
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі  за спеціальністю «081 Право» освітньо-наукової програми «Право» (ID у ЄДЕБО 36966) за третім  рівнем 

вищої освіти (справа № 0940/АС-22) в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова згідно із 
наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № №368-Е від 20 вересня 2022 р. 

 

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: м. Одеса , Французький бульвар 24/26, Економіко-правовий 
факультет. 

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

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 06.10.2022 

09:00–09:40 Зустріч 1 з керівництвом Одеського 

національного університету імені І.І. 

Мечникова 

5-7 осіб (відеоконференція)  

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

Ректор ОНУ імені І.І. Мечникова – проф. Труба Вячеслав Іванович; 

Перший проректор, заступник голови приймальної комісії – доц. 
Ніколаєва Майя Іванівна;  
Проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова – 

доц. Запорожченко Олександр Вікторович; 

Проректор з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова – проф. 

Іваниця Володимир Олексійович;    

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності – проф. Смітюх 

Андрій Володимирович;  

Декан економіко-правового факультету – проф. Токарчук Людмила 

Михайлівна; 

Гарант ОНП – проф. Миколенко Олена Миколаївна; 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

10:00–10:40 Зустріч 2 з гарантом ОНП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

Гарант ОНП - проф. Миколенко Олена Миколаївна; 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти.  

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

11:00–11:40 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками (групою забезпечення ОНП) 

7-9 осіб (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 



науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст ОНП, а також викладають на цій ОНП:   

Степанова Тетяна Валеріївна, д.ю.н., професор, завідувачка кафедри 

конституційного права та правосуддя;  

Миколенко Олександр Іванович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

адміністративного та господарського права;  

Стрельцова Євдокія Джонівна, д.ю.н, доцент, завідувачка кафедри 

загально-правових дисциплін та міжнародного права;  

Чуваков Олег Анатолійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

кримінального права, кримінального процесу та криміналістики;   

Толкаченко Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент, завідувачка 

кафедри цивільно-правових дисциплін;  

Шевцов Сергій Павлович, д.філос.н., професор, професор кафедри 

філософії;    

Бігунова Наталя Олександрівна, д.філол.н., професор, завідувачка 

кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів;  

Канзафарова Ілона Станіславівна, д.ю.н., професор, професор 

кафедри цивільно-правових дисциплін; 

Миколенко Олена Миколаївна – д.ю.н., професор, професор кафедри 

кримінального права, кримінального процесу та криміналістики   

Чайковська Марина Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

маркетингу та бізнес-адміністрування.  

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

12:00–12:40 Зустріч 4 із здобувачами вищої освіти (10-

12 осіб) (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

Здобувачі очної денної форми навчання:  

1. Крістєва Елла Анатоліївна 

2. Телешев Сергій Павлович 

3. Хріщева Олександра Георгіївна 

4. Волошкевич Олександр Олександрович 

5. Криворучко Олена Юріївна 

6. Байло Євген Сергійович;  

Здобувачі очної вечірньої форми навчання:  

1. Садова Тетяна Сергіївна 

2. Василевська Надія Станіславівна 

3. Ківало Людмила Вікторівна 



4. Бондаренко Юлия Геннадіївна 

5. Яцюк Анастасія Романівна 

6. Карлюга Єлизавета Кирилівна 

 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00-14:40 Зустріч 5 з представниками 

самоврядування здобувачів (5-7 осіб) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти;   

Євчук Максим Анатолійович - представник Ради студентського 

самоврядування ОНУ;    

Спасенко Арсен Володимірович - в.о. голови Ради студентського 

самоврядування ЕПФ, член вченої ради ЕПФ;  

Юраш Євген Олександрович - голова профкому студентів і аспірантів, 

член вченої ради ОНУ; 

Мальцева Ксенія Костянтинівна - голова профбюро студентів 

економіко-правового факультету, член вченої ради факультету;   

Нєнно Ірина Михайлівна, д.е.н, проф. - директор ГО «Інститут 

інтелекту»;  

Маслій Наталія Дмитрівна, д.е.н., проф. - голова Ради молодих 

вчених ОНУ;  

Святошнюк Арина Леонідівна, к.ю.н., доц., член Ради молодих вчених 
ОНУ від ЕПФ  - голова відділу роботи з громадськістю.  

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

15.00-15.40 Зустріч 6 з представниками підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

керівник Відділу аспірантури і докторантури – доц. Ружицька Ольга 

Миколаївна; 

керівник Центру забезпечення якості освіти – проф. Аннєнкова Ірина 

Петрівна; 

начальник науково-дослідної частини – Копійка Олександр Кузміч;  

керівник навчального відділу – проф. Гвоздій Светлана Петрівна.  

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 



16.00-16.40 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник  Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 

представників Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова) 

16.40-17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

17.00-17.40 Зустріч 7 представниками підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник  Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

керівник відділу кадрів – Голєнков Андрій Станіславович;  

головний бухгалтер – доц. Петруненко Ярослав Вікторович; 

перший проректор ОНУ імені І.І. Мечникова, заступник голови 
приймальної комісії – доц. Ніколаєва Майя Іванівна;  
директор Центру міжнародної освіти – доц. Крючкова Наталія 

Михайлівна; 

директор Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова - Подрезова 

Марина Олексіївна. 

17.40-18.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

День 2 – 07.10.2022 

09:00–10:40 Ознайомення з матеріальною базою 

(відеозвіт в режими реального часу) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

гарант ОНП - проф. Миколенко Олена Миколаївна;. 

10:40-11.00 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою  

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

11.00-12.00 Зустріч 8 із стейкхолдерами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти;  

Коломоєць Тетяна Олександрівна - декан юридичного факультету 

Запорізького національного університету, д.ю.н., професор, член-

кореспондент Національної академії правових наук України, 

Заслужений юрист України;  

Заркуа Лалі Джонівна - Голова Управління супроводження судових 



справ ГУ ДПС в Одеській області;  
Денисова Аліна Володимирівна - д.ю.н., професор, завідувачка 
кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 
Одеського  державного університету внутрішніх справ;  
Ярмакі Христофор Петрович – д.ю.н., професор, професор 
кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 
Одеського  державного університету внутрішніх справ;  
Дришлюк Андрій Ігоревич – в.о голови апеляційного суду Одеської 
області, к.ю.н.;  
Віхляєв Михайло Юрійович - Директор Центру українсько-
європейського наукового співробітництва, д.ю.н., професор, професор 
кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 
Ужгородського національного університету;  
Найфлейш Володимир Давидович - Суддя Господарського суду 
Одеської області, к.ю.н.;    
Токарчук Людмила Михайлівна – декан економіко-правового 
факультету, д.ю.н., професор.     

12.00-12.20 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

12:20–12:50 Робота з документами Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

гарант ОНП - проф. Миколенко Олена Миколаївна; 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

12.50-13.00 Підведення підсумків роботи з 

документами 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи(Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

представник секретаріату Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

15.00-15.20 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

15.20-16.00. Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.); 

представник секретаріату, представник  Національного агентства із 



забезпечення якості вищої освіти; 

Ректор ОНУ імені І.І. Мечникова – проф. Труба Вячеслав Іванович; 

Перший проректор, заступник голови приймальної комісії – доц. 
Ніколаєва Майя Іванівна;  
Проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова – 

доц. Запорожченко Олександр Вікторович; 

Проректор з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова – проф. 

Іваниця Володимир Олексійович;    

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності – проф. Смітюх 

Андрій Володимирович;  

Декан економіко-правового факультету – проф. Токарчук Людмила 

Михайлівна; 

Гарант ОНП – проф. Миколенко Олена Миколаївна; 

День 3 – 08. 20. 2022 

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

експертної групи 

Члени експертної групи (Малюга Л.Ю., Логвиненко Б.О., Сікора В.Є.) 

 
Керівник експертної групи                         Леся МАЛЮГА  
 
Ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова                                                        Вячеслав ТРУБА   
 
 
 
 


