
 
ПРОГРАМА  

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

за спеціальністю 293 «Міжнародне право»  

за другим рівнем вищої освіти освітніх програм 

«Міжнародне приватне право» (ID у ЄДЕБО 20822) та 

«Міжнародний судовий процес» (ID у ЄДЕБО 34634) 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

з 28.09.2021-30.09.2021 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 – 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 – (28 вересня 2021 року) 

 

08.40–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка технічних 

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: 

Панфілова Юлія Михайлівна – керівник ЕГ; 

Дзюба Юрій Павлович – експерт; 

Глух Марина Василівна – експерт; 

Горбік Дар’я Сергіївна – експерт. 

09.00-09.30 Організаційна зустріч з гарантами ОП, 

відео конференція 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП «Міжнародне приватне право» – Калакура Віктор Ярославович 

Гарант ОП «Міжнародний судовий процес» - Гнатовський Микола Миколайович 

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; 

Проректор з науково-педагогічної роботи – Гожик Андрій Петрович 

Директор Інституту міжнародних відносин – Копійка Валерій Володимирович 

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво)  – 

Смирнова Ксенія Володимирівна 
Завідувач кафедри міжнародного права – Мицик Всеволод Всеволодович 

Гарант ОП «Міжнародне приватне право» – Калакура Віктор Ярославович 

Гарант ОП «Міжнародний судовий процес» - Гнатовський Микола Миколайович 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками ОП «Міжнародне приватне 

право» відео конференція (5-7 осіб) 

Члени експертної групи;  

Завідувач кафедри міжнародного приватного права, 

Гарант ОП «Міжнародне приватне право» – Калакура Віктор Ярославович 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій програмі: 

1. проф. Бірюков Олександр Миколайович 

2. проф. Виговський Олександр Ігорович 

3. доц. Криволапов Богдан Михайлович 

4. доц. Серьогін Олександр Юрійович 

5. ас. Лазаренко Микола Миколайович 

11.45–12.25 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками ОП «Міжнародний судовий 

процес» відео конференція (5-7 осіб) 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП «Міжнародний судовий процес» - Гнатовський Микола Миколайович;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 



програми, а також викладають на цій програмі: 

1. проф. Буроменський Михайло Всеволодович 

2. проф. Медведєва Марина Олександрівна 

3. доц. Тропін Захар Володимирович 

4. доц. Поєдинок Ольга Романівна 

5. доц. Єделєв Роман Сергійович 

12.25–13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 та 3 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.10 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.15–14.50 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Міжнародне приватне право», 

Відео конференція (4-6 осіб) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Міжнародне приватне право»:  

1 курс д.ф.н. – Шаламберідзе Марія; Кириленко Софія; Великий Ярослав; 

Насталенко Руслана 
2 курс д.ф.н. – Ковальова Ірина; Янішевський Єгор; Бернас Катерина, Яремчук 

Катерина 

14.55–15.35 Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Міжнародний судовий процес», 

Відео конференція (4-6 осіб) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Міжнародний судовий процес»:  

1 курс д.ф.н. – Бурбак Катерина; Діас Мальдонадо Габріела Едуардівна;  

Сорокіна Оксана; Яіцька Генрієтта; Оурас Мохамед Абдельуахаб 

2 курс д.ф.н. – Василенко Анастасія; Корнієнко Ксенія; Підгорна Дарина; 

Цурковська Тетяна; 

15.35–15.45 Підведення підсумків зустрічі 4,5, 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.50–16.20 Зустріч 6 з представниками студентського 

самоврядування, відео конференція 

Члени експертної групи; 

Семен Еренбург – т.в.о. Голови РС 

Єгор Черкун – заступник Голови РС 

Олександра Мамчій – голова освітнього департаменту  

Віталій Лилик - очільник профбюро ІМВ 

16.20–17.00 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка 

до відкритої зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17.00–17.40 Зустріч 7 ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

17.40–18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

 

  



 

День 2 – (29 вересня 2021 року) 

08.50–09.00 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 «Міжнародне приватне право» – Калакура Віктор Ярославович 

Гарант ОП «Міжнародний судовий процес» - Гнатовський Микола Миколайович 

Відео-демонстрація матеріально-технічної бази – Єделєв Роман Сергійович, 

https://drive.google.com/file/d/1txB4cpO8RCtbRjQnylrePURPIW0oM-Iy/view 

Представник бібліотеки – Ващенко Лілія Михайлівна 

Демонстрація системи антиплагіату ЗВО – відповідальна особа – Затхей Лариса 

Геннадіївна, Єделєв Роман Сергійович 

10.20–10.40 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічного забезпечення, підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

10.40–11.40 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом, відео конференція 

Члени експертної групи; 

Щеглюк Дарія Василівна – керівник відділу забезпечення якості освіти КНУ;  

Приятельчук Олена Анатоліївна - представник Науково-методичного центру, 

який перевіряє ОП;  

Леонова Наталія Олександрівна – представник навчальної частини відповідальний 

за формування навчальних планів та розкладу; 

Нанавов Антон Семенович – представник відділу міжнародних зв’язків та 

академічної мобільності;  

Глухова Дарія Андріївна – представник Центру кар’єри та працевлаштування; 

Іванченко Олексій Геннадійович – начальник відділу кадрів; 

Савченко Валентина Сергіївна – начальник планово-фінансового відділу. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 9 з випускниками ОП відео 

конференція 

Члени експертної групи;  

Випускники ОП «Міжнародне приватне право»  

1. Радомська Дарина – помічник-консультант народного депутата України 

2. Гейвандов Владислав – молодший юрисконсульт в Ajax Systems 

3. Тюфанова Галина – Молодший юрисконсульт управляючої компанії "Метінвест" 

4. Хамраєва Нігара 

Випускники ОП «Міжнародний судовий процес» 

1. Бернацький Богдан Віталійович 

2. Радченко Лариса Олександрівна 

3. Моісеєва Анастасія Юріївна 

4. Юдіна Ярослава Євгенівна 

https://drive.google.com/file/d/1txB4cpO8RCtbRjQnylrePURPIW0oM-Iy/view


12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 9, 

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.40 Зустріч 10 з представниками баз практики 

та роботодавцями, відео конференція 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП «Міжнародне приватне право»: 

1. Клименко Оксана Михайлівна – Завідувач відділу проблем розвитку 

національного законодавства Інституту Законодавства Верховної Ради України 

2. Пленюк Марʼяна Дмитрівна – Учений секретар Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор 

3. Попко Євген Вікторович – представник Адвокатського обʼєднання «Брати 

Попко та партнери» 

4. Кулик Олег – юрист, помічник адвоката, фірма «Ілляшев і Партнери» 

14.45–15.25 Зустріч 11 з представниками баз практики 

та роботодавцями, відео конференція 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП ««Міжнародний судовий процес»: 

1. Короткий Тимур Робертович – Віце-президент Всеукраїнської громадської 

організації «Українська асоціація міжнародного права»; 

2. Представник від Міністерства закордонних справ України; 

3. Олехов Ігор Іванович - адвокат, партнер, керівник банківської та фінансової 

практики Київського офісу міжнародної юридичної фірми «CMS Cameron McKenna 

Nabarro Olswang» 

4. Перепелинська Олена Сергіївна – адвокат, партнер, керівник практики 

міжнародного арбітражу адвокатського об'єднання «Integrites» 

14.25–15.00 Підведення підсумків зустрічі 8, 9 

підготовка до зустрічі 10 

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; 

1. Проректор з науково-педагогічної роботи – Гожик Андрій Петрович 

2. Директор Інституту міжнародних відносин – Копійка Валерій Володимирович 

3. Заступник директора з науково-педагогічної роботи ІМВ: Нанавов Антон 

Семенович 
Гарант ОП «Міжнародне приватне право» – Калакура Віктор Ярославович 

Гарант ОП «Міжнародний судовий процес» - Гнатовський Микола Миколайович. 

16.30.17.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 



 

День 3 – (30 вересня 2021 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


