ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право» галузь знань 29 «Міжнародні відносини» у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка у віддаленому (дистанційному) режимі
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.
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2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. КНУТШ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього
процесу за відповідною 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
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:10

Зустрічі або інші активності
Учасники
День 1 – 02.11. 2020 р.
Пробна відеоконференція (перевірка готовності
Члени експертної групи
учасників, якості звуку, зображення)
Організаційна зустріч з гарантом ОП
Члени експертної групи;
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
Зустріч 1 з науково-педагогічними працівниками 5-8
Члени експертної групи;
осіб
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньої програми, а також
викладають на цій програмі:
Буткевич Ольга Володимирівна, професор кафедри
міжнародного права
Буроменський Михайло Всеволодович, професор
кафедри міжнародного права
Смирнова Ксенія Володимирівна, професор кафедри
порівняльного і європейського права
Довгерт Анатолій Степанович, професор кафедри
міжнародного приватного права
Андрущенко Світлана Вікторівна, доцент кафедри
міжнародних відносин і зовнішньої політики
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10:10 – 10:30
10:30 – 11:10

Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти (до 8 осіб)

11:10 – 11:30
11:30 – 12:10

Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 з представниками студентського
самоврядування
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Колотило Володимир Володимирович, доцент кафедри
філософії гуманітарних наук філософського факультету
КНУТШ
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
Рашевська Катерина Євгеніївна, аспірант 1 р.н., денна
форма, науковий керівник Забара І.М.
Лук’янченко Євгенія Володимирівна, аспірант 1 р.н.,
заочна форма, науковий керівник Білас І.Г.
Міліцина Катерина Максимівна, аспірант 2 р.н., денна
форма, науковий керівник Довгерт А.С.
Веселовський Богдан Андрійович, аспірант 2 р.н., денна
форма, науковий керівник Смирнова К.В.
Наливанна Діана Миколаївна, аспірант 2 р.н., заочна
форма, науковий керівник Мицик В.В.
Троян Аліна Вячеславівна, аспірант 3 р.н., денна форма,
науковий керівник Криволапов Б.М.
Неділько Богдан Ігорович, аспірант 3 р.н., денна форма,
науковий керівник Гнатовський М.М.
Задорожній Олександр Олександрович, аспірант 4 р.н.,
денна форма, науковий керівник Григоров О.М.
Мороз Ігор Анатолійович, аспірант 4 р.н., заочна форма,
науковий керівник Гнатовський М.М.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Хмара Марина, членкиня ради молодих вчених при
МОН України, КНУТШ
Алієва Ельнара, Голова ради молодих вчених ІМВ
Новицька Наталія, координатор ради молодих вчених
ІМВ
Гопкало Тетяна, заступниця голови Наукового
товариства студентів ІМВ

12:10 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:30

Підведення підсумків зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 із представниками допоміжних структурних
підрозділів
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Куценко Євгеній, заступник Голови Ради студентів ІМВ.
Дмитренко Аліна, голова інформаційного департаменту
Ради студентів ІМВ
Овсяник Катерина, представниця профбюро об’єднаної
профспілкової організації
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Соболевська Любов Сергіївна, начальник відділу
академічної мобільності КНУТШ
Кравченко Андрій Олександрович, начальник відділу
міжнародного співробітництва КНУТШ
Ткачук Анжеліка Олегівна, начальник відділу
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів
КНУТШ
Щеглюк Дарія Василівна, в.о. керівника сектору
моніторингу якості освіти КНУТШ
Толстанова Ганна Миколаївна, начальник науководослідної частини КНУТШ
Караульна Наталія Вікторівна, директор Науковоконсультаційного центру КНУТШ, вчений секретар
Науково-дослідної частини КНУТШ
Нанавов Антон Семенович, заступник директора ІМВ з
науково-педагогічної роботи, відповідальний редактор
збірника наукових праць “Актуальні проблеми
міжнародних відносин”
Смирнова Ксенія Володимирівна, голова науковометодичної комісії ІМВ
Буткевич Ольга Володимирівна, головний редактор
Українського часопису міжнародного права
Корнійчук Галина Олександрівна, завідувач відділу
аспірантури ІМВ

14:30 – 14:50
14:50 – 15:30

Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з керівником та менеджментом Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
підрозділу, в якому реалізується ОП (Інститут
міжнародних відносин)

15:30 – 16:00

Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до зустрічі 6

16:00 – 16:45

Зустріч 6 із стейкхолдерами

Римська Тетяна Юріївна, керівник групи з міжнародних
зв’язків ІМВ
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
Бугров Володимир Анатолійович, проректор з науковопедагогічної роботи КНУТШ
Жилінська Оксана Іванівна, проректорка з наукової
роботи КНУТШ
Гожик Андрій Петрович, директор науковометодичного центру організації навчального процесу
КНУТШ
Копійка Валерій Володимирович, директор ІМВ
КНУТШ
Нанавов Антон Семенович, заступник директора ІМВ з
науково-педагогічної роботи
Ткачук Анжеліка Олегівна, начальник відділу
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів
КНУТШ
Смирнова Ксенія Володимирівна, голова науковометодичної комісії ІМВ
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Роботодавці, представники баз практики:
Кулеба Дмитро Іванович, Міністр закордонних справ
України
Кориневич Антон Олександрович, Постійний
Представник Президента України в Автономній
Республіці Крим
Буроменський Михайло Всеволодович, співголова
Комісії з питань правової реформи (консультативнодорадчий орган при Президентові України)
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16:45 – 17:00
8:45 – 9:00
9:00 – 9:40

9:40 – 10:00
10:00 – 10:40
10:40 – 11:10

Смирнова Ксенія Володимирівна, член Комісії з питань
правової реформи (консультативно-дорадчий орган при
Президентові України)
Буткевич Ольга Володимирівна, віце-президент
Української асоціації міжнародного права
Антонович Мирослава Михайлівна, доцент кафедри
міжнародного та європейського права факультету
правничих наук, НаУКМА
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 6

День 2 – 03.11.2020 р.
Підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи
Зустріч 7 з випускниками ОП
Члени експертної групи
випускники ОП (5-8 осіб)
Черняк Юлія Валеріївна, суддя Касаційного цивільного
суду у складі Верховного Суду
Гіренко Олексій Тимофійович, заступник генерального
директора, концерн “Поділля”
Філіп’єв Артем Олександрович, заступник генерального
директора з правових питань, питань взаємодії з
державними органами та комунікацій, ПАТ
“АрселорМіттал Кривий Ріг”
Цірат Катерина Геннадіївна, юрист з питань дерегуляції,
Офіс простих рішень та результатів
Фастовець Анна Сергіївна, доцент кафедри
міжнародного та європейського права КНЕУ імені Вадима
Гетьмана
Глухова Дар’я Андріївна, координатор асоціації
випускників ІМВ
Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до
Члени експертної групи
відкритої зустрічі
Члени експертної групи
Відкрита зустріч
всі бажаючі
Підведення підсумків відкритої зустрічі
Члени експертної групи
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11:10 – 12:00

Ознайомлення з матеріальною базою (відеозвіт)

12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Підведення підсумків ознайомлення з матеріальною
базою
Обідня перерва
Робота з документами

14:30 – 15:00
15:00 – 15:30

Підведення підсумків роботи з документами
Резервна зустріч / додаткова зустріч з гарантом ОП

15:30 – 16:00

Підведення підсумків резервної зустрічі
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Члени експертної групи
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
Давиденко Алла Яківна, заступник директора з
адміністративно-господарських питань ІМВ
Нанавов Антон Семенович, заступник директора ІМВ з
науково-педагогічної роботи
Матвєєв Володимир Володимирович, завідувач
лабораторії інформатики та обчислювальної техніки ІМВ
Ващенко Лілія Михайлівна, завідувач бібліотеки ІМВ
Макеєнко Людмила Федірівна, завідувач лабораторії
методичного та видавничого забезпечення навчального
процесу ІМВ
Іванченко Олексій Геннадійович, завідувач відділу
кадрів КНУТШ
Никоненко Сергій Васильович, координатор радіотехнічного забезпечення навчального процесу ІМВ
Білявська Ольга Борисівна, начальник плановофінансового відділу КНУТШ
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
Нанавов Антон Семенович, заступник директора ІМВ з
науково-педагогічної роботи
Смирнова Ксенія Володимирівна, голова науковометодичної комісії ІМВ
Корнійчук Галина Олександрівна, завідувач відділу
аспірантури ІМВ
Члени експертної групи
Члени експертної групи
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

16:00 – 16:30

9:00 – 18:00

Члени експертної групи
Скринька Дмитро Васильович, гарант ОП
Бугров Володимир Анатолійович, проректор з науковопедагогічної роботи КНУТШ
Жилінська Оксана Іванівна, проректорка з наукової
роботи КНУТШ
Копійка Валерій Володимирович, директор ІМВ
КНУТШ
Нанавов Антон Семенович, заступник директора ІМВ з
науково-педагогічної роботи
Ткачук Анжеліка Олегівна, начальник відділу
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів
КНУТШ
Смирнова Ксенія Володимирівна, голова науковометодичної комісії ІМВ
День 3 – 04.11.2020 р.
“День суджень” – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи
Фінальна зустріч
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