
 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за 

акредитаційною справою 972/АС-20 

(наказ про призначення експертної групи №1384-Е від 28.09.2020 р., №1418-Е від 
01.10.2020 р.) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю “262 Правоохоронна діяльність” освітньої 

програми (далі – ОП)  «Правоохоронна діяльність»  (ID  у  ЄДЕБО  –  34105)  у  віддаленому  

(дистанційному)  режимі  у  закладі вищої освіти Національний авіаційний університет (далі – ЗВО), 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 у віддаленому (дистанційному) 

режимі 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування та підключення до 

відеозустрічей комп’ютерів (мобільних пристроїв) всіх учасників акредитаційної експертизи. 

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 виїзду для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

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

які не запрошені на неї відповідно до розкладу. Спостерігач від Національного агентства може 

доєднатися до всіх зустрічей при необхідності. 

2.4. У розкладі роботи експертної групи 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 роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО публікує в себе на 

сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту зустріч з 

експертною групою, зазначаючи лінк на таку зустріч із вказанням дати, часу та мету такої зустрічі для 

всіх бажаючих приєднатися. 

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. Акредитаційна експертиза проводиться на платформі для відеоконференцій Zoom.



Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (06.10.20р.) 

8:30 – 9:00  Пробна відео конференція між 

експертами 
  Члени експертної групи 

9:00 – 9:30 Організаційна відео конференція з 

гарантом освітньої програми 
  Члени експертної групи 

  гарант освітньої програми –

Лихова Софія Яківна 

9:30 –10:00 Підготовка до зустрічі 1   Члени експертної групи 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
 Члени експертної групи;  

 ректор – Ісаєнко Володимир 

Миколайович; 

 проректор з навчальної роботи 

– Гудманян Артур Грантович; 

 проректор з гуманітарної 

політики та інновацій – Вовк 

Оксана Олексіївна; 

 проректор з наукової роботи – 

Харченко Володимир Петрович; 

 декан Юридичного факультету 

– Сопілко Ірина Миколаївна ; 

 гарант ОП – Лихова Софія 

Яківна 

10:30 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 
  Члени експертної групи 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
 Члени експертної групи;  

 гарант ОП – Лихова Софія 

Яківна; 

 науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на 

цій програмі: 

1. професор Лихова Софія Яківна 

2. професор Бородін Іван 

Лук’янович 



3. професор Кунєв Юрій 

Дем’янович 

4. доцент Літвінова Ірина 

Феофанівна 

5. доцент Устинова Ірина Петрівна 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:20 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 
  Члени експертної групи 

12:20–13:20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 
 Члени експертної групи; 

 здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП: 

Денна форма  

1. Личак Володимир Васильович 

(2 курс); 

2. Лівінська Каріна Костянтинівна 

(2 курс); 

3. Гонтаренко Валентина 

Миколаївна (1 курс); 

4. Гурченко Олександра Юріївна 

(1 курс) 

Заочна форма  

1. Рєпкіна Юлія Євгенівна (2 

курс); 

2. Онопрієнко Ірина Вадимівна (2 

курс); 

3. Переверзєва Катерина 

Максимівна (2 курс) 

13:20 – 13:40 Підведення підсумків зустрічі 3    Члени експертної групи 

13:40 – 14:40 Обідня перерва  

14:40 – 15:10 Підготовка до зустрічі 4   Члени експертної групи 



15:10–15:40 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 
  Члени експертної групи; 

  представники студентського 

самоврядування: 

1. Т.в.о. голови студради НАУ – 

Істратов Констянтин Миколайович 

2. Член студради НАУ – Кособоков 

Данило Олександрович; 

3. Голова студради Юридичного 

факультету Кузьо Юлія 

Володимирівна 

4. Голова Наукового товариства 

студентів та аспірантів 

Юридичного факультету – 

Кириченко Вікторія Вячеславівна; 

5. Голова профспілки студентів 

Юридичного факультету – 

Такеджанова Крістіна Батирівна. 

15:40 – 16:10 Підведення підсумків зустрічі 4   Члени експертної групи 

16:10–16:40 Відкрита зустріч   Члени експертної групи; 

  усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  

16:40 – 17:10 Робота з документами та 

підведення підсумків 
  Члени експертної групи 

День 2 – (07.10.20р.) 

9:00 – 9:30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

9:30–10:00 Зустріч 5 з роботодавцями  Члени експертної групи; 

 представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості 

ОП:  

1. Чумак Наталія Анатоліївна, 

заступник Начальника 

Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в м. Києві 

2. Король Володимир 

Володимирович суддя Касаційного 

кримінального суду в складі 

Верховного суду 

3. Армаш Надія Олексіївна 

заступник Директора 

відокремленого структурного 



підрозділу Державного 

підприємства «Інформаційні судові 

системи» «Центр судової 

експертизи та експертних 

досліджень» Державної судової 

адміністрації  

10:00 – 10:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 
  Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 6: Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП 

  Члени експертної групи; 

  гарант ОП – Лихова Софія 

Яківна; 

  особа, яка забезпечує огляд 

матер.-тех. бази Юридичного 

факультету, на якому реалізується 

ОП «Правоохоронна діяльність» – 

Щербина Богдан Сергійович 

11:30 – 12:00 Робота з документами та 

підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 

  Члени експертної групи 

12:00 – 13:30 Обідня перерва  

13:30 – 14:00 Підготовка до фінальної зустрічі    Члени експертної групи 

14:00 – 14:30 Резервна  зустріч,    Члени експертної групи; 

  особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч.  

14:30-15:00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі  

  Члени експертної групи 

15:00 – 15:30 Фінальна зустріч, відеоконференція  

 
  Члени експертної групи;  

  ректор – Ісаєнко Володимир 

Миколайович; 

  проректор з навчальної роботи 

– Гудманян Артур Грантович; 

  проректор з гуманітарної 

політики та інновацій – Вовк 

Оксана Олексіївна; 

  директор департаменту 

забезпечення якості освіти – 

Білоус Оксана Іванівна; 



  проректор з наукової роботи – 

Харченко Володимир Петрович; 

  декан Юридичного факультету 

– Сопілко Ірина Миколаївна ; 

  гарант ОП – Лихова Софія 

Яківна 

15:30 – 16:30 Робота з документами та 

обговорення візиту 
  Члени експертної групи 

День 3 – (08.10.20р.) 

10:00–18:00 «День суджень» - внутрішня 

зустріч експертної групи 
  Члени експертної групи 
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