
ПРОГРАМА   

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 

вКиївському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю 

«081Право» освітньої програми «Право»  

(IDу ЄДЕБО 36832) за третім рівнем вищої освіти  

  

  

1. Призначення та статус цієї програми  

  

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

групи у Київському національному торговельно-економічному університеті (далі – ЗВО) під 

час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Право» (ID у ЄДЕБО 36832) 

(далі – ОП), 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 проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.   

  

Загальні умови роботи експертної групи  

  

1.1. ЗВО на час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку надає експертній групі (без 

фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні матеріали із застосуванням 

засобів дистанційного зв’язку.   

1.2. 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.   

1.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, 

коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники ЗВО та інші особи.   

1.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, із застосуванням засобів 

дистанційного зв’язку, визначених у розкладі програми 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.   

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.   



2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання.   

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою:   

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, факультет міжнародної торгівлі та права, кафедра 

адміністративного, фінансового та інформаційного права, тел. (044) 531-00-09.   

E-mail: adminpravo@knteu.kiev.ua   



2. Розклад роботи експертної групи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку  

  

Час   Назва заходу   Учасники   

День 1 – 28 вересня 2020 р.   

9.00–9.15  Організаційна  зустріч  із  

гарантом ОП   

Члени експертної групи;  гарант ОП: Гуржій Тарас Олександрович, 

д.ю.н., проф.   

9-15–9-30  Підготовка до зустрічі 1   Члени експертної групи   

9-30.–10.00   Зустріч 1 з науково 

педагогічним персоналом  
Члени експертної групи;  гарант ОП:Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., проф. 

НПП, які безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій освітній 

програмі:  зав. кафедри міжнародного, цивільного та комерційного 

права:МазаракіНаталія Анатоліївна, д.ю.н., проф.; зав. кафедри іноземної 

філології та перекладу Латигіна Алла Григорівна, доц.; доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування Головня Юлія Ігорівна, к.е.н, доц.; доцент кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Анна Валеріївна, 

к.ю.н., доц. ; професор кафедри журналістики та реклами Семенець Олена 

Олександрівна, д.ф.н., проф.; доцент кафедри міжнародного, цивільного та 

комерційного права, Можайкіна Олена Станіславівна, к.ю.н., доц.; професор 

кафедри філософськи та соціальних наукМорозов Андрій Юрійович, д.філос.н., доц.  

10.00-10.30   Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2   
Члени експертної групи   

10.30–11.10   Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти   
Члени експертної групи; здобувачі ВО різних 

років і форм навчання:    

Задорожній Богдан Юрійович, 1-й рік навчання, денна форма   

Гнєзділова Наталя Володимирівна, 1-й рік навчання, вечірня форма  

Коваленко Жана Анатоліївна, 2-й рік навчання, вечірня форма   

Лісогор Юрій Борисович, 4-й рік навчання, денна форма   

Нефедова Альона Валеріївна,4-й рік навчання, денна форма   

  

 



11.10–11.30   Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3  
Члени експертної групи   

11.30–12.10  Зустріч 3 із представниками  

органів студентського   

(громадського) самоврядування  

Члени експертної групи;   

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених   

Баранюк Юрій  
голова профспілки працівників та студентів університету Бай Сергій Іванович, д.е.н., 

проф.  

Голова Ради студентського самоврядування Петровська Дар’я  

Голова Студентської ради факультету міжнародної торгівлі та праваДадіані Тамара  

12.10–13.00  Підведення підсумків зустрічі 3 
(обід)  

Члени експертної групи   

13.00–13.40   Зустріч 4 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО   
Члени експертної групи;  ректор: Мазаракі Анатолій Антонович, д.е.н., 

проф.; перший проректор з науково-педагогічної роботи:  

Притульська Наталія Володимирівна, д.т.н., проф.; проректор з 

наукової роботи: Мельниченко Світлана Володимирівна, д.е.н., 

проф.; декан факультету міжнародної торгівлі та права: Гончарова Юлія 

Анатоліївна, к.ю.н. гарант ОП:Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., 

проф.  

13.40–14.00  Підведення підсумків зустрічі 4 

підготовка до відкритої зустрічі    

Члени експертної групи   



14.00-14.40  Відкрита зустріч  Члени експертної групи;   

усі охочі учасники освітнього процесу    

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)   

 

Відкрита зустріч з експертною групою:   

ID36832 Київський національний торговельно-економічний університет ОП «Право»  

Час: 28 вересня2020 14:00   

Підключитись до конференції Zoom: https://zoom.us/j/9604386457?pwd=SzFSejk2MjNiM1RGRllIUEU4MTBFZz09  

Ідентифікатор конференції 960 438 6457   

Пароль: T96GWV  
14.40–15.00   Підведення підсумків відкритої 

зустрічі   

Члени експертної групи   

15-00-15-40  Зустріч 5 з групою забезпечення  Члени експертної групи;  гарант ОП:Гуржій Тарас Олександрович, 
д.ю.н., проф.;членкиня групи забезпеченняМазаракіНаталія 
Анатоліївна, д.ю.н., проф.; членкиня групи забезпеченняЗапотоцька 
Олена Василівна, д.ю.н.  

  

  

15-40-16-00  Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи  

День 2 – 29 вересня 2020 р.  

10.00-10.30   Зустріч 6 зі стейкхолдерами  

(роботодавцями,  представниками 

академічної спільноти)   

Члени експертної групи; зав. кафедри міжнародного приватного, комерційного та 

цивільного права Мазаракі Наталія Анатоліївна, д.ю.н., доц.; керуючий партнер 

юридичної фірми «BONUM»Усенко Роман Анатолійович, к.ю.н.; заступник голови 

Київського окружного адміністративного суду Щавінський Віталій Романович, 

д.ю.н., проф.  

10.30–11.00   Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7  
Члени експертної групи   

https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/9604386457?pwd%3DSzFSejk2MjNiM1RGRllIUEU4MTBFZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw05fd0GwuF1EevgPE3rkIhh
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/9604386457?pwd%3DSzFSejk2MjNiM1RGRllIUEU4MTBFZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw05fd0GwuF1EevgPE3rkIhh
https://www.google.com/url?q=https://zoom.us/j/9604386457?pwd%3DSzFSejk2MjNiM1RGRllIUEU4MTBFZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw05fd0GwuF1EevgPE3rkIhh


11.00–11.40   Зустріч 7 з науковими 

керівниками   
Члени експертної групи;  наукові керівники здобувачів, що навчаються 

за ОП: зав. кафедри міжнародного, цивільного та комерційного 

праваМазаракіНаталія Анатоліївна, д.ю.н., проф.;  зав. 

кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного 

праваГуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., проф.; доцент 

кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного 

праваЗапотоцька Олена Василівна, д.ю.н.; професор кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права (за 

сумісництвом) БерлачАнатолій Іванович, д.ю.н., проф.; професор 

кафедри міжнародного, цивільного та комерційного праваЗадорожня 

Галина Володимирівна, д.ю.н., доц.  

11.40–12.00   Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8  
Члени експертної групи   

 

12.00–12.40   Зустріч 8з адміністрацією і 

представниками допоміжних 

(сервісних) структурних 

підрозділів   

Члени експертної групи;  керівник системи управління якістю, перший проректор з 

науково-педагогічної роботи:  Притульська Наталія Володимирівна, д.т.н., 

проф.; проректор з наукової роботи: Мельниченко Світлана Володимирівна, д.е.н., 

проф.;начальник навчально-методичного відділу Божко Тетяна Василівна;керівник 

відділу аспірантури і докторантури – Харченко Олена Григорівна; директор Центру 

розвитку кар’єри Назаренко Оксана Григорівна; представник центру педагогічних та 

психологічних досліджень – Пасічнюк Ольга Петрівна; заступник начальника відділу 

міжнародних зв’язківДанчик Тамара Олексіївна; начальниквідділу організаційно-

виховної роботи та інформаційного забезпеченняКладченко Марія Володимирівна.  

   

12.40–13.00   Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9  
Члени експертної групи   

13.00–13.30   Зустріч 9.Ознайомлення з 

матеріально технічною базою  
Члени експертної групи;  гарант ОП: Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., 

проф.;заступник завідувача бібліотеки Морозова Тетяна Миколаївна; керівник 

відділу супроводу дистанційного навчанняРоганов Володимир;директор ІОЦ-Головного 

центру інформаційних технологій Шестак Ярослав Іванович  

   



13.30–13.45  Підведення підсумків зустрічі 9  Члени експертної групи   

13.45-14.15  Резервна зустріч  Члени експертної групи;   

особи, додатково запрошені на резервну зустріч   

14-15-14-30  Підведення підсумків резервної 

зустрічі  
Члени експертної групи  

14.30-15-10   Фінальний брифінг  Члени експертної групи;   

Ректор: Мазаракі Анатолій Антонович, д.е.н., проф. перший проректор з науково-

педагогічної роботи: Притульська Наталія Володимирівна, д.т.н., проф.  

проректор з наукової роботи: Мельниченко Світлана Володимирівна, д.е.н., проф.   

декан факультету міжнародної торгівлі та права: Гончарова Юлія Анатоліївна, к.ю.н. 

гарант ОП: Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., проф.  

15.10-17-00  Підведення підсумків першого та 

другого днів роботи. Робота з 

документами.  

Члени експертної групи  

День 3 – 30 вересня 2020 р.  

10.00–18.00   «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи і робота 

з документами   

Члени експертної групи   

  

  


