
 

 

ПРОГРАМА 
«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі  за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» (ID у ЄДЕБО 37490) за третім рівнем вищої 
освіти (справа № 612/АС-21) в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса  

згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 631-Е від 22.03.2021 року 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – 
ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’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 «онлайн-візиту» 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. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали. 

2.2. ЗВО 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 онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на 
ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі «онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 
відповідно до розкладу. 

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

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

3. Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 0 –  

за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 
 Пробна відео конференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
гарант ОП Коваль І.Ф., д-р. юрид. наук, доцент; 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти 

День 1 – 12.04.2021 
09:00–09:20 Зустріч 1 з керівництвом  Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 
3-5 осіб  
(відеоконференція)  

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
гарант ОП Коваль І.Ф., д-р. юрид. наук, доцент; 
ректор Донецького національного університету 
імені Василя Стуса Гринюк Р.Ф., д-р. юрид. наук, 
професор; перший проректор Нагорняк Т.Л., д-р. 
політ. наук, професор; 
проректор з наукової роботи Хаджинов І.В. д-р. 
екон. наук, професор; 
проректор з інноваційної діяльності та розвитку 
інфраструктури Гижко А.П.; 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 
 

09:20–09:40 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

09:40–10:20 Зустріч 2 з гарантом ОП (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
Гарант ОП Коваль І.Ф., д-р. юрид. наук, доцент 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

10:20–10:40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  



10:40–11:20 Зустріч 3 з науково-педагогічними 
працівниками (групою забезпечення ОП) 7-9 
осіб (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 
викладають на цій ОП (7-9 осіб) 
 
Турченко О.Г., завідувач кафедри 
конституційного, міжнародного і кримінального 
права, канд. юрид. наук, доцент; 
Міхайліна Т.В., професор кафедри теорії та 
історії держави і права та адміністративного 
права, д-р. юрид. наук, професор; 
Гоцуляк Ю.В., доцент кафедри теорії та історії 
держави і права та адміністративного права, д-р. 
юрид. наук, доцент; 
Павлюченко Ю.М., доцент кафедри 
господарського права, канд. юрид. наук, доцент; 
Хаджинов І.В., професор кафедри міжнародних 
економічних відносин (викладає «Academic 
writing»), д-р. екон. наук, професор; 
Дорошенко Л.М., доцент кафедри цивільного 
права і процесу, канд. юрид. наук, доцент; 
Коваль І.Ф., декан юридичного факультету, д-р. 
юрид. наук, доцент; 
Мартинюк О.В., доцент кафедри теорії та історії 
держави і права та адміністративного права, 
канд. юрид. наук, доцент; 
Писарєва Е.М., доцент кафедри цивільного права 
і процесу, канд. юрид. наук, доцент. 

11:20–11:40 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

11:40–12:20 Зустріч 4 із здобувачами вищої освіти (10 – 12 
осіб) (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
здобувачі третього (освітньо-науково) рівня 



вищої  освіти (10-12 осіб, в т.ч. 4-5 здобувачів 
денної форми здобуття вищої освіти, 5-7 
здобувачів заочної форми здобуття вищої освіти 
різних років навчання з різними рівнями 
успішності) 
 
Мамедова С.М. – денна форма 
Федоришина Г.С. – денна форма 
Сурма Г.С. – денна форма  
Козлов О.С. – денна форма 
Воронов Д.О. – заочна форма 
Кравченко Т.С. – заочна форма 
Бахур О.В. – заочна форма 
Стадник І.М. – заочна форма 
Сушко О.О. – заочна форма 
Моніч Б.С. – заочна форма 
Загороднюк А.Г. – заочна форма 
 

12:20–12:40 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

12:40-13:10 Зустріч 5 з представниками самоврядування 
здобувачів (3-5 осіб) (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
представники самоврядування здобувачів: 
 
Рязанов М.Р. – Голова Молодіжної наукової ради 
Університету; 
Осмоловська А.О. – членкіня Ради з якості вищої 
освіти Університету (від аспірантів); 
Муц М.Д. – член Ради з якості вищої освіти 
Університету (від студентів), керівник 
проєктного департаменту Студентської ради 
Університету; 
Бурдига В.О. – Голова Правління Асоціації 
студентів та випускників Університету, заступник 
Голови профспілкового комітету незалежної 
профспілки студентів та працівників 
Університету; 



Сельська К. – здобувачка вищої освіти, членкіня 
Вченої Ради юридичного факультету. 

13:10–14:10 Обідня перерва  
14.10-14.50 Зустріч 6 з представниками підрозділів 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
 
Євтухова О.В. – завідувач навчального відділу; 
Фриз І.В. – завідувач аспірантури і докторантури; 
Скопова О.І. – завідувач відділу навчально-
методичного забезпечення якості вищої освіти, 
канд. іст. наук; 
Орєхова Т.В. – авторка Стратегії 
інтернаціоналізації Університету і відповідальна 
за її реалізацію, д-р. екон. наук, професор; 
Копельчук В.П. – завідувач відділу навчально-
методичного забезпечення кар’єрного зростання 
і професійного розвитку; 
Горєлова Н.С. – начальник відділу кадрів 
 

14.50-15.10 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

15.10-15.40 Зустріч 7 представниками підрозділів 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
керівники наукових шкіл, представник науково-
організаційного відділу, наукової бібліотеки, 
головні редактори наукових журналів 
 
Гринюк Р.Ф., д-р. юрид. наук, професор; 
Міхайліна Т.В., д-р. юрид. наук, професор; 
Коваль І.Ф. д-р. юрид. наук, доцент – керівники 
наукових шкіл; 
Радіо С.В. – завідувач наукової-дослідної 
частини, канд. хім. наук, доцент; 
Хаджинов І.В. – проректор з наукової роботи,  д-



р. екон. наук, професор; 
Міщан Т.В. – директор наукової бібліотеки. 
 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

16.00-16.40 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП «Право» та представників 
адміністрації Донецького національного 
університету імені Василя Стуса) 
  

16.40-17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

17.00-17.40 Зустріч 8 із стейкхолдерами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП «Право» та інші стейкхолдери 
 
Устименко В.А. – директор ДУ «Інститут 
економіко-правових досліджень імені В.К. 
Мамутова НАН України», д-р. юрид. наук, 
професор; 
Рєзнікова В.В. – завідувачка кафедри 
господарського права та господарського процесу 
Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, д-р. 
юрид. наук, професор; 
Панасюк О.С. – суддя Вінницького апеляційного 
суду, канд. юрид. наук; 
Жаровська І.М. – професорка кафедри теорії, 
історії та філософії права Інституту права, 
психології та інноваційної освіти НУ «Львівська 
політехніка», д-р. юрид. наук, професор; 



Аветисян М.Р. – керівник юридичного 
департаменту Riviera Estate, канд. юрид. наук. 

17.40-18.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

День 2 – 13.04.2021 
09:00–09:30 Ознайомення з матеріальною базою 

(фотозвіт) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
гарант ОП 

09:30-09.40 Підведення підсумків ознайомлення з 
матеріальною базою  

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

09:40–11:00 Робота з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
гарант ОП  
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

11.00-11.20 Підведення підсумків роботи з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

11.20-12.00 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
гарант ОП Коваль І.Ф., д-р. юрид. наук, доцент; 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

12.00-12.20 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

12.40-13.10. Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
гарант ОП Коваль І.Ф., д-р. юрид. наук, доцент 
ректор Донецького національного університету 
імені Василя Стуса Гринюк Р.Ф., д-р. юрид. наук, 
професор; перший проректор Нагорняк Т.Л., д-р. 
політ. наук, професор; 
проректор з наукової роботи Хаджинов І.В. д-р. 
екон. наук, професор. 



День 3 –14.04.2021 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Запотоцька О.В., Городиловська М.Т.)  

 
 

Керівник експертної групи                                                                                                                                    Коломоєць Т.О. 
 

 
Ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса       Гринюк Р.Ф.  


