
 

 
ПРОГРАМА 

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 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 роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус груп згідно розкладу за 

допомогою програми ZOOM, а огляд матеріально-технічної бази за місцем знаходження ЗВО (змішана форма акредитації). 
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 онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 

відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі роботи 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 передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, і часу проведення такої онлайн-зустрічі шляхом розміщення цієї 
інформації на офіційному веб-сайті. 

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 у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі 
записуються керівником експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 

   

 

 

 

 

 



 

2. Розклад роботи експертної групи 

 

 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 01.06.2021 
0930–1000 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
гарант ОНП - Одерій Олексій Володимирович 

1030–1100 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
1100–1130 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 

 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
ректор - Вітвіцький Сергій Сергійович 
 
гарант ОНП - Одерій Олексій 
Володимирович 
 
керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП 
– т.в.о. завідувача кафедри кримінального 
процесу та криміналістики факультету № 1 
Одерій Олексій Володимирович 
 
проректор у функціональні обов’язки якого 
входить координування наукової діяльності – 
перший проректор Назимко Єгор Сергійович  
 
проректор у функціональні обов’язки якого 
входить координування навчальної діяльності – 
проректор Куракін Олександр 
Миколайович 

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи 



 

зустрічі 2 
1200–1300 Зустріч 2 з академічним персоналом 

 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
гарант ОНП - Одерій Олексій 
Володимирович; 
 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 5-8 осіб): 
 
професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Короткова Юлія Михайлівна, 
д.пед.н., доцент 
 
професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Кононенко Тетяна 
Володимирівна, д.філос.н., доцент 
 
професор кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Титаренко Дмитро 
Миколайович, д.і.н., доцент 
 
професор кафедри загально-правових дисциплін 
Зозуля Євген Вікторович, д.ю.н., професор 
 
професор кафедри організації досудового 
розслідування факультету № 1 КННІ Лоскутов 
Тимур Олександрович, д.ю.н., доцент 
 
завідувач кафедри іноземних мов Баланаєва 
Оксана Василівна, к.філ.н., доцент  



 

 
завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології факультету № 1 Данилевський 
Андрій Олександрович, к.ю.н., доцент 
 
доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Мухіна Галина Вікторівна, 
к.пед.н., доцент 
 
наукові керівники здобувачів: 
 
професор кафедри кримінального процесу та 
криміналістики факультету № 1 Волобуєв 
Анатолій Федотович, д.ю.н., професор 
 
професор кафедри загально-правових дисциплін 
Зозуля Євген Вікторович, д.ю.н., професор 
 
професор кафедри організації досудового 
розслідування факультету № 1 КННІ Лоскутов 
Тимур Олександрович, д.ю.н., доцент 
 
професор кафедри цивільного, трудового права 
та права соціального забезпечення факультету 
№ 3 Клемпарський Микола Миколайович, 
д.ю.н., професор 
 
завідувач кафедри господарсько-правових 
дисциплін та економічної безпеки факультету № 
3 Ніколенко Людмила Миколаївна, д.ю.н., 
професор 
 
перший проректор Назимко Єгор 
Сергійович, д.ю.н., с.н.с. 
 



 

т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу 
та криміналістики факультету № 1 Одерій 
Олексій Володимирович, д.ю.н., професор 
 
завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології факультету № 1 Данилевський 
Андрій Олександрович, к.ю.н., доцент 
 
завідувач кафедри цивільного та господарського 
права факультету № 2 КННІ Кадала Віталій 
Віталійович, к.ю.н., доцент 
  

1300–1315 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
1315–1400 Обідня перерва  
1400–1415 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
1415–1515 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
здобувачі, які навчаються на ОП 
по 2-3 здобувачі з кожного року навчання та 
форм освіти (денна і заочна) 
 
Курнаєва Катерина Генійовна, ад’юнкт 1 
курсу денної форми навчання 
 
Яковлєва Тетяна Костянтинівна, ад’юнкт 1 
курсу денної форми навчання 
 
Савінова Тетяна Михайлівна, аспірант 1 
курсу заочної форми навчання 
 
Аягут Наталія Гарягдиєвна, ад’юнкт 2 курсу 



 

денної форми навчання 
 
Бугаєць Тамара Іванівна, аспірант 2 курсу 
заочної форми навчання 
 
Єремєєв Андрій Валерійович, аспірант 2 
курсу заочної форми навчання 
 
Потоцький Мирослав Михайлович, ад’юнкт 
3 курсу денної форми навчання 
 
Легкошерст Юлія Сергіївна, аспірант 3 курсу 
заочної форми навчання 
 
Печко Володимира Володимирівна, 
аспірант 4 курсу заочної форми навчання 
 
Клечановський Іван Сергійович, аспірант 4 
курсу денної форми навчання 
 

1515–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1530–1600 Зустріч 4 з представниками самоврядування 
здобувачів 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
представники самоврядування здобувачів (1–2 
особи від органу самоврядування 
самоврядування ЗВО, які відповідають за участь 
аспірантів у внутрішній системі забезпечення 
якості вищої освіти; 2–3 особи від орану 
самоврядування здобувачів відповідного 
структурного підрозділу, у якому реалізовується 
ОП) 



 

Ковальова Ольга Вікторівна, к.ю.н., голова 
Наукового товариства студентів, курсантів, 
слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених 
 
Курнаєва Катерина Генійовна, ад’юнкт 1 
курсу денної форми навчання, член Наукового 
товариства студентів, курсантів, слухачів, 
аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених 
 
Потоцький Мирослав Михайлович, ад’юнкт 
3 курсу денної форми навчання, член Вченої 
ради ДЮІ МВС України, член координаційної 
ради Наукового товариства студентів, курсантів, 
слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених  
 
Яковлєва Тетяна Костянтинівна, ад’юнкт 1 
курсу денної форми навчання, член 
координаційної ради Наукового товариства 
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, 
ад’юнктів і молодих вчених 
 
 

1600–1615 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
1615–1645 Зустріч 5 з роботодавцями 

 
Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
 
Семенишин Микола Олександрович, д.ю.н., 
доцент, начальник ГУНП в Донецькій області 
 



 

Тарасенко Олександр Сергійович, к.ю.н., 
начальник відділу забезпечення якості освіти 
Департаменту персоналу МВС України 
 
Беседа Сергій Миколайович, заступник 
начальника ГУНП в Донецькій області – 
начальник слідчого управління 
 
Ковальов Василь Володимирович, к.ю.н., 
заступник директора – завідувач відділу 
забезпечення діяльності Донецького НДЕКЦ 
МВС України 
 
Лосич Сергій Васильович, к.ю.н., старший 
дослідник, заступник начальника управління 
боротьби з наркозлочинністю в 
Дніпропетровській області – начальник 2-го 
відділу Департаменту боротьби з 
наркозлочинністю Національної поліції України 
 
Савінова Наталія Андріївна, д.ю.н., с.н.с., 
директор Навчально-наукового інституту 
морського права та менеджменту НУ «Одеська 
морська академія» 
 
Карчевський Микола Віталійович, д.ю.н., 
професор, перший проректор Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка  
 
Копотун Ігор Миколайович, д.ю.н., 
професор, заслужений юрист України, професор 
кафедри кримінального права та судочинства 
юридичного факультету Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету імені 



 

академіка Степана Дем’янчука 
 
Громенко Юлія Олександрівна, к.ю.н., 
доцент, директор навчально-наукового інституту 
права та кібербезпеки Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
 
Ставицький Олег Вікторович, начальник 
відділу юридичного забезпечення Головного 
управління Державної міграційної служби 
України в Донецькій області  
 
Макаренко Наталья Анатоліївна, к.ю.н., 
керуючий партнер адвокатського об’єднання 
«Альфа Лекс»  
 
Сєднєв Юрій Володимирович, к.ю.н., 
керуючий партнер адвокатського об’єднання 
«Сєднєв та партнери» 

1645–1700 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1700–1730 Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників адміністрації 
ЗВО) 

1730–1800 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 02.06.2021 

0930–1030 Ознайомлення з матеріально-технічною базою, 
що використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП - Одерій Олексій Володимирович 

1030–1045 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 



 

1045–1130 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
керівник або представник структурного 
підрозділу, відповідального за забезпечення 
якості у ЗВО 
начальник навчально-методичного відділу 
Шульга Марина Вікторівна 
 
представник відділу аспірантури – завідувач 
аспірантури Данилевська Юлія 
Олександрівна, к.ю.н., с.н.с. 

1130-1145 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1145–1220 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 
 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
керівник або представник відділу кадрів – 
 
проректор з напряму кадрового забезпечення 
Врадій Руслан Володимирович 
   
завідувач відділення роботи з постійним складом 
відділу кадрового забезпечення Доманов Олег 
Миколайович 
 
керівник або представник відділу по роботі зі 
здобувачами – завідувач аспірантури 
Данилевська Юлія Олександрівна, к.ю.н., 
с.н.с. 



 

 
керівник або представник фінансового 
департаменту – головний бухгалтер Бадєєва 
Світлана Іванівна 

1220–1235 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1235–1320 Обідня перерва  
1320–1330 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
1330–1430 Резервна зустріч Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1430–1445 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1445–1530 Зустріч 8 з випускниками ОП 
 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 
випускники ОНП останніх 5 років (5-8 осіб) 
 
випускники ОНП 2020 року 
Бабенко Ольга Георгіївна 
Волобоєв Артур Олегович 
Войчишена Марина Вадимівна 
Шульга Марина Вікторівна 
 

1530–1600 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
1600–1620 Фінальна зустріч Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 



 

 
ректор - Вітвіцький Сергій Сергійович 
гарант ОНП - Одерій Олексій 
Володимирович 

1620-1700 Підведення підсумків  Члени експертної групи 
День 3 – 03.06.2021 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи: 

1) Керівник ЕГ: Дикий Олег Вікторович; 

2) Експерт: Ляшук Роман Миколайович; 

3) Експерт здобувач: Внукова Анна Андріївна 
 

 


