
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 
за спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітнього рівня «бакалавр», 

у Сумському державному університеті 
у період 01.06.2020-03.06.2020 р.р. 

 

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, 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

2.4. 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 запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. 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 розкладу виїзду 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 освітньої програми "Кібербезпека" у Сумському 
державному університеті проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку 
дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
освітньо-професійної програми «Кібербезпека» 

за спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітнього рівня «бакалавр», 
у Сумському державному університеті 

у період 01.06.2020-03.06.2020 р.р. 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 01.06.2020 р. 
08:40 – 09:10 Організаційна нарада експертної групи  
09:10 – 09:30 Перевірка та налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
 

09:30 – 10:15 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: 

- Яремчук Юрій Євгенович, 

- Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна, 

- Куліковський Антон Володимирович; 

гарант ОП: Шелехов Ігор Володимирович. 
10:05 – 10:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:30 – 11:10 
 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 

гарант ОП: Шелехов Ігор Володимирович; 

- керівник ЗВО: Васильєв Анатолій Васильович; 

- заступник керівника ЗВО: (перший проректор) 

Карпуша Василь Данилович; 

- керівник підрозділу, у якому реалізовується 

ОП: завідувач кафедри КН Довбиш Анатолій 

Степанович; 

- керівник підрозділу, відповідального за 

координацію ОП: в.о. декана факультету ЕІТ 

Дрозденко Олексій Олександрович. 
11:10 – 11:25 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 
Члени експертної групи 

11:25 – 12:05 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 

гарант ОП: Шелехов Ігор Володимирович; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми 

«Кібербезпека» (бакалаврський рівень), а також 



викладають на цій програмі (не більше 10 осіб): 

Москаленко Альона Сергіївна, 

Москаленко В’ячеслав Васильович, 

Колесніков Валерій Анатолійович, 

Кузіков Борис Олегович, 

Лаврик Тетяна Володимирівна, 

Шендрик Віра Вікторівна, 

Великодний Дмитро Володимирович, 

Лавров Євген Анатолійович, 

Барченко Наталія Леонідівна, 

Ободяк Віктор Корнелійович. 
12:05 – 12:30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 
Члени експертної групи 

12:30 – 13:10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

«Кібербезпека» (бакалаврський рівень) – по 2-3 

здобувачі з кожного року (не більше 10 осіб): 

Горбась Іван Володимирович (4 курс), 

Шелест Сергій Миколайович (4 курс), 

Теницька Альона Олексіївна (3 курс ), 

Шамонін Кіріл Євгенович (3 курс), 

Ященко Анна Миколаївна (2 курс), 

Сагура Андрій Русланович (2 курс), 

Квітницький Роман Олександрович (1 курс), 

Савостян Віталій Вікторович (1 курс). 
13:10 – 14:00 Обідня перерва  
14:00–14:20 Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка до 

зустрічі 4 і налаштування з’єднання 
Члени експертної групи 

14:20–15:00 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (1–

2 особи від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти; 2–3 особи від органу 

студентського самоврядування відповідного 



структурного підрозділу, у якому реалізовується 

ОП «Кібербезпека» (бакалаврський рівень): 

- Богатир Олена Михайлівна (студентський  

декан ф-ту ЕлІТ); 

- Шубенко Микола Миколайович (заст. студ. 

декана по науковій діяльності); 

- Шевченко Аліна Тарасівна (член студентської 

агенція із співдії якості освіти); 

- Балаценко Кирило Ігорович (студентський 

проректор з інформаційної роботи), 

- Піддубна Дарина Іванівна (заступник студ. 

декана з інформаційної роботи). 
15:00–15:30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 
 

15:30–16:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 
16:30–17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

17:00–17:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП «Кібербезпека» (бакалаврський рівень): 

- завідувач відділу технічної підтримки рішень 

замовників ТОВ «NETCRACKER» м. Суми, 

керівник навчально-консультаційного центру 

ТОВ «NETCRACKER» в СумДУ Чалий О. В.; 

- головний інспектор з захисту інформації 

Управління державної служби спеціального 

зв’язку і захисту інформації в Сумській області 

Кальченко В. В.; 

- в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам 

в Сумській області Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України Косяков О.В. 
17:40–18:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 



День 2 – 02.06.2020 р. 
08:45–09:00 Перевірка та налаштування технічних засобів 

відеозв’язку, підготовка до зустрічі 6 
 

09:00–09:40 Огляд (використовуючи відео трансляцію) та 
обговорення питань стану матеріально-технічної 
бази, що використовується під час реалізації ОП 
«Кібербезпека» (бакалаврський рівень) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП. 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:00–10:40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

- Люта Ольга Василівна, начальник Центру 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

- Ткач Олена Петрівна – заступник декана 

факультету ЕлІТ з методичної роботи; 

- Чорток Юлія Володимирівна начальник 

навчального відділу; 

- Криклій Олена Анатоліївна начальник 

навчально-методичного відділу; 

- Євдокимова Альона Вікторівна начальник 

навчального відділу практики та інтеграційних 

зв’язків із замовниками кадрів; 

- Світайло Ніна Дмитрівна керівник 

координаційного центру гуманітарної політики, 

науковий керівник лабораторії моніторингу 

якості освітньої діяльності. 
10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 
Члени експертної групи 

11:00–11:40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 

- Циганюк Дмитро Леонідович – директор 

департаменту по роботі з персоналом та 

підготовці науково-педагогічних кадрів; 

- Артюхов Артем Євгенович – керівник Групи 

сприяння академічній доброчесності; 

- Костюченко Надія Миколаївна – начальник 

відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності; 



- Тисячник Ольга Валентинівна – начальник 

відділу соціальної роботи 

- Зубань Юрій Олександрович – директор 

організаційно методичного центру технологій 

електронного навчання; 

- Лєонов Сергій В’ячеславович – директор 

департаменту бізнес-процесів. 
12:00–12:20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 

резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

12:20–13:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:20 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної зустрічі і налаштування 
з’єднання 

Члени експертної групи 

14:20–15:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

- керівник ЗВО: Васильєв Анатолій Васильович 

або (перший проректор) Карпуша Василь 

Данилович; 

- завідувач кафедри КН Довбиш Анатолій 

Степанович; 

- в.о. декана факультету ЕлІТ Дрозденко Олексій 

Олександрович; 

гарант ОП Шелехов Ігор Володимирович. 

День 3 – 03.06.2020 р. 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи. 

 


