ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної
експертизи за спеціальністю 293 «Міжнародне право» за другим рівнем вищої
освіти освітніх програм «Міжнародне право (денна форма)» (ID у
ЄДЕБО 20821) та «Міжнародне право (заочна форма)» (ID у ЄДЕБО 35881) у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
з 18.01.2022-21.01.2022 року
1.Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі –
КНУТШ) під час акредитаційної експертизи освітньої програми у віддаленому
(дистанційному) режимі, а також умови її проведення. Дотримання цієї програми є
обов’язковим як для КНУТШ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї
програми можливі лише за згодою сторін (як експертної групи, так і КНУТШ).
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. КНУТШ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі (із використанням технічних засобів відеозв’язку) забезпечує
онлайн-участь визначених фокус-груп у зустрічах із експертною групою (без фізичної
присутності у закладі).
2.2 КНУТШ забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів
відеозв’язку.
2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими (крім випадків,
коли це погоджено експертною групою), на них не можуть бути присутні працівники
КНУТШ та інші особи.
2.4. КНУТШ забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі для
кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими, на них не
можуть бути присутніми особи, які не запрошені 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 КНУТШ у
розумні строки; КНУТШ має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн-участь
відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. КНУТШ
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповіді КНУТШ
даною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі.
2.7. КНУТШ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі надає на запит експертній групі (без фізичної присутності
експертів у закладі) всі необхідні матеріали із застосуванням засобів дистанційного
зв’язку.
2.8. Контактною особою від КНУТШ 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 із
використанням технічних засобів відеозв’язку. Усі відеозустрічі записуються керівником
експертної групи (або членом експертної групи за узгодженням) та після закінчення
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.
Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: м.Київ, вул. Ю. Іллєнка, 36/1

3. Розклад роботи експертної групи в період “онлайн-візиту”
Час

Зустрічі або інші активності

Учасники

День 1 – 18.01.2022 р.
8:30-8.50

Пробна відеоконференція (перевірка Члени експертної групи
готовності учасників, якості звуку,
зображення)

8.50-9.15

Організаційна зустріч з гарантами ОП

Члени експертної групи;
Буткевич
Володимирівна,

Ольга

гарант
«Міжнародне право»;
Забара

Ігор

ОП

Миколайович,

гарант ОП «Міжнародне право»
(заочна форма)
Члени експертної групи

9.15 - 9.30

Підготовка до зустрічі 1

9.30-10.10

Зустріч 1 з науково-педагогічними Члени експертної групи,
Білоцький Сергій Дмитрович
працівниками ОП

професор кафедри міжнародного
права
Буроменський
Михайло
Всеволодович, професор кафедри
міжнародного права
Влялько Ілля Володимирович,
доцент кафедри порівняльного та
європейського права
Гнатовський
Микола
Миколайович, доцент кафедри
міжнародного права
Єделєв
Роман
Сергійович,
доцент
кафедри
міжнародного
права
Калакура
Віктор
Ярославович, завідувач кафедри
міжнародного приватного права
Криволапов
Богдан
Михайлович, доцент кафедри
міжнародного приватного права
Медведєва
Марина
Олександрівна,
професор
кафедри міжнародного права
Святун Олена Володимірівна
доцент кафедри порівняльного та
європейського права
Тропін Захар Володимирович,
доцент
кафедри
міжнародного
права

10.10-10.30

Підведення підсумків зустрічі 1
підготовка до зустрічі 2

і Члени експертної групи

10.30-11.10

Зустріч
2
з
керівником
та Члени експертної групи;
Андрій
Петрович,
менеджментом
Київського Гожик
проректор
з
науково-педагогічної
національного
університету
імені

Тараса Шевченка, підрозділу в якому роботи
Валерій
реалізується ОП (Навчально-науковий Копійка
Володимирович, директор ННІ
інститут міжнародних відносин)

міжнародних відносин
Мінгазутдінов
Ігор
Олександрович,
заступник
директора з науково-педагогічної
роботи
Мицик Всеволод Всеволодович,
завідувач кафедри міжнародного
права

11.10-11.30

Підведення підсумків
підготовка до зустрічі 3

11.30-12.10

Зустріч
освіти

12.10-12.30

Підведення підсумків зустрічі 3

12.30-13.30

Обідня перерва

13.30-13.50

Підготовка до зустрічі 4

13.50-14.30

Зустріч
4
з
представниками Члени експертної групи;
Еренбург Семен, голова Ради
студентського самоврядування

3

зі

зустрічі

здобувачами

2, Члени експертної групи

вищої Члени експертної групи;

Здобувачі
вищої
освіти,
які
навчаються на ОП:
Кузьміна Влада, денна форма
навчання, 1 курс
Тіпікін-Головко Нікіта, денна
форма навчання, 1 курс
Бабій
Анна,
денна
форма
навчання, 2 курс
Коцюрба Марія, денна форма
навчання, 2 курс
Чижик Олексій, денна форма
навчання, 2 курс
Кравчук Наталія, заочна форма
навчання, 1 курс
Болгаров Олексій, заочна форма
навчання, 2 курс
Рибак Наталія, заочна форма
навчання, 2 курс
Теймурорва
Афіда,
заочна
форма навчання, 2 курс
Тихенко Валерія, заочна форма
навчання, 2 курс
Сивець Світлана, заочна форма
навчання, 2 курс

Члени експертної групи
Члени експертної групи

студентів ННІ МВ
Лилик
Віталій,
голова
студентського профбюро ННІ МВ
Ячник Тетяна, голова наукового
департаменту Ради студентів ННІ
МВ
Павло
Михайлюк,
голова
Освітнього
департаменту
Студентського парламенту КНУТШ
Хмара Марина, голова ради
молодих вчених ННІ МВ

14.30-14.50

Підведення

підсумків

зустрічі

4, Члени експертної групи

підготовка до зустрічі 5
14.50-15.30

Зустріч
5
із
представниками Члени експертної групи;
Пижик Андрій Миколайович,
допоміжних структурних підрозділів

директор навчально-методичного
центру
організації
освітнього
процесу КНУТШ
Курченко
Олена
Олександрівна,
провідний
фахівець
відділу
міжнародного
співробітництва КНУТШ
Галич
Лілія
Борисівна,
провідний
фахівець
відділу
академічної мобільності КНУТШ
Щеглюк
Дарія
Василівна,
керівник
відділузабезпечення
якості освіти КНУТШ
Бояршинова
Катерина
Іванівна, керівниця Психологічної
служби КНУТШ,
Сербіна Наталя Федорівна,
голова профбюро НН ІМВ
Приятельчук
Олена
Анатоліївна, голова Науковометодичної комісії НН ІМВ
Матвєєв
Володимир
Володимирович,
завідувач
навчальної
лабораторії
інформатики та обчислювальної
техніки НН ІМВ

15.30-16.00

Підведення підсумків
підготовка до зустрічі 6

зустрічі

16.00-16.45

Зустріч 6 із стейкхолдерами

5, Члени експертної групи
Члени
експертної
групи,
роботодавці,
представники
баз
практики:
Кориневич
Антон
Олександрович,
Представник
Президента України в Автономній
Республіці Крим
Короткий Тимур Робертович,
Віце-президент ВГО «Українська
асоціація міжнародного права»
Кузьменко Лідія Рудольфівна,
радник з правових питань, голова
відділу
обліку
внутрішньо
переміщених осіб УВКБ ООН в
Україні
Кулько Андрій Вадимович,
старший юрист АО «Адвокатська
фірма «Коваленко, Паліашвілі і
партнери»
Савчук
Костянтин
Олександрович,
старший
науковий
співробітник
відділу
міжнародного
права
та
порівняльного
правознавства
Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України

16.45-17.00

Підведення підсумків зустрічі 6

Члени експертної групи

День 2 – 19.01.2022 р.
8.45-9.00
9.00-09.40

Підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи

Зустріч 7 з випускниками ОП Члени експертної групи

Желтуха
Марія
Костянтинівна,
юрист
ВГО
«Українська
асоціація
міжнародного права»
Мартинюк
Богдана
Вікторівна,
Третій
секретар
Представництва
України
при
Європейському Союзі
Пашинський
Анатолій
Павлович,
адвокат,
радник
АО «Юридична
фірма
«Василь
Кісіль і Партнери»
Рашевська
Катерина
Євгеніївна,
юрист
ГО «Регіональний
центр
прав
людини»
Синявський
Петро
Миколайович,
директор
Департаменту у справах іноземців
та осіб без громадянства Державної
міграційної служби України
Ситник
Олександр
Володимирович,
юрист
Київського
офісу
міжнародної
юридичної фірми «CMS Cameron
McKenna Nabarro Olswang»
Сікорська
Наталія
Михайлівна, помічниця адвоката
Футорянська
Катерина
Павлівна, помічник-консультант
народного
депутата
України,
заступника голови Комітету ВРУ з
питань зовнішньої політики та
міжпарламентського
співробітництва

09.40-10.00

Підведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до відкритої зустрічі

10.00 -10.40

Відкрита зустіч

10.40-11.10

Проведення
зустічі

11.10-12.00

Ознайомлення з матеріальною Члени експертної групи,
Буткевич
базою (презентація)

підсумків

Члени експертної групи
всі бажаючі
відкритої Члени експертної групи

Ольга
Володимирівна,
гарант
ОП
«Міжнародне право»
Забара
Ігор
Миколайович,
гарант ОП «Міжнародне право»
(заочна форма)
Ващенко Лілія Михайлівна,

завідувач бібліотеки ІМВ
Затхей Лариса Геннадіївна,
провідний
фахівець
кафедри
міжнародного приватного права
Єделєв
Роман
Сергійович,
доцент
кафедри
міжнародного
права

12.00-12.30
12.30-13.30

Підведення підсумків ознайомлення з Члени експертної групи
матеріальною базою
Обідня перерва

13.30-15.30

Робота з документами

15.30-16.00

Підведення
підсумків
документами

16.00-16.30

Резервна зустріч / додаткова зустріч з Члени експертної групи,
гарантом ОП
особи, додатково запрошені на
резервну зустріч
Підведення
підсумків
резервної Члени експертної групи
зустріч

16.30-17.00
17.00-17.40

Фінальна зустріч

17.40-18.00

Проведення
зустрічі

підсумків

Члени експертної групи,
Буткевич
Ольга
Володимирівна,
гарант
ОП
«Міжнародне право»
Забара
Ігор
Миколайович,
гарант ОП «Міжнародне право»
(заочна форма)

роботи

з Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Гожик
Андрій
Петрович,
проректор з науково-педагогічної
роботи
Копійка
Валерій
Володимирович,
директор
Інституту міжнародних відносин
Мінгазутдінов Ігор
Олександрович, заступник
директора з науково-педагогічної
роботи
Мицик Всеволод Всеволодович,
завідувач кафедри міжнародного
права
Калакура
Віктор
Ярославович, завідувач кафедри
міжнародного приватного права
Білас
Іван
Григорович,
завідувач кафедри порівняльного і
європейського права

фінальної Члени експертної групи

День 3 – 20.01.2022 р.
9:00–18:00

“День суджень” – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

