
 

ПРОГРАМА 
«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі  за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Правознавство» (ID у ЄДЕБО 46065) за третім рівнем 

вищої освіти (справа № 1824/АС-21) у Херсонському державному університеті 
згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1897-Е від 08.12.2021 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, м. Херсон, вул Університетська, 27 
3. Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 

Час Зустріч або інші активності Учасники

День 1 – 20.12.2021 

за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

8.30 -08.50 Нарада експертів Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

08.50-09.00 Пробна відео конференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку, зображення)

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

Гарант ОНП Стратонов Василь Миколайович 

представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти



09:00–09:40 Зустріч 1 з керівництвом  Херсонського 
державного університету  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

гарант ОП Стратонов Василь Миколайович 

ректор Херсонського державного університету – 
Співаковський Олександр Володимирович; 
перший проректор ХДУ - Омельчук Сергій 
Аркадійович; 
проректорка з навчальної та науково-педагогічної 
роботи ХДУ – Мальчикова Дар'я Сергіївна; 
проректор з фінансово-господарської та науково-
педагогічної роботи ХДУ– Вінник Максим 
Олександрович; 
проректорка з інноваційної, міжнародної, 
інвестиційної діяльності та науково-педагогічної 
роботи ХДУ -   
Кушнір Наталія Олександрівна; 
проректор з соціально-гуманітарної та науково-
педагогічної роботи ХДУ – Кузнецов Сергій 
Володимирович; 
завідувачка  відділу аспірантури та докторантури 
– Цапів Алла Олексіївна; 
декан факультету бізнеса і права – Соловйов 
Андрій Ігорович  
завідувачка кафедри національного, міжнародного 
права та правоохоронної діяльності – Гавловська 
Аліна Олександрівна 

представник секретаріату , представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти

09:40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

http://omelchuk.ks.ua/
http://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Vinnik.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/Kushnir.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/Kushnir.aspx
http://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Kuznecov.aspx


10.00–10:20 Зустріч 2 з гарантом ОП  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

Гарант ОНП Стратонов Василь Миколайович

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

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

10:40–11:20 Зус тр іч 3 з н а у к о в о -п е д а г о г і ч ними 
працівниками (групою забезпечення ОП) 
Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О.,  
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 
Стратонов Василь Миколайович 
Гавловська Аліна Олександрівна 
Сотула Олександр Сергійович 
Правоторова Ольга Михайлівна 
Кобець Віталій Миколайович  
Слюсаренко Ніна Віталіївна  
Цапів Алла Олексіївна 
Поліщук Ірина Євгеніївна

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

11:40–12:20 Зустріч 4 із здобувачами вищої освіти   

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

Беніцька Аліса Анатоліївна (2 курс),  
Знахоренко Ольга Миколаївна (2 курс), 
Осіпова Ірина Геннадійовна (2 курс) 
Бібленко Василь Станіславович (3 курс),  
Христюк Валерія Вадимівна ( 3 курс),  
Березніков Олександр Володимирович (3 курс),   
Данилевський Максим Анатолійович (4 курс) 

представник секретаріату , представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти

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



12:40-13:10 Зустріч 5 з представниками самоврядування 
здобувачів  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

Голова наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених ХДУ –  Мандич 
Тамара Михайлівна; 
Голова  ППОСХДУ –  
Щербик Ангеліна Андріївна 
Голова студентського парламенту –  
Пазинич Денис Сергійович;  
Члени наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених ХДУ– Христюк 
Валерія Вадимівна, Захаров Олексій Олексійович, 
Волянюк Анастасія Сергіївна 

13:10–14:10 Обідня перерва

14.10-14.50 Зустріч 6 з представниками підрозділів 
Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

представник секретаріату , представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 

керівниця навчального відділу – Яценко Вікторія 
Федорівна; 
керівниця навчально-методичного відділу –
Корнішева Тетяна Леонідівна; 
керівниця відділу забезпечення якості освітньої 
д і яльно ст і – Бистрянцева Анастас ія 
Миколаївна; 
завідувачка  відділу аспірантури та докторантури 
– Цапів Алла Олексіївна 

14.50-15.10 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)



15.10-15.40 Зустріч 7 представниками підрозділів 
Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

представник секретаріату , представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

директорка Наукової бібліотеки ХДУ – 
Арустамова Нателла Артемівна; 
керівниця відділу кадрів – Кудас Наталія 
Анатоліївна 
керівник наукової школи – Стратонов Василь 
Миколайович; 
Головна бухгалтерка – Попова Ірина Михайлівна 
В.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та 
проєктної діяльності –Ревенко Євгенія Сергіївна; 
провідна фахівчиня із соціальної роботи, 
керівниця сектору соціальної інклюзії Доманчук 
Дар’я Сергіївна;  
фахівчиня гуманітарного відділу – Самойленко 
Анастасія Валентинівна;  
керівниця відділу приймальної комісі ї– 
Стародубець Надія Павлівна 
керівниця відділу з питань інтелектуальної 
власності – Блах Валерія Сергіївна;  
керівниця відділу по роботі з обдарованою 
молоддю – Юріна Юлія Миколаївна.

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

16.00-16.40 Відкрита зустріч 

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
Херсонського державного університету, які 
забезпечені засобами відеозв’язку (ZOOM))



16.40-17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

17.00-17.40 Зустріч 8 із стейкхолдерами  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП:   
1. Єлисєєва Марина Ігорівна - директора 

Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги в Херсонській області;  

2. Шкута Олег Олегович - керівник адвокатського 
об’єднання «Шкута і партнери» ; 

3. Петренко Наталія Олегівна – адвокат , 
медіатор; 

4. Тропіна Оксана Леонідівна – регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого ВР України з прав людини  

5. Василяка Дмитро Костянтинович –  суддя 
Херсонського окружного адміністративного 
суду; 

6. Гончарова Олена Вікторівна – прокурор 
Херсонської окружної прокуратури; 

7. Коваленко Ігор Петрович – начальник 
Каховського відділу Каховської окружної 
прокуратури; 

8. Сімонцева Людмила Олександр і вна 
завідувачка кафедрою публічного управління 
та права херсонського державного аграрно-
економічного Університету

17.40-18.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

День 2 – 21.12.2021



09:00–09:50 Ознайомення з матеріальною базою  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)  

Гарант ОНП – Стратонов Василь Миколайович. 
Завідувачка  відділу аспірантури та докторантури 
– Цапів Алла Олексіївна; 
Директорка Наукової бібліотеки ХДУ – 
Арустамова Нателла Артемівна; 
В.о. керівника відділу забезпечення академічно-
інформаційно-комунікаційної інфраструктури – 
Лемещук Олександр Ігорович; 
В .о . завідувачки кафедри національного , 
міжнародного права та правоохоронної діяльності 
– Гавловська Аліна Олександрівна; 

09:50-10.00 Підведення підсумків ознайомлення з 
матеріальною базою 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

10:00–11:00 Робота з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)

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

11.20-12.00 Резервна зустріч  

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

Додатково запрошені особи (за потреби)

12.00-12.20 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.)



13.00-13.30. Фінальна зустріч 

Відеоконференція  ZOOM  із записом

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 

гарант ОНП Стратонов Василь Миколайович 

ректор  Херсонського державного університету – 
Співаковський Олександр Володимирович; 
перший проректор ХДУ - Омельчук Сергій 
Аркадійович; 
проректорка з навчальної та науково-педагогічної 
роботи ХДУ – Мальчикова Дар'я Сергіївна; 
проректор з фінансово-господарської та науково-
педагогічної роботи ХДУ– Вінник Максим 
Олександрович; 
проректорка з інноваційної, міжнародної, 
інвестиційної діяльності та науково-педагогічної 
роботи ХДУ -   
Кушнір Наталія Олександрівна; 
проректор з соціально-гуманітарної та науково-
педагогічної роботи ХДУ – Кузнецов Сергій 
Володимирович; 
завідувачка  відділу аспірантури та докторантури 
– Цапів Алла Олексіївна. 
декан факультету бізнеса і права – Соловйов 
Андрій Ігорович  
завідувачка кафедри національного, міжнародного 
права та правоохоронної діяльності – Гавловська 
Аліна Олександрівна. 

представник секретаріату , представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти

День 3 –10.11.2021

http://omelchuk.ks.ua/
http://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Vinnik.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/Kushnir.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/Kushnir.aspx
http://www.kspu.edu/About/UniversityAdministration/Kuznecov.aspx


Керівник експертної групи                                                                                                Коломоєць Т.О. 

Ректор Херсонського лержавного університету          Співаковський О.В.  
         

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

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Балинська О.М., Сікора В.Є.) 


