
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 081 «Право» за третім 
(доктор філософії) рівнем вищої освіти в Національному університеті 

«Острозька академія» 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи в Національному університеті «Острозька академія» (далі – НУОА) під час 
проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 
081 «Право» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НУОА, так і для експертної  «групи. Будь-
які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і НУОА. 

Узгоджена програма виїзду 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 НУОА та інші 
особи. 

2.2. НУОА забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у 
погоджений час. 

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

2.3. У розкладі онлайн-візиту 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 
НУОА у розумні строки; НУОА має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. НУОА зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 
про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

2.6. Контактною особою від НУОА з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітніх 
програм, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться віддалено (дистанційно) з 
використанням  технології веб-конференцій.  



3. Розклад роботи експертної групи  
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –22.02.2022 
09-00–09-15 Вихід експертної групи на відеозв’язок зі ЗВО. 

Перевірка та налаштування технічних засобів 
відеозв’язку.  

Члени експертної групи.  
Гарант ОНП «Право» д.ю.н., професор Дробуш 
Ірина Вікторівна. 

09-15–10-00 Зустріч 1 з адміністрацією Члени експертної групи. 
Гарант ОНП «Право» д.ю.н., професор Дробуш 
Ірина Вікторівна. 
- ректор – Пасічник Ігор Демидович;  

- проректор з науково-педагогічної роботи 

Шевчук Дмитро Михайлович;  

- проректор з навчально-виховної роботи 

Каламаж Руслана Володимирівна;  

- директор навчально-наукового інститут права 

ім. І.Малиновського Іщук Сергій Іванович. 
10-00–10-20 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 
Члени експертної групи 

10-20–11-00 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками 
 

Члени експертної групи. 
Гарант ОНП «Право» д.ю.н., професор Дробуш 
Ірина Вікторівна. 
- проф. Худолій  Анатолій Олексійович; 
- проф. Шевчук Дмитро Михайлович; 
- доц. Новоселецький Олександр Миколайович; 
- доц. Шершньова Олена Володимирівна; 
- проф. Попелюшко Василь Олександрович; 
- доц. Мартинюк Роман Станіславович; 
- доц. Блащук Тетяна Володимирівна; 
- доц. Колос Михайло Іванович. 

11-00–11-20 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11-20–12-15 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОНП 
«Право» 

Члени експертної групи. 
1 курс:  
- Чернецька Тетяна Вікторівна; 
- Дробуш Людмила Володимирівна; 
2 курс:  
- Лотиш Тетяна Василівна; 



-Михальчук Богдан Сергійович; 
3 курс:  
- Орловська Ярослава Борисівна; 
- Поліщук Тетяна Сергіївна; 
4 курс:  
-Максимчук Оксана Олексіївна. 

12-15-12-35 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12-35-13-15 Зустріч 4 з адміністративним персоналом Члени експертної групи;  

- провідний фахівець аспірантури Худолій 

Лариса Леонідівна; 

- помічник ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти Шулик Юлія 

Віталіївна; 

- помічник ректора з міжнародного 

співробітництва та фандрайзингу  Балашов 

Едуард Михайлович; 

- керівник наукового відділу Кривицька Ольга 

Романівна. 
13-15-13-30 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 

зустрічі 5.  
Члени експертної групи 

13-30-14-30 Обідня перерва.  
14-30–15-10 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування  
Члени експертної групи;  
- голова Ради молодих вчених Вісич Олександра 

Андріївна; 

- член ученої ради НаУОА, представник ОП 

Лотиш Тетяна Василівна; 

- представник колегії Братства спудеїв в комісії з 

питань якості освіти Захарова Карина Борисівна;  

- представник аспірантів у комісії з питань якості 

освіти та академічної доброчесності Братства 

спудеїв НаУОА Михальчук Богдан Сергійович. 
15-10–15-30 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до 

зустрічі 6 
Члени експертної групи 

15-30—16-10  Зустріч 6 з науковими керівниками здобувачів 
освіти, що навчаються на ОНП «Право» 

Члени експертної групи; 
 



- проф. Попелюшко Василь Олександрович; 
- проф. Дробуш Ірина Вікторівна; 
- доц. Блащук Тетяна Володимирівна; 
- доц. Балацька Ольга Романівна; 
- доц. Іщук Сергій Іванович; 
- доц. Герасимчук Олег Павлович. 

16-10—16-30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
16.30-17.00 Кава-брейк Члени експертної групи 
17.00-18.00 Підведення підсумків першого дня 

акредитаційної експертизи 
Члени експертної групи 

День 2 – (23.02.2022) 
09-00-10-00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОНП 
«Право» 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Дробуш Ірина Вікторівна; 

помічник ректора з адміністративно-

господарської діяльності Мельничук Наталія 

Миколаївна. 
10-00–10-30 Обговорення результатів огляду та підготовка 

до зустрічі 7 
Члени експертної групи. 

10-30–11-15 Зустріч 7 з роботодавцями  
 

Члени експертної групи;  
- голова Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 
при Міністерстві юстиції України - Бернацька 
Інна Михайлівна 
- голова дисциплінарної палати КДКА 
Рівненської області Курганська Олена 
Вікторівна; 
- голова Касаційного адміністративного суду у 
складі Верховного Суду України - Смокович 
Михайло Іванович; 
- директор Інституту держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України - Скрипнюк Олександр 
Васильович; 
- голова Північно-західного апеляційного 
господарського суду - Мельник Олег 
Володимирович. 

11-15–11-45 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

11-45–12-45 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) Члени експертної групи;  



структурними підрозділами - проректор з навчально-виховної роботи – 
Каламаж Руслана Володимирівна; 
- начальник відділу кадрів - Махлай Руслана 
Василівна; 
- заступник головного бухгалтера - Марченко 
Антоніна Вікторівна; 
- директор Наукової бібліотеки - Коцюк Юрій 
Анатолійович 
- помічник ректора з освітнього менеджменту, 
заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії - Харчук Юлія Юріївна. 

12-45–13-00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
13-00-14-00 Обідня перерва  
14-00–14-15 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14-15–15-00 Резервна зустріч Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15-00–15-30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 

15-30–16-15 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 
освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО) 

16-15–16-45 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16-45–17-30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Гарант ОНП «Право» - Дробуш Ірина Вікторівна; 
- ректор – Пасічник Ігор Демидович;  

- проректор з науково-педагогічної роботи – 

Шевчук Дмитро Михайлович;  

- директор навчально-наукового інститут права 

ім. І.Малиновського - Іщук Сергій Іванович. 
17-30-18.00 Підведення підсумків другого дня 

акредитаційної експертизи 
Члени експертної групи 

День 3 – (24.02.2022) 
09-00-18-00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


