
 
 
 

ПРОГРАМА  
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Міжнародне право» першого рівня вищої освіти  
за спеціальністю 293 «Міжнародне право» (ID у ЄДЕБО 31857) 

 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

(дистанційному режимі) з 16.03.2021-18.03.2021 року 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (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 – (16 березня 2021 року) 
08.40–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка 

технічних засобів відеоз’язку 
Члени експертної групи: 
Панфілова Юлія Михайлівна – керівник ЕГ; 
Деркаченко Юлія Вікторівна – експерт; 
Демідовський Артем Вікторович – експерт. 

09.00-09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП, 
відео конференція 

Члени експертної групи;   
Гарант ОП – Тітов Євген Борисович 

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; 
гарант ОП – Тітов Євген Борисович; 
 
ректор ХНУ – Бакіров Віль Савбанович; 
 
проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов Антон 

Віталійович; 
  
декан юридичного факультету – Кагановська Тетяна Євгенівна;  
 
завідувач кафедри міжнародного і європейського права – Сироїд 

Тетяна Леонідівна (067-704-22-83, 063-826-08-00). 
10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

11.00–12.20 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками відео конференція (6-8 
осіб) 

Члени експертної групи;  
 
гарант ОП – Тітов Євген Борисович;  
 
завідувач кафедри міжнародного і європейського права – Сироїд 

Тетяна Леонідівна; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 



- Гавриленко Олександр Анатолійович; 
- Гужва Антон Миколайович; 
- Зубенко Ганна Вікторівна; 
- Кулачок-Тітова Людміла Вікторівна; 
- Серьогін Віталій Олександрович; 
- Слінько Дмитро Сергійович; 
- Фоміна Ліна Олександрівна. 

12.20–12.40 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.40–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, 

Відео конференція (8-10 осіб) 
Члени експертної групи; 
 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП, а саме по дві особи з:  
4 курсу д.ф.н. –  

1. Биканова Дар’я Олександрівна  
2. В’юнік Анастасія Сергіївна  

 
3 курсу д.ф.н. –  

1. Прилипко Олена Андріївна   
2. Юдіна Аліна Валеріївна  
 

2 курсу д.ф.н. –  
1. Пацалюк Олександра Радиславівна  
2. Стецишин Христина Романівна  

 
1 курсу д.ф.н. –  

1. Сафтенко Дар’я Анатоліївна  
2. Шевченко Євген Русланович  
3. Шульга Дар’я Олександрівна  

 
та по одній особі з  
2 курсу з.ф.н. –  

1. Бубир Аліна Сергіївна  
2. Кузнєцов Антон Едуардович  



 
4 курсу з.ф.н. –  

1. Семерненко Каталіна Юріївна  
2. Тимофеєнко Джанет  Миколаївна  

15.20–15.40 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.40–16.20 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування, відео 

конференція 

Члени експертної групи;  
представники від кожної форми студентського самоврядування:  
 
Член Вченої ради університету – немає представників юридичного 

факультету;  
 
Член Вченої ради юридичного факультету –  

1. Дахно Руслана Юріївна  
2. Шевченко Ігор Євгенійович  
3. Шевченко Євген Русланович  

 
Член Ради з питань забезпечення популяризації академічної 

доброчесності – Положення про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових та навчальних працях 

працівників і здобувачів вищої освіти Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна не передбачає 

утворення постійної Ради з питань забезпечення популяризації 

академічної доброчесності. Контролем за дотриманням 

академічної доброчесності на рівні університету займається 

Науково-технічна рада університету до якої не включені 

представники студентського самоврядування. У той же час в 

межах своєї діяльності популяризацією академічної доброчесності 

серед здобувачів вищої освіти займаються: 
1. Бортнікова Дар’я Олександрівна (Голова первинної 

профспілкової організації студентів та аспірантів ХНУ); 
2. Кравченко Катерина Олександрівна (Голова Ради молодих 

вчених); 



3. Чумаков Віктор Петрович (Голова студентської ради); 
 
Член Апеляційної комісії по розгляду результатів підсумкового 

контролю – згідно п. 5.3.6.11 Положення про організацію 

освітнього процесу в ХНУ імені В.Н. Каразіна постійна комісія не 

створюється. 
16.20–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до відкритої зустрічі 
 

17.00–17.40 Зустріч 5 відкрита зустріч, відео 

конференція 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім  гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

17.40–18.00 Підведення підсумків відкритої

 зустрічі  
Члени експертної групи 

 
 

День 2 – (17 березня 2021 року) 
08.45–09.00 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 ант плагіат ЗВО 
 

Члени експертної групи;  
 
гарант ОП – Тітов Євген Борисович 
 
директор Центральної наукової бібліотеки – Журавльова Ірина 

Казимирівна  
 
представник Центру інформаційних систем і технологій  
Демонстрацію системи антиплагіату ЗВО проведе – Єльцов Сергій 

Віталійович (Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу 

освітнього процесу, директор) 
 
відповідальний за дистанційні засоби навчання – Левчук Віктор 

Георгійович (Інститут післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання, директор) 



10.20–10.40 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічного забезпечення. 

Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 
 

10.40–11.40 Зустріч 6 із   адміністративним   
персоналом, 
відео конференція 

Члени експертної групи; 
 
керівник або представник навчального відділу – Іваненко Людмила 

Олександрівна (Управління якості освіти, начальник);  
 
керівник або представник Центру забезпечення якості вищої освіти 
та організації освітнього процесу  
Управління якості освіти – Іваненко Людмила Олександрівна 
(начальник); 
 
керівник або представник відділу міжнародних зав’язків  
Управління міжнародних відносин – Хижняк Олександр 

Володимимрович (директор); 
 
представник відділу кадрів  
Служба управління персоналом – Сергій Міколайович Куліш 
(начальник) 
 
представник фінансової частини  
Планово-фінансовий відділ – Хруслова Надія Семенівна 
(начальник) 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 7 з випускниками спеціальності 

«Міжнародне право»  
Члени експертної групи  
Випускники спеціальності (не більше 5 осіб) 

1. Батог Анастасія Геннадіївна  
2. Задніпряний Владислав Олександрович  
3. Кожухова Анастасія Володимирівна  
4. Коломоєць Карина Сергіївна  
5. Костенко Любов Костянтинівна  



6. Шмадченко Катерина Анатоліївна  

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–15.20 Зустріч 8 з представниками 

баз практики та роботодавцями, відео 
конференція 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП 
1. Бородавка Анатолій Іванович (Директор Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та 
Харківській областях) 

 
2. Лобанов Дмитро Олександрович (Директор Навчального 

центру практичної підготовки і працевлаштування Управління якості 

освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
 
3. Хижняк Александр Володимирович (Начальник Управління 

міжнародних відносин ХНУ імені В.Н. Каразіна)  
15.20–15.30 Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до 
зустрічі 9 

Члени експертної групи 

15.30–16.40 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.40–17.00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

17.00–17.30 Фінальна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 
гарант ОП – Тітов Євген Борисович; 
ректор ХНУ – Бакіров Віль Савбанович; 
проректор з науково-педагогічної роботи –  Пантелеймонов Антон 

Віталійович; 
 декан юридичного факультету – Кагановська Тетяна Євгенівна;  
завідувач кафедри міжнародного і європейського права – Сироїд 

Тетяна Леонідівна. 



17.30.18.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
 

День 3 – (18 березня 2021 березня) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 
 


