
 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Міжнародне публічне право» другого 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 проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми, а також умови роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КНУТШ, 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної групи та КНУТШ. 

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. КНУТШ на час візиту експертної групи надає приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для 

проведення зустрічей.  



2.2. Під час візиту КНУТШ 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, на них не можуть бути присутні працівники КНУТШ та інші 

особи. Проте можливі винятки, які погоджуються з експертною групою. 

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, КНУТШ забезпечує реалізацію 

огляду матеріально-технічної бази у погоджений із експертною групою спосіб. 

2.5. КНУТШ забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної зустрічі у погоджений час.  

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, КНУТШ надсилає посилання на зустріч 

усім заявленим у програмі візиту учасникам, зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує 

присутність запрошених.    

Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути присутні особи, що не запрошені, 

відповідно до програми. 

2.6. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна група може запросити будь-яких 

осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це КНУТШ у 

розумні строки; КНУТШ має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. КНУТШ зобов’язаний завчасно повідомити всіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час та місце проведення такої зустрічі. У випадку 

акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, КНУТШ публікує посилання на відкриту зустріч на 

інформаційних джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі.  

2.8. КНУТШ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 

експертної групи. 

2.9. Контактною особою від КНУТШ щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої програми, є гарант 

освітньої програми, зазначений у відомостях про самооцінювання. 

2.10. 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 – 11.01. 2023 р. 

9:00 – 9:30 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення)  

Члени експертної групи 

 

9:30 – 10:00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович 

10.00-10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович; 

Ректор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка – Бугров 

Володимир Анатолійович; 

Директор НН ІМВ – Копійка Валерій 

Володимирович; 

Заступник директора з науково-педагогічної 

роботи НН ІМВ – Мінгазутдінов Ігор 

Олександрович; 

Завідувач кафедри міжнародного права НН 

ІМВ – Мицик Всеволод Всеволодович 

10:40 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00 – 11:40 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович; 



професор кафедри міжнародного права НН 

ІМВ – Білоцький Сергій Дмитрович; 

професор кафедри міжнародного права НН 

ІМВ – Медведєва Марина Олександрівна; 

професор кафедри порівняльного і 

європейського права НН ІМВ – Шпакович 

Ольга Миколаївна; 

професор кафедри іноземних мов НН ІМВ – 

Гон Олександр Мойсевич  

доцент кафедри міжнародного права НН ІМВ 

– Єделєв Роман Сергійович; 

доцент кафедри міжнародного права НН ІМВ 

– Тропін Захар Володимирович; 

асистент кафедри міжнародного права НН 

ІМВ – Басиста Альбіна Миколаївна 

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:00 – 12:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи; 

Азаров Віталій Євгенович; 

Коротка Поліна Олександрівна; 

Кудрик Віталій Григорович; 

Куценко Дмитро Вячеславович; 

Свірська Валерія Віталіївна; 

Цибух Руслан Васильович; 

Гребенюк Єлизавета Тарасівна; 

Ліпченко Фарид Сергійович 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 

13:00 – 14:00  Обідня перерва  



14:00 – 14:20 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14:20 – 15:00 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

В.о. Голови Ради студентів НН ІМВ – Черкун 

Єгор Олександрович; 

Перший заступник Голови Ради студентів НН 

ІМВ – Вареник Дарина Андріївна; 

Секретар Ради студентів НН ІМВ – Петрик 

Юрій Павлович; 

Заступник Голови Ради студентів НН ІМВ з 

юридичних питань – Мила Міла Андріївна; 

Голова Ради молодих вчених НН ІМВ – 

Хмара Марина Петрівна 

15:00 – 15:20 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:20 – 16:00 Зустріч 5 із стейкхолдерами Члени експертної групи; 

Посол з особливих доручень Міністерства 

закордонних справ України – Кориневич 

Антон Олександрович; 

Віце-президент ВГО «Українська асоціація 

міжнародного права» – Короткий Тимур 

Робертович; 

Голова адвокатського об’єднання 

«QUARTE», керуючий партнер – Гриценко 

Володимир Володимирович; 

Партнер юридичної фірми «Аріо» – 

Грушовець Євген Анатолійович; 

Радник юридичної компанії «Арцінгер» – 

Дядюк Євген Миколайович; 



Старший партнер юридичної компанії 

AVELLUM – Лікарчук Костянтин Ігорович; 

Провідний юрист адвокатського об’єднання 

«Сергій Козяков і партнери» – Пилипенко 

Андрій Леонідович 

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

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16:30 – 17:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

всі бажаючі 

День 2 – 12.01.2023 р. 

9:00 – 9:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

9:30 – 10:10 Зустріч 6 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

Аметов Гірей Емільович; 

Колістратенко Ілля Станіславович; 

Лазор Ольга Василівна; 

Лисюк Роман Миколайович; 

Ніжнік Дар’я Ігорівна  

10:10 – 10:30 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:30 – 11:10 Зустріч 7 із представниками допоміжних 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи; 

Керівник Відділу забезпечення якості освіти – 

Щеглюк Дарія Василівна; 

Керівник або представник Відділу 

міжнародних зв’язків; 

Начальник Відділу академічної мобільності – 

Галич Лілія Борисівна; 



В.о. директора Наукової бібліотеки ім. 

М. Максимовича – Канєвська Світлана 

Олексіївна; 

Начальник відділу кадрів – Іванченко 

Олексій Геннадійович; 

Заступник головного бухгалтера – Малеча 

Галина Павлівна; 

Голова Науково-методичної комісії НН ІМВ – 

Приятельчук Олена Анатоліївна; 

Завідувач навчальної лабораторії 

інформатики та обчислювальної техніки НН 

ІМВ – Матвєєв Володимир Володимирович 

11:10 – 11:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

11:30 – 12:20 Ознайомлення з матеріальною базою 

(відеозвіт) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович; 

доцент кафедри міжнародного права НН ІМВ 

– Єделєв Роман Сергійович  

12:20 – 12:50 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою 

Члени експертної групи 

12:50 – 13:50 Обідня перерва  

13:50 – 14:30 Робота з документами Члени експертної групи 

14:30 – 14:45 Підведення підсумків роботи з документами Члени експертної групи 

14:45 – 16:00 Резервна зустріч / додаткова зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович 

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

16:30 – 17:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 



гарант ОП – Буроменський Михайло 

Всеволодович; 

Директор НН ІМВ – Копійка Валерій 

Володимирович; 

Заступник директора з науково-педагогічної 

роботи НН ІМВ – Мінгазутдінов Ігор 

Олександрович; 

Завідувач кафедри міжнародного права НН 

ІМВ – Мицик Всеволод Всеволодович 

День 3 – 13.01.2023 р. 

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

експертної групи  

Члени експертної групи 

 


