
 
 

 
 

 
 

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 Одеській юридичній академії під час проведення акредитаційної експертизи за 
спеціальністю 125 "Кібербезпека" освітньої програми (далі ОП) "Кібербезпека" 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 –(20.04.21) 

10.00–10.15 Підготовка до організаційної зустрічі  
10.15–10.25 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП - Логінова Наталія Іванівна; 
декан факультету – Дикий Олег Вікторович 

10.25–10.40 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.40–11.10 Зустріч 1 З керівництвом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП - Логінова Наталія Іванівна;  
Президент – Ківалов Сергій Васильович; 
В.о. ректора – Аракелян Мінас Рамзесович; 
Проректор з навчальної роботи – Ульянова  
Галина Олексіївна; 
Проректор з міжнародних зв’язків – Туляков 
Вячеслав Олексійович; 
Декан факультету - Дикий Олег Вікторович. 

11.10–11.30 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30–12.10 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання): 

1. Дрига Артем (1 курс); 
2. Ігнатенко Анастасія (1 курс); 
3. Гуренко Марк  (1 курс); 
4. Іванова Ірина (2 курс); 
5. Русаков Михайло (2 курс); 
6. Слусаренко Ярослав (2 курс); 
7. Красношлик Олександр (3 курс); 
8. Ратушняк Сергій (3 курс); 
9. Соловйов Артем (3 курс); 
10. Бургазлі Олександр (4 курс); 
11. Кравцов Олександр (4 курс); 
12. Пастернак Юрій (4 курс). 

12.10-12.20 Підведення підсумків зустрічі 2  
12.20–13.20 Обідня перерва  
13.20–13.40 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 



13.40–14.20 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП - Логінова Наталія Іванівна;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(6-8 осіб, зокрема 1-2 особи, які викладають 
вибіркову освітню компоненту) 
1. Бойко Віктор Дмитрович – доцент кафедри 
кібербезпеки; 
2. Соколов Артем Вікторович – доцент кафедри 
кібербезпеки; 
3. Горбаченко Станіслав Анатолійович – в.о. 
завідувача кафедри кібербезпеки; 
4. Трофименко Олена Григорівна – доцент 
кафедри інформаційних технологій; 
5. Дикий Олег Вікторович – доцент кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права; 
6. Бакуніна Олена Валеріївна – доцент кафедри 
кібербезпеки; 
7. Кісельова Анастасія Анатоліївна – доцент 
кафедри прикладної лінгвістики; 
8. Ладиненко Альбіна Павлівна – доцент 
кафедри інозмених мов № 2; 
9. Лобода Юлія Геннадіївна – доцент кафедри 
інформаційних технологій. 

14.20–14.40 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

14.40–15.20 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.20–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до 4 зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Зустріч 4 із стейкхолдерами (роботодавці та 
інші зацікавлені особи) 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
1. Виходець Юрій Олександрович (Управління 
протидії кіберзлочинів в Одеській області); 



2. Яценко Віктор Олегович (ТОВ «KeepSolid»); 
3. Сільчук Андрій Вадимович (корпорація 
«DataArt»); 
4. Ковальчук Володимир Володимирович 
(Одеський фаховий коледж комп’ютерних 
технологій); 
5. Вегерчук Сергій Максимович (Одеський 
навчально-виховний комплекс «Гімназія №2»); 
6. ФОП Поляков Василь Миколайович. 

16.40-17.00 Підведення підсумків 4 зустрічі та першого дня Члени експертної групи 
День 2 – (21.04.21) 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування та студентської профспілкової 
організації 

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), 
представники студентської організації 
гуртожитків 
1. Лукащук Карина – голова студради НУ ОЮА 
(з грудня 2018 по березень 2021); 
2. Гайслер Вікторія – голова студради НУ ОЮА 
(з березня 2021 по теперішній час); 
3. Астахов Даніїл – голова студради факультету; 
4. Ташматов Ярослав – голова профкому 
факультету; 
5. Дацко Іван – голова СНТ факультету. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

11.00–12.00 Ознайомлення з матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 
(фотозвіт, відеозвіт, віртуальний тур, 
відеотрансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Логінова Наталія Іванівна;  
інші особи запрошені гарантом для технічного 
супроводу та підтримки 

12.00-12.20 Підведення підсумків огляду матеріально- Члени експертної групи 



технічної бази 
12.20-13.20 Обідня перерва  
13.20 -13.35 Підготовка до зустрічі 6. Члени експертної групи 
13.35–14.15 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

В.о. начальника навчально-методичного відділу, 
заступник начальника навчально-методичного 
відділу – Волянюк Тетяна Анатоліївна;  
декан факультету – Дикий Олег Вікторович; 
начальник відділу оцінювання якості вищої 
освіти – Грезіна Олена Миколаївна; 
представники групи сприяння академічній 
доброчесності – Грезіна Олена Миколаївна, 
Дикий Олег Вікторович; 
начальник відділу міжнародних зв’язків – 
Астанкевич Юлія Ігорівна. 

14.15–14.30 Підведення підсумків зустрічі 6 та Підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

14.30–15.10 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу кадрів – Куртєва Оксана 
Олегівна; 
Методист деканату факультету – Флюнт Мар’яна 
Орестівна; 
В.о. уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції – Ганикін Олександр 
Сергійович; 
директор Центру організації освітньої підготовки 
та інформаційно-аналітичної роботи – Павлова 
Юлія Сергіївна; 
директор наукової бібліотеки – Іванійчук Таїсія 
Юріївна; 
декан факультету – Дикий Олег Вікторович. 

15.10–15.25 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

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

16.05–16.20 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  



гарант ОП - Логінова Наталія Іванівна;  
В.о. ректора – Аракелян Мінас Рамзесович; 
Декан факультету - Дикий Олег Вікторович 

17.00–18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
День 3 – (22.04.21) 

10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


