
 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Кібербезпека» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» у Державному університеті 
"Житомирська політехніка" (у віддаленому(дистанційному) режимі) 

 

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 забезпечує присутність осіб у онлайн-конференції на базі програми Zoom, 
визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у погоджений час.  

ЗВО забезпечує інформаційну та технічну підтримку онлайн-конференції на базі 
програми Zoom для осіб, які включені до розкладу роботи. 

Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.2. У розкладі 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.  

2.3. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час і порядок участі в онлайн-конференції. 

2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

 
2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 
 
2.6. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді онлайн-конференції на базі 

програми Zoom.



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (26 січня 2022) 

09:00–10:00 Організаційна зустріч з гарантом ОПП 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
«Кібербезпека» за спеціальністю 125 
«Кібербезпека» завідувачем кафедри 
комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 
Державного університету «Житомирська 
політехніка» кандидатом технічних наук, 
доцентом Єфіменком Андрієм Анатолійовичем 

Члени експертної групи:  
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович;  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович. 

Гарант ОПП  
к.т.н., доцент Єфіменко Андрій Анатолійович. 

10:00–10:30 Підготовка до Зустрічі 1. Члени експертної групи 
10:30–11:00 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО.  

 
Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович; 
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович. 

Перший проректор: 
д.е.н., професор Олійник Оксана Вікторівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи: 
к.т.н., доцент Морозов Андрій Васильович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної 
політики: 

к.е.н., доцент Денисюк Олена Григорівна. 
Декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій: 

к.т.н., доцент Лобанчикова Надія Миколаївна; 
Гарант ОПП: 

к.т.н., доцент Єфіменко Андрій Анатолійович. 
11:00–11:30 Підведення підсумків Зустрічі 1 і підготовка до  

Зустрічі 2. 
Члени експертної групи. 

11:30–12:30 Зустріч 2 з академічним персоналом. Члени експертної групи: 
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович; 
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович. 

Гарант ОПП: 
к.т.н., доцент Єфіменко Андрій Анатолійович. 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
викладають на цій програмі (8-10 осіб, серед яких також 
викладачі інших кафедр): 

декан факультету інформаційно-компʼютерних 
технологій, к.т.н., доцент Лобанчикова Надія Миколаївна; 

доцент кафедри комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки, к.пед.н. Головня Олена Сергіївна; 

доцент кафедри комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки, к.т.н., доцент Пулеко Ігор Васильович; 

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки Байлюк Єлизавета Максимівна; 

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та 
кібербезпеки Покотило Олександра Андріївна; 

доцент кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцент 
Сугоняк Інна Іванівна; 

доцент кафедри комп’ютерних наук, к.е.н., доцент 
Свінцицька Олександра Миколаївна; 

старший викладач кафедри комп’ютерних наук 
Левківський Віталій Леонідович; 

доцент кафедри біомедичної інженерії та 
телекомунікацій Дубина Олександр Федорович 

професор кафедри фізики та вищої математики, 
д. пед. н., професор Семенець Сергій Петрович 

завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент 
Андрійчук Наталя Михайлівна 

12:30–12:45 Підведення підсумків Зустрічі 2. Члени експертної групи. 
12:45–13:15 Обідня перерва.  
13:15–13:30 Підготовка до Зустрічі 3. Члени експертної групи. 
13:30–14:30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти. Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 
«Кібербезпека» (по 2-4 здобувачі з кожного року навчання 
та очної і заочної форм навчання). Загальна кількість 8-12 
осіб): 

Литвинчук Дар’я, група КБ-21-1, 1-й рік навчання; 
Опанасенко Єлизавета, група КБ-21-1, 1-й рік навчання; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Харитонюк Юрій, група КБ-21-2, 1-й рік навчання; 
Голишевська Маргарита, група КБ-20-1, 2-й рік навчання; 
Лайчук Артем, група КБ-20-1, 2-й рік навчання; 
Коцюба Дмитро, група КБ-20-1, 2-й рік навчання; 
Анчис Андрій, група КБ-19-1, 3-й рік навчання; 
Рудюк Богдан, група КБ-19-1, 3-й рік навчання; 
Хоменко Валерій, група КБ-19-1, 3-й рік навчання; 
Островський Олександр, група КБ-2, 4-й рік навчання; 
Гончаров Михайло, група КБ-2, 4-й рік навчання; 
Тальченко Дмитро, група КБ-2, 4-й рік навчання. 

14:30–15:00 Підведення підсумків Зустрічі 3 і підготовка до  
Зустрічі 4. 

Члени експертної групи. 

15:00–15:30 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування. 
 

Члени експертної групи: 
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 

Представники студентського самоврядування (1–2 особи 
від органу студентського самоврядування, 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 ОПП: 
Студентський ректор: 

Пилипчук Олексій; 
Перший студентський проректор: 

Овечкіна Анастасія; 
Голова первинної профспілкової організації студентів: 

Сич Сергій; 
Представник студентського самоврядування, здобувач 
вищої освіти факультету інформаційно-компʼютерних 
технологій: 

Луцевич Марта, група КБ-19-1, 3-й рік навчання; 
Координатор молодіжного студентського обʼєднання 
Житомирської політехніки «Easy Help», член Молодіжної 
ради Житомирської обласної державної адміністрації, 
здобувач вищої освіти факультету інформаційно-
компʼютерних технологій: 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Нетребицька Анастасія, група ЗІПЗ-20-1, 2-й рік 
навчання 

15:30–16:00 Підведення підсумків Зустрічі 4. Члени експертної групи. 
16:00–16:30 Відкрита зустріч. Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та 
представників адміністрації). 

16:30–17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка 
 до Зустрічі 5. 

Члени експертної групи. 

17:00–17:30 Зустріч 5 з роботодавцями. Члени експертної групи: 
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

Антонюк Дмитро, ТОВ «САНА Комерс Україна», 
директор, к. пед. н., доцент; 

Новицький Олександр, ТОВ «ЗІНІТ СОЛЮШНС 
ЮКРЕЙН», директор, к.т.н.; 

Кручинський Ярослав, начальник відділу сервісного 
обслуговування технічної служби, ТОВ «Фрінет»; 

Плотницький Ігор, відділ протидії кіберзлочинам в 
Житомирській області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України; 

Нікітчук Сергій, заступник директора ТОВ «ДІВІКС», 
директор ПП «ДІВІКС-Безпека»; 

представник ТОВ «Інфопульс Україна». 
17:30–18:00 Підведення підсумків Зустрічі 5. Члени експертної групи. 

День 2 – (27 січня 2022) 
09:00–10:30 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП. 
Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Гарант ОП:  

к.т.н., доцент Єфіменко Андрій Анатолійович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи: 

к.т.н., доцент Морозов Андрій Васильович. 
НПП з відповідних дисциплін (за потреби). 

10:30–10:45 Підготовка до Зустрічі 6. Члени експертної групи. 
10:45–11:15 Зустріч 6 із адміністративним персоналом. Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович,  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович,  
Пастернак Юрій Юрійович 

Відповідальний секретар приймальної комісії: 
к.е.н., доцент Дикий Анатолій Петрович; 

Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості: 
к.е.н., доцент Світлишин Ігор Іванович; 

Начальник відділу міжнародних зв'язків: 
Мамрай Василь Васильович. 

11:15–11:30 Підведення підсумків Зустрічі 6 і підготовка до  
Зустрічі 7. 

Члени експертної групи. 

11:30–12:00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами. 

Члени експертної групи: 
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович;  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович 

Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій: 
 к.т.н. доцент Лобанчикова Надія Миколаївна 

Заступник декана факультету інформаційно-комп’ютерних 
технологій: 

к.пед.н. Коротун Ольга Володимирівна 
Помічник ректора з фінансових питань: 

Дмитренко Зінаїда Володимирівна; 
Начальник фінансово-планового відділу: 

Лавренчук Наталія Леонідівна; 
Завідувач відділу кадрів: 

Нікітчук Людмила Олександрівна 
Начальник навчально-методичного відділу: 

к.е.н., доцент Царук Ірина Михайлівна; 
Начальник відділу комп’ютерних мереж: 

Лукашевий Вадим Васильович; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Директор бібліотеки: 

Могиленко Ольга Миколаївна. 
12:00–12:30 Підведення підсумків Зустрічі 7. Члени експертної групи. 
12:30–13:00 Робота з документами Члени експертної групи. 
13:00–13:30 Обідня перерва.  
13:30–14:00 Робота з документами Члени експертної групи. 
14:00–14:30 Підготовка до резервної зустрічі. Члени експертної групи. 
14:30–15:00 Резервна зустріч. Члени експертної групи: 

д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович;  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
15:00–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної зустрічі. 
Члени експертної групи. 

16:00-16:30 Фінальна зустріч. Члени експертної групи: 
д.т.н., професор Стрельбіцький Михайло Анатолійович;  
к.е.н., доцент Базилевич Володимир Маркович; 
Пастернак Юрій Юрійович. 

Перший проректор: 
д.е.н., професор Олійник Оксана Вікторівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи: 
к.т.н., доцент Морозов Андрій Васильович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної 
політики: 

к.е.н., доцент Денисюк Олена Григорівна; 
Декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій: 

к.т.н., доцент Лобанчикова Надія Миколаївна; 
Гарант ОПП: 

к.т.н., доцент Єфіменко Андрій Анатолійович. 
День 3 – ( 28 січня 2022) 

 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи. 

Члени експертної групи. 

 


