
 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 

«081 Право» освітньо-наукової програми «Право» (ID у ЄДЕБО 37583)  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у ЗВО Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» з 28.04.2021 р. по 30.04.2021 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, 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 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для 

проведення зустрічей. 

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 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 виїзду 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. У розкладі виїзду 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.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 

експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої 

програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул. Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 490005. 

 

Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 28.04. 2021 р. 

8:30 – 9:00 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення)  

Члени експертної групи 

 

9:00 – 9:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП Легеза Юлія Олександрівна 

9:30 – 10:10 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Легеза Юлія Олександрівна; 

в.о. ректора Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» Півняк 

Геннадій Григорович; 

перший проректор Азюковський Олександр 



Олександрович; 

проректор з наукової роботи Бешта Олександр 

Степанович; 

завідувачка аспірантури та докторантури Колісник 

Лариса Олексіївна; 

директор Навчально-наукового інституту 

гуманітарних і соціальних наук Грищак Сергій 

Вікторович 

10:10 – 10:30 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:30 – 11:10 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками 5-8 осіб 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Легеза Юлія Олександрівна; 

завідувач кафедри публічного права Школа Сергій 

Миколайович;  

завідувач кафедри цивільного, господарського та 

екологічного права Пушкіна Олена Вікторівна; 

доцент кафедри цивільного, господарського та 

екологічного права Ільющенко Ганна 

Володимирівна; 

доцент кафедри цивільного, господарського та 

екологічного права Тюря Юлія Іванівна; 

завідуюча кафедрою філософії і педагогіки 

Шабанова Юлія Олександрівна 

професор кафедри 

інженерії і освіти Дичковський Роман Омелянович 

доцент кафедри іноземних мов Ісакова Марія 

Леонідівна 

11:10 – 11:30 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до Члени експертної групи 



зустрічі 3 

11:30 – 12:10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (до 8 

осіб)  

Члени експертної групи; 

Маршалек Карина Олегівна (1-й рік навчання); 

Васильчук Микита Владиславович (2-й рік 

навчання); 

Зайкова Лілія Миколаївна (2-й рік навчання); 

Стрюк Михайло Павлович (2-й рік навчання) 

Недоступ Катерина Костянтинівна (2-й рік 

навчання); 

Шмат Михайло Сергійович (3-й рік навчання) 

12:10 – 12:30 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 

12:30 – 13:30  Обідня перерва  

13:30 – 13:50 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:50 – 14:30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

голова Ради молодих вчених при МОН України 

Дeревягіна Наталія; 

голова Ради молодих вчених Національного 

технічного університету «Дніпровська 

політехніка» Олішевський Ілля; 

голова ради студентів Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» Валерій 

Міщенко; 

голова Ради студентів ННІГС НТУ «Дніпровська 

політехніка» Буригін Богдан; 

представник аспірантів у Вченій раді університету 

Архипенко Тетяна  

14:30 – 14:50 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 



14:50 – 15:30 Зустріч 5 із представниками допоміжних 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи; 

завідуюча відділом бібліотеки Лоздан Лариса 

Васильєвна; 

голова ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності Удовик Ірина Михайлівна; 

начальник відділу міжнародних проектів Жабчик 

Катерина Сергіївна; 

завідувачка аспірантури та докторантури Колісник 

Лариса Олексіївна; 

начальник відділу маркетингу Куваєва Тетяна 

Володимирівна; 

начальник навчально-методичного відділу  

Заболотна Юлія Олександрівна 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків зустрічі 5, підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00 – 17:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

всі бажаючі 

День 2 – 29.04.2021 р. 

8:45 – 9:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

9:00 – 9:40 Зустріч 6 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

Борисенко Антон Олександрович; 

Бабенко Микола Володимирович; 

Щербяк Юлія Василівна 

9:40 – 10:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:10 – 11:00 Ознайомлення з матеріальною базою 

(фотозвіт) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Легеза Юлія Олександрівна 

11:00 – 11:40 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою 

Члени експертної групи 



11:40 – 12:20 Зустріч 7 із стейкхолдерами Члени експертної групи; 

Большаков Євген Володимирович – керуючий 

партнер адвокатського об’єднання «Большаков, 

Шевчук та партнери», голова Дніпропетровського 

відділення спілки адвокатів України 

Тулянцева Інна Василівна – суддя 

Дніпропетровського окружного адміністративного 

суду 

Золотухіна Лілія Олександрівна – професор 

кафедри Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Дорохіна Юлія Анатоліївна – помічник голови 

Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду 

Анісімова Лариса Борисівна – в.о. Ученого 

секретаря  ННІ проблем природокористування та 

екології НАН України 

Віхляєв Михайло Юрійович – директор Центру 

україно-європейського співробітництва 

Азюковський Олександр Олександрович – перший 

проректор Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» 

Рижик Світлана Олександрівна – головний 

спеціаліст відділу міжнародно-правового 

співробітництва прокуратури Дніпропетровської 

області 

12:20 – 12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12:30 – 13:30 Обідня перерва  



13:30 – 14:30 Робота з документами Члени експертної групи 

14:30 – 15:00 Підведення підсумків роботи з документами Члени експертної групи 

15:00 – 15:30 Резервна зустріч / додаткова зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП  Легеза Юлія Олександрівна 

15:30 – 16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

16:00 – 16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

гарант ОП Легеза Юлія Олександрівна; 

в.о. ректора Національного технічного 

університету «Дніпровська 

політехніка» Півняк Геннадій Григорович; 

перший проректор Азюковський Олександр 

Олександрович; 

проректор з наукової роботи Бешта Олександр 

Степанович; 

завідувачка аспірантури та докторантури Колісник 

Лариса Олексіївна; 

директор Навчально-наукового інституту 

гуманітарних і соціальних наук Грищак Сергій 

Вікторович 

День 3 – 30.04.2021 р. 

9:00 – 18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи 

 


