
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відео 

зв’язку за спеціальністю «081 Право» освітньої-наукової програми «Право» (ID у 

ЄДЕБО 37284) третього рівня вищої освіти (справа № 1316/АС-21) у ЗВО Національний 

університет «Одеська юридична академія» з 14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 
 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із  

закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми із використанням технічних засобів відео зв’язку, 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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі програми для кожної 

зустрічі, із використанням технічних засобів відео зв’язку у погоджений час. Зустрічі, 

включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. 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. 

2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 

проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відео зв’язку. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відео 

зв’язку. Зустрічі із використанням технічних засобів відео зв’язку записуються керівником 

(членом) експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Назва заходу (он-лайн зустрічі) Учасники* 

День 1 - 14.07.2021 р. 

0900–0930 Пробна відеоконференція 
(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 
зображення тощо) 
Організаційна зустріч членів 

експертної групи з гарантом ОНП 

Контактна особа з технічного персоналу, уповноважений представник ЗВО, 

гарант програми. 

 
 

1) Сафончик Оксана Іванівна –   гарант ОНП, д. ю. н., професор; 

 

2) Д'ячкова Марія Олегівна – завідувач відділом аспірантури та докторантури, 

к.ю.н.; 

3) Кузнецова Людмила Валентинівна – начальник навчально-методичного 

відділу 

 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

1000–1030 Зустріч 1 з адміністрацією та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи. 

 

Загородній Віктор Євстафійович – ректор, к.ю.н., професор; 

Аракелян Мінас Рамзесович – перший проректор, д.ю.н., професор; 

Ульянова Галина Олексіївна – проректор з навчальної роботи, д.ю.н., 

професор; 

Завальнюк Василь Володимирович - проректор з навчально-методичної та 

виховної роботи, д.ю.н., професор; 

Туляков Вячеслав Олексійович – проректор з міжнародних зв’язків, д.ю.н., 

професор; 

Підгородинський Вадим Миколайович – проректор з навчально-інноваційної  

діяльності, д.ю.н., доцент; 

Сафончик Оксана Іванівна – гарант ОНП, д. ю. н., професор. 

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

1100–1140 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи. 
 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст, а 
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  також викладають на освітньо-науковій програмі: 

Подцерковний Олег Петрович, завідувач кафедри господарського права та 

процесу, д. ю. н., професор; 

Крижановський Анатолій Федорович, завідувач кафедри загальнотеоретичної 

юриспруденції, д.ю.н., професор; 

Федотов Олексій Павлович,  професор кафедри морського та митного права, 

д. ю. н., професор; 

Давидова Ірина Віталіївна, д. ю. н., професор кафедри цивільного права; 

Юлінецька Юлія Василівна, в.о. завідуюча кафедрою іноземних мов № 1,         

к. філол. н., доцент; 

Логінова Наталія Іванівна, завідуюча кафедрою інформаційних технологій,      

к. пед.н., доцент;  

Єфремова Наталя Володимирівна - к. ю. н., доцент кафедри історії держави і 

права; 

1140–1200 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи. 

1200–1240 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи. 

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 

перший рік навчання: 

1) Топал Аліна Сергіївна – аспірантка 1-го курсу денної форми навчання; 

2) Алєксєєва Ліна Леонідівна – аспірантка 1-го курсу заочної форми 

навчання;  

другий рік навчання: 

3) Басалюк Наталія Василівна – аспірантка 2-го курсу денної форми навчання; 

4) Смірнова Наталія Романівна – аспірантка 2-го курсу денної форми 

навчання;  

третій рік навчання: 

5) Васильків Валентина Ігорівна – аспірантка 3-го курсу денної форми 

навчання; 

6) Грезіна Олена Миколаївна– аспірантка 3-го курсу денної форми навчання; 

 четвертий рік навчання: 

7) Мохд Наргіс Османівна – аспірантка 4-го курсу денної форми навчання; 
8) Корнілова Олеся Володимирівна – аспірантка 4-го курсу денної форми 

навчання. 

1240–1300 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 
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1300–1400 Обідня перерва  

1400–1420 Зустріч 4 з представниками 
самоврядних організацій здобувачів 

вищої освіти 

Члени експертної групи. 
Лукащук Каріна Русланівна – голова  

Студентської ради НУ «ОЮА» у період з вересня 2018 р. по березень 

2021р.; 

Спасова Катерина Іванівна – голова Наукового товариства молодих вчених, 

аспірантів та студентів; 

Кучерявенко Вікторія Сергіївна – заступник голови Ради молодих вчених; 

Некіт Катерина Георгіївна - член Ради молодих вчених; 

Московчук Дмитро Олександрович – член Ради молодих вчених; 

Корнілова Олеся Володимирівна - член Ради молодих вчених; 

Розумейко Дмитро Олексійович - член Ради молодих вчених. 

1420–1430 Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 

1430–1500 Відкрита зустріч Члени експертної групи. Всі бажаючі. 

1500–1540 Зустріч 5 з роботодавцями по даній 

ОНП 

Члени експертної групи. 

 

Представники роботодавців: 

1) Гринько Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри цивільного права та 

процессу Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда 

Юзькова; 

2) Степаненко Сергій Миколайович – ректор Одеського державного 

екологічного університету, професор ; 

3) Громовенко Костянтин Вікторович – ректор Міжнародного гуманітарного 

університету; 

4) Савицький Андрій Якович – директор юридичної фірми «Де Факто»; 

5)Канзафарова Ілона Станіславівна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечнікова; 
6) Сікан Ольга Миколаїівна –  т.в.о. начальника Управління інвестицій, 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної 

державної адміністрації. 

 

1540–1600 Підведення підсумків зустрічі 5, 
робота з документами 

Члени експертної групи. 
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День 2 – 15.07.2021 р. 

09
30

–10
00

 Зустріч 6 із випускниками  ОНП Члени експертної групи. 

 

Випускники ОНП 2020 р. (чи інших років): 

1) Олексій Уляна Олександрівна 

2) Буга Алла Юріївна 

3) Караман Микола Віталійович 

4) Спасова Катерина Іванівна 
5) Прущак Валерія Євгеніївна  
 

1000–1030 Зустріч 7 з науковими керівниками за 

відповідною ОНП 
Члени експертної групи. 

 

Наукові керівники: 

1) Подцерковний Олег Петрович - завідувач кафедри господарського права 

та процесу, д. ю. н., професор; 

2) Єфремова Наталя Володимирівна - к. ю. н., доцент кафедри історії 

держави і права; 

3) Мазуренко Світлана Вікторівна - к. ю. н., доцент кафедри права 

інтелектуальної власності, та патентної юстиції; 

4) Цехан Дмитро Миколайович - к.ю.н., доцент кафедри криміналістики; 

5) Глиняна Катерина Михайлівна - к. ю. н., професор кафедри цивільного 

права; 

6) Дикий Олег Вікторович - к. ю. н., доцент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права; 

7) Андронов Ігор Володимирович - д. ю. н., доцент, професор кафедри 

цивільного процесу;  

8) Свида Олексій Георгійович - к. ю. н., доцент кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури;  

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 7, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи. 



6  

1100–1130 Зустріч 8 із допоміжними 
структурними підрозділами 

Д’ячкова Марія Олегівна ¬– завідувач відділу аспірантури і докторантури; 

Кузнецова Людмила Валентинівна –начальник навчально-методичного відділу; 

Грезіна Олена Миколаївна – начальник відділу оцінювання якості вищої освіти 

ЦООПІАР;  

Куртєва Оксана Олегівна – начальник відділу кадрів; 

Лазарева Галина Юріївна – начальник планово-фінансового відділу; 

Круш Світлана Іванівна - ІТ-спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю. 

1130–1220 Зустріч 9. Ознайомлення з 
матеріально-технічною базою ЗВО 

Члени експертної групи: 

Сафончик Оксана Іванівна – гарант ОНП; 

Іванійчук Таїсія Юріївна – директор наукової бібліотеки НУ «ОЮА»; 

Волянюк Тетяна Анатоліївна – методист. 

1220–1230 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи. 

1230–1330 Обідня перерва  

1330–1345 Резервна зустріч Члени експертної групи. 

 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

1345–1415 Підведення підсумків резервної   зустрічі, 
підготовка до фінального брифінгу. 

Члени експертної групи. 

1415–1445 Фінальний брифінг Члени експертної групи. 
Загородній Віктор Євстафійович – ректор, к.ю.н., професор; 

Аракелян Мінас Рамзесович – перший проректор, д.ю.н., професор; 

Ульянова Галина Олексіївна – проректор з навчальної роботи, д.ю.н., 

професор; 

Завальнюк Василь Володимирович - проректор з навчально-методичної та 

виховної роботи, д.ю.н., професор; 

Туляков Вячеслав Олексійович – проректор з міжнародних зв’язків, д.ю.н., 

професор; 

Підгородинський Вадим Миколайович – проректор з навчально-інноваційної  

діяльності, д.ю.н., доцент; 

 Сафончик Оксана Іванівна – гарант ОНП, д.ю.н., професор; 

1445–1500 Робота з документами Члени експертної групи. 

День 3 – 16.07.2021 р. 
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900–1800 
«День суджень» – внутрішня он-
лайн зустріч експертної групи та 

робота з документами 

Члени експертної групи. 

Примітка: *до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої світи може бути залучений представник 

Національного агентства чи секретаріату. 

 

 
 

Керівник експертної групи  В’ячеслав ТИЛЬЧИК 

__________ 2021 року 

 
 

Перший проректор Національного університету «Одеська юридична академія»     Мінас АРАКЕЛЯН 

 


