
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 

«293 Міжнародне право» освітньо-наукової програми «Міжнародне право» (ID у ЄДЕБО 47824)  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у ЗВО Інститут держави і права ім. В.М.Корецького 

Національної академії наук України з 27.01.2022 р. по 29.01.2022 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 проводиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 

 

Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 

 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 27.01. 2022 р. 

8:30 – 9:00 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення)  

Члени експертної групи 

 

9:00 – 9:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин 



9:30 – 10:10 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 

Національної академії наук України 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин; 

Директор Інституту держави і права імені В. М. 

Корецького НАНУ – Скрипнюк Олександр; 

Заступник директора Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАНУ – Оніщенко 

Наталія; 

Заступник директора Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАНУ – Нагребельний 

Володимир; 

Вчений секретар Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАНУ – Кваша Оксана. 

10:10 – 10:30 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:30 – 11:10 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками 5-8 осіб 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин; 

Завідувач відділу міжнародного права та 

порівняльного правознавства, член проєктної 

групи – Денисов Володимир; 

Провідний науковий співробітник відділу 

міжнародного права та порівняльного 

правознавства, член проєктної групи – Кресін 

Олексій; 

Старший науковий співробітник відділу 



міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Фалалєєва Людмила; 

Старший науковий співробітник відділу 

міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Проценко Ірина; 

Старший науковий співробітник відділу 

міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Павко Яна. 

11:10 – 11:30 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:30 – 12:10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (до 8 

осіб)  

Члени експертної групи; 

Здобувачі: 

1 курс – Кас’яновський Іван; 

2 курс – Ходош Валерія; Демченко Ярослав; 

3 курс – Коваленко Юлія; 

4 курс – Петренко Анатолій. 

12:10 – 12:30 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 

12:30 – 13:30  Обідня перерва  

13:30 – 13:50 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:50 – 14:30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Голова Ради молодих вчених Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького НАНУ – Малишев 

Олександр; 

Заступник Голови Ради молодих вчених Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАНУ – 

Гурова Анна; 

Член Ради молодих вчених Інституту держави і 

права імені В. М. Корецького НАНУ – Демченко 



Пилип. 

14:30 – 14:50 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:50 – 15:30 Зустріч 5 із представниками допоміжних 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи; 

Директор наукової бібліотеки – Овчиннікова 

Наталія; 

Відповідальна за організаційне забезпечення 

освітньо-наукового процесу – Авраменко 

Наталія;  

Завідувач відділу інформаційного та 

організаційного забезпечення наукових 

досліджень – Камінська Надія; 

Представник редакції фахового наукового 

збірника – Кресіна Ірина. 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00 – 17:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

всі бажаючи 

День 2 – 28.01.2022 р. 

8:45 – 9:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

9:00 – 9:40 Зустріч 6 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

Випускники: 

заступник декана з виховної роботи економіко-

правового факультету Маріупольського 

державного університету, доцент кафедри права та 

публічного адміністрування – Тихомирова 

Галина (захистила дисертацію у 2013 р.); 

доцент кафедри міжнародного права Державного 



податкового університету – Куртинець 

Мирослав (захистив дисертацію у 2013 р.); 

доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Національного 

авіаційного університету – Драчов 

Олексій(захистив дисертацію у 2013 р.); 

Доцент кафедри міжнародної інформації 

Національного університету «Львівська 

політехніка» – Гачкевич Андрій (захистив 

дисертацію у 2016 р.); 

9:40 – 10:00 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:00 – 10:40 Зустріч 7 із стейкхолдерами Члени експертної групи; 

Професор кафедри міжнародного права 

Державного податкового університету – 

Тимченко Леонід; 

Декан факультету міжнародної торгівлі та права 

Київського національного торговельно-

економічного університету – Гончарова Юлія; 

Завідувач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Київського 

університету права НАН України – Хорватова 

Оксана; 

Національний радник з юридичних питань 

координатора проектів ОБСЄ в Україні – 

Водянніков Олександр; 

Представник бази практики завідувач кафедри 

теорії та історії держави і права Національного 



педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 

– Андрусишин Богдан. 

10:40 – 11:10 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

11:10 – 12:00 Ознайомлення з матеріальною базою Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин; 

Завідувач господарської частини – Ращенко 

Ганна;  

Провідний інженер– Ничай Ірина. 

12:00 – 12:30 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою 

Члени експертної групи 

12:30 – 13:30 Обідня перерва  

13:30 – 14:30 Робота з документами Члени експертної групи 

14:30 – 15:00 Підведення підсумків роботи з документами Члени експертної групи 

15:00 – 15:30 Резервна зустріч / додаткова зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

16:00 – 16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

гарант ОП, старший науковий співробітник 

відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства – Савчук Костянтин; 

Директор Інституту держави і права імені В. М. 

Корецького НАНУ – Скрипнюк Олександр; 

Заступник директора Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАНУ – Оніщенко 



Наталія; 

Заступник директора Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАНУ – Нагребельний 

Володимир; 

Вчений секретар Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАНУ – Кваша Оксана. 

День 3 – 29.01.2022 р. 

9:00 – 18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи 

 


