
 
 

 

ПРОГРАМА  

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Міжнародне право» першого рівня вищої освіти  

за спеціальністю 293 «Міжнародне право» (ID у ЄДЕБО 21327) 

 у Національному авіаційному університеті (дистанційному режимі)  

з 19.04.2021-21.04.2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Національному авіаційному університеті (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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку на платформі Zoom. 

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 онлайн-візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. 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. 

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

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

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Огляд матеріально-технічної бази за згодою сторін забезпечено шляхом 

демонстрації відео про корпуси, спортзали, бібліотеку та іншу інфраструктуру ЗВО; онлайн 

стріму про матеріально-технічну базу ЗВО. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 

День 1 – (19 квітня 2021 року) 

08.40–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка технічних 

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: 

Панфілова Юлія Михайлівна – керівник ЕГ; 

Самойленко Євген Анатолійович – експерт; 

Горбік Дар’я Сергіївна – експерт. 

09.00-09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП, 

відео конференція 

Члени експертної групи;   

Гарант ОП – Мушак Наталія Богданівна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО, відео конференція 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Мушак Наталія Богданівна; 

Керівник ЗВО – Перший проректор Хращевський Рімвідас Вілімович 

Проректор з міжнародного співробітництва і освіти – Зарубінська Ірина 

Борисівна 
Декан факультету міжнародних відносин – Волошин Юрій Олексійович;  

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – 

Короткий Тимур Робертович. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.20 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками відео конференція (6-8 осіб) 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Мушак Наталія Богданівна;  

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – 

Короткий Тимур Робертович; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

- Волошин Юрій Олексійович 

- Драчов Олексій Вікторович 

- Лесь Ірина Олександрівна 

- Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна 

- Кібець Дар’я Вікторівна 

- Каспрук Оксана Сергіївна 

- Замула Аліна Юріївна 

- Чорнолуцький Руслан Васильович 

12.20–12.40 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.40–13.30 Обідня перерва  



13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.00–15.20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, 

Відео конференція (8-10 осіб) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  

1 курс д.ф.н. – Боровська Катерина Юріївна, Малихіна Ірина Костянтинівна 

2 курс д.ф.н. – Шестакова Олександра Сергіївна, Дяченко Іванна Олегівна  

3 курс д.ф.н. – Каратаєва Айлар Худайназарова, Пеньковська Вікторія 

Віталіївна, Кочергіна Анастасія Олександрівна 
4 курс д.ф.н. – Никифорук Микола Миколайович, Вакуленко Анастасія 

Олександрівна, Пазюк Валерій Андрійович 

15.20–15.40 Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.40–16.20 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування, відео конференція 

Члени експертної групи;  

Представники Студентської ради НАУ – Падєрін Володимир Олександрович 

(голова Студентської ради НАУ), Шевченко Ігор Вікторович;  

Представники Студентської ради ФМВ – Патланенко Богдан Юрійович (голова 

Студентської ради ФМВ), Данішура Людмила Василівна, Кузьменко Андрій 

Володимирович. 

16.20–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка 

до відкритої зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.00–17.40 Зустріч 5 ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім  гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

17.40–18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

 

  



 

 

День 2 – (20 квітня  2021 року) 

08.45–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка технічних 

засобів відеоз’язку 

Члени експертної групи 

 

09.00–10.20 Демонстрація матеріально-технічної бази, 

що використовується під час реалізації ОП, 

огляд бібліотеки, демонстрація системи 

антиплагіат ЗВО 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Мушак Наталія Богданівна; 

Відео-демонстрація матеріально-технічної бази 

Директор Науково-технічної бібліотеки – Вахнован Вікторія Юріївна 

Демонстрація системи антиплагіату ЗВО – відповідальна особа – Начальник 

відділу моніторингу якості вищої освіти – Гізун Андрій Іванович 

10.20–10.40 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічного забезпечення, підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

10.40–11.40 Зустріч 6 із   адміністративним 

персоналом, відео конференція 

Члени експертної групи; 

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти – Гізун Андрій Іванович 

Начальник навчального відділу – Слободян Олександр Петрович 

Начальник відділу кадрів  –  Любченко Ірина Георгіївна 

Начальник планово-фінансового відділу – Слободян Наталія Іванівна 

Заступник директора Інституту міжнародного співробітництва та освіти - 

Бугайко Дмитро Олександрович 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 7 з випускниками спеціальності 

«Міжнародне право» відео конференція 

Члени експертної групи;  

Випускники спеціальності  

1. Іванова Ольга Олегівна 

2. Кота Яна Федорівна 

3. Сметанюк Лілія В’ячеславівна 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.40 Зустріч 8 з представниками баз практики та 

роботодавцями, відео конференція 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення       якості ОП: 

- Дроздов Олександр Михайлович (Заслужений юрист України, д.ю.н., 

Президент Спілки адвокатів України); 

- Усенко Роман Анатолійович (Радник Першого заступника Голови Верховної 

Ради України, к.ю.н.);  



- Ткаченко Олена Володимирівна (керівник відділу продажу, ТОВ 

«Консалтингова компанія "СІДКОН"»);  

- Єпіфанова Юлія Сергіївна (к.ю.н., доц., керівниця проєкту “Інноваційний 

потенціал взаємодії: місто і університет”); 

- Марчук Ростислав Петрович (директор Державного закладу післядипломної 

освіти «Академія фінансового моніторингу»); 

- Костицька Ірина Олександрівна (завідувач відділу теорії та практики 

законотворчої діяльності, Інститут законодавства Верховної Ради України); 

- Кириленко Ірина Сергіївна (начальник юридичного відділу, Товариство 

Червоного Хреста України); 

- Потапова Валентина Іванівна (керівник навчального напряму, УГСПЛ) 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка 

до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.40–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

16.00–16.30 Фінальна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Мушак Наталія Богданівна; 

Керівник ЗВО – Проректор з інноваційного навчання та інформатизації – Борсук 

Павло Сергійович; 

Проректор з навчальної роботи – Полухін Анатолій Васильович 

Декан факультету міжнародних відносин – Волошин Юрій Олексійович;  

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства – 

Короткий Тимур Робертович. 

16.30.17.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 

 

День 3 – (21 квітня 2021 березня) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 
 


