начальник 
відділу з питань пожежної безпеки та цивільного 
захисту Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

14.20–14.45 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14.45–15.25 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.25–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
гарант ОП - Венгерський Петро Сергійович;  
В.о. декана факультету прикладної математики 
та інформатики – Дияк Іван Іванович. 
Гукалюк Андрій Федорович - перший 

проректор ЛНУ ім. І. Франка 

Кухарський Віталій Михайлович - 

проректор з науково-педагогічної роботи та 

інформатизації. 

16.40–18.00 Підведення підсумків другого дня, робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 3 – (18.03.23) 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


