
 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за 

спеціальністю «081 Право» (ID у ЄДЕБО 37215)  

за справою № 0801/АС-21 

третього (PhD) рівня вищої освіти  

«Сумського Національного аграрного університету»  

з 26 по 28 квітня 2021 року 

 

 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи із закладом 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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі програми для кожної 
зустрічі, із використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 

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

2.3. У розкладі 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. 

2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце 
проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 
програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку. Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку записуються керівником 
(членом) експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

 

 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1  (26 квітня 2021 р.) 

8:30 – 9:00  Пробна відео 

конференція між 

експертами 

Члени експертної групи, експерти: Дзюба Юрій 
Павлович (керівник ЕГ), Коломієць Наталія 
Володимирівна та Сидорчук Владислав Васильович 

9:00 – 9:30 Організаційна зустріч з 

гарантом освітньої 

програми 

Члени експертної групи, експерти: Дзюба Юрій 
Павлович, Коломієць Наталія Володимирівна та 
Сидорчук Владислав Васильович  
 

Гарант освітньо-наукової програми  
Арістова Ірина Василівна 

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 Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  

 
Арістова Ірина Василівна – гарант ОП, 
Ладика Володимир Іванович – ректор Сумського НАУ; 
Жмайлов Валерій Миколайович – проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи; 
Данько Юрій Іванович – проректор з наукової роботи; 
Соколов Микола Олександрович –  проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності; 
Скляр Ірина Дмитрівна  - начальник відділу 
забезпечення якості освіти Сумського НАУ;  
Костель Микола Васильович – завідувач відділу 
аспірантури та докторантури; 
 Роговенко Олег Володимирович – декан юридичного 
факультету СНАУ; 
Михайліченко Микола Анатолійович, заступник 
декана з наукової роботи юридичного факультету 

10:30 – 11:00 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  

 

11:00–11:40 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  
 
Арістова Ірина Василівна –  гарант ОП, 
Запара Світлана Іванівна– д.ю.н., професор; 
Кравцова Тетяна Миколаївна – д.ю.н., професор; 
Данько Юрій Іванович, проректор з наукової роботи; 
Клочко Альона Миколаївна – завідувач кафедри 
міжнародних відносин, д.ю.н., доцент; 
Агаджанова Світлана Володимирівна – к.е.н., доцент; 
Скляр Ірина Дмитрівна Начальник відділу забезпечення 
якості освіти Сумського НАУ;  
Турчина Світлана Григорівна – к.е.н., доцент; 
Клочкова Тетяна Іванівна – завідувач кафедри 
іноземних мов, к.п.н., доцент; 

Михайлов Андрій Миколайович завідувач кафедри 

менеджменту, д.е.н., професор. 



11:40 – 12:10 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  

 

12:10–12:50 Зустріч 3 з аспірантами Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
Бондар Наталія – аспірантка 4-го року навчання; 

науковий керівник – д.ю.н., проф. Запара Світлана Іванівна 

Петрова Наталія – аспірантка 4-го року навчання; 

науковий керівник – д.ю.н., проф. Кравцова Тетяна 

Миколаївна 

Болотіна Анна – аспірантка 3-го року навчання; науковий 

керівник – д.ю.н., доц. Клочко Альона Миколаївна 

Роговенко Ольга – аспірантка 3-го року навчання; 

науковий керівник – д.ю.н., проф. Запара Світлана Іванівна 

Калюжна Світлана – аспірантка 3-го року навчання; 

науковий керівник – д.ю.н., проф. Арістова Ірина Василівна 

Нежевело Валентина - аспірантка 3-го року навчання; 

науковий керівник – д.ю.н., проф. Піддубний Олексій 

Юрійович 

Соп’яненко Оксана Юріївна – аспірантка 3-го року 

навчання; науковий керівник – д.ю.н., проф. Курило Микола 

Петрович 

Козачек Інна -  аспірантка 1-го року навчання; науковий 

керівник – к.ю.н., доц. Чернадчук Тамара Олександрівна 

 

Шерстюк Марина - Голова ради молодих вчених СНАУ. 

12:50 – 13:30 Підведення підсумків 

зустрічі 3  

Члени експертної групи 

13:30 – 14:30 Обідня перерва  

14:30 – 15:00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

15:00–15:30 Зустріч 4 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  

 
Шерстюк Марина - Голова ради молодих вчених СНАУ. 
Кравченко Дар’я – Студентський ректор СНАУ, здобувач 

вищої освіти юридичного факультету; 

Цьомка Наталія, голова ППО студентів та аспірантів 
СНАУ, 
Попов Костянтин, голова профбюро юридичного 
факультету СНАУ; 

 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4  

Члени експертної групи 

16:00–16:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  
 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО); 

усі бажаючі представники ЗВО 

 



16:40 – 17:10 
Робота з документами та 

підведення підсумків 

Члени експертної групи  

 

День 2 (27 квітня 2021 р.) 

9:00 – 9:30  Підготовка до зустрічі 5  

9:30 – 10:00 Зустріч 5 з 

роботодавцями 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, Коломієць 

Наталія Володимирівна та Сидорчук Владислав Васильович  
 
Роботодавці, представники баз практики: 
Жмайлов Валерій Миколайович, проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи 
 
Чортенко Андрій Миколайович - директор ВСП 
"Сумський фаховий коледж СНАУ", к.і.н.  

Головко Олег Павлович – Голова наглядової ради Центру 
Українсько-європейського наукового співробітництва; 
 
Джепа Юлія Артурівна - суддя Господарського суду 
Сумської області 
 
Демченко Олена Миколаївна – директор Сумського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 
 
Бойко Віталій Борисович – адвокат; 
 
Ведмідь Вікторія Юріівна -  
заступник голови Сумської обласної державної адміністрації; 

10:00 –10:30 Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:30–11:10 Зустріч 6 із 

представниками 

менеджменту та  

адміністративного 

персоналу 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 
Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 
Владислав Васильович  

 
Костель Микола Васильович – завідувач відділу 
аспірантури та докторантури; 
Скляр Ірина Дмитрівна Начальник відділу забезпечення 
якості освіти Сумського НАУ;  
Пасько Олег Віталійович 
Начальник науково-дослідної частини Сумського НАУ. 
Колодненко Наталія Володимирівна, завідувач 
навчального відділу Сумського НАУ; 
Калачевська Лариса Іванівна, начальник відділу 
міжнародних зав’язків; 

 

11:10–11:30 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:30 – 12:30 Зустріч 7 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи  
Арістова Ірина Василівна, гарант ОП; 
Данько Юрій Іванович, проректор з наукової роботи; 
Роговенко Олег Володимирович – декан юридичного 
факультету СНАУ; 
Запара Світлана Іванівна – д.ю.н., професор 
Комликова Галина Іванівна  - директорка бібліотеки 
СНАУ; 



Гресь Наталія Миколаївна – Завідувачка лабораторії 
практичного права юридичного факультету; 
Зінченко Світлана Володимирівна – начальник 

виховного відділу. 

Пинчук Богдан Валентинович – технічний працівник 

12:30 – 13:00 Робота з документами та 

підведення підсумків 

Члени експертної групи 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  

14:00 – 14:30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

14:30 – 15:00 Зустріч 8 з 

представниками 

допоміжних (сервісних) 

підрозділів 

Члени експертної групи; 

Зінченко Світлана Володимирівна, начальник 
виховного відділу Сумського НАУ; 
Тодерюк Ірина Валеріївна, директор центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації Сумського НАУ 
Сергієнко Віктор Олександрович - відповідальний 
секретар приймальної комісії; 
Гресь Наталія Миколаївна – Завідувачка лабораторії 
практичного права юридичного факультету; 
Спаських Світлана Іванівна – начальник відділу кадрів. 

15:00 – 15:30 Підведення підсумків 

зустрічі 8 і підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30 – 16:00 Резервна зустріч Члени експертної групи 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:00 – 16:30 Підведення підсумків 

резервної зустрічі і 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 

Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 

Владислав Васильович  

 

16:30 – 17:00 Фінальна зустріч, 

відеоконференція 

Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 

Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 

Владислав Васильович  

 
Ладика Володимир Іванович, ректор Сумського НАУ 
Жмайлов Валерій Миколайович, проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи; 
Арістова Ірина Василівна, гарант ОП, 
Данько Юрій Іванович, проректор з наукової роботи 
Скляр Ірина Дмитрівна Начальник відділу забезпечення 
якості освіти Сумського НАУ. 
Роговенко Олег Володимирович – декан юридичного 
факультету СНАУ 
Михайліченко Микола Анатолійович, заступник 
декана з наукової роботи юридичного факультету Сумського 
НАУ; 

 

17:00 – 17:30 Робота з документами та 

обговорення візиту 

Члени експертної групи 

День 3 (28 квітня 2021 р.) 

10:00–18:00 «День суджень» - Члени експертної групи Дзюба Юрій Павлович, 



внутрішня зустріч 

експертної групи 

Коломієць Наталія Володимирівна та Сидорчук 

Владислав Васильович  

 

Примітка: * до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

може бути залучений представник Національного агентства чи секретаріату. 

 

Керівник експертної групи:                  Дзюба Ю.П.

        

Від імені Сумського Національного аграрного університету  Гарант ОП:          Арістова І.В. 


