
 
 

Програма виїзду (дистанційно) 
 

 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відео зв’язку за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» освітньої програми «Правоохоронна 

діяльність» (ID у ЄДЕБО 27817) за першим рівнем вищої освіти (справа № 0526/АС-23) в 

Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

з 15.03.2023 р. по 17.03.2023 р. 
 

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 освітніх 

програм із використанням технічних засобів відео зв’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 відео зв’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, часу і місце 

проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відео зв’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 акредитацією освітніх програм, є 

гаранти відповідних освітніх програм, вказаних у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відео зв’язку. 

Зустрічі із використанням технічних засобів відео зв’язку записуються керівником (членом) 

експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

2.8. Обов’язкове виконання карантинних обмежень та виконання вимог дотримання безпеки в 

умовах військової агресії росії з боку ЕГ та ЗВО, запроваджених під час акредитації у місці 

реалізації ОП та місця перебування ЕГ.  



3. Розклад роботи експертної групи 

День 1 – 15 березня 2023 р. 

Час  Зустріч або інші 

активності  

Учасники 

0800–

0830 

Підготовка експертної 

групи до онлайн зустрічей  

Члени експертної групи  

 

0830–

0900 

Організаційна зустріч з 

гарантом  
Члени експертної групи;  

гарант ОП Коломієць Наталія Володимирівна 

0920–

1000 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО:  

 

Члени експертної групи;  

гарант Коломієць Наталія Володимирівна;  

ректор Новомлинець Олег Олександрович;  

проректор з НПР Кальченко Володимир Віталійович; 

проректор з наукової роботи Маргасова Віктрорія Геннадіївна; 

проректор з науково-педагогічної  роботи та соціального розвитку Мельник Ольга Євгенівна; 

проректор з адміністративно-господарської роботи Карабанов Василь Дмитрович; 

декан юридичного факультету Селецький Олексій Вікторович  

1000–1020 Підведення підсумків 

зустрічі 1   

Члени експертної групи 

1020–1140 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП (включаючи 

умови для 

безперешкодного доступу 

маломобільних груп 

населення)  

Члени експертної групи, 

гарант ОП Коломієць Наталія Володимирівна; 

  

технічний супровід 

  

1140–1150 Підведення підсумків 

огляду матеріально-

технічної бази  

Члени експертної групи  

 

1150–1330 Зустріч 2 з академічним 

персоналом   

Члени експертної групи; 

гарант ОП  Коломієць Наталія Володимирівна;  

НПП, які викладають на ОП (до 10 осіб, не тільки завідувачі та професори), включаючи розробників ОП 

та керівників практики 

Козинець О.Г., Марущак Н.В., Веремієнко С.В., Нітченко А.Г., Сенченко Н.М., Коломієць Н.В., Толкач 

А.М., Осипенко І.П., Литвиненко В.М., Шевченко Ю.В., Ткач Ю.М. 

1330–1430 Обідня перерва  



1430–1600 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти  
Члени експертної групи 

До 12 осіб з кожного року навчання, включаючи заочників.  

І курс - ПД-221: Лопатко М.В., Козлова О.О., Дорошенко Н.О., Суконко Я.А. 

ІІ курс - ПД-211: Бондарець В.М., Літвінчук А.В., Спутай Я.С., Татарінова М.М. 

ІІІ курс - ПД-201: Павлова С.Л., Ромащенко К.Ю., Рябчун А.О., Холзакова О.В. 

IV курс - ПД-191: Шемець М.А., Янченко Я.В., Мойсеєнко А.А., Харченко В.Ю. 

1600–1610 Підведення підсумків 

зустрічі 3   

Члени експертної групи 

16 10–

1640 

Відкрита зустріч Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта  ОП і представників адміністрації ЗВО) 

16.40-

16.50 

Підведення підсумків 

зустрічі 4   

Члени експертної групи 

16.50-

17.30 

Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи;    

представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості  ОП 

Лазоренко Є.Ю. - прокурор відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та забезпечення 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Чернігівської обласної прокуратури 

Скрипка О.А. - офіцер СБУ 

Росік Т.В. - інспектор з рекрутингу відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в 

Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, старший лейтенант поліції 

Зеляк А.В. - заступник начальника Управління превентивної діяльності. Начальник відділу 

дільничних офіцерів поліції ГУНП в Чернігівській області, підполковник поліції 

Гуменський О.О. - к.ю.н., заступник директора центру – завідувач відділу забезпечення діяльності 

Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

17.30-

18.30 

Резервна зустріч  Члени експертної групи    

Особи, з якими не відбулись зустрічі через сигнал «Повітряна тривога» 

День 2 – 16 березня 2023 р. 

0800–

0830 

Підготовка експертної 

групи до онлайн-зустрічей  

Члени експертної групи 

 

0830–

0930 

Зустріч  5 із 

адміністративним  

персоналом:  

 

Члени експертної групи; 

начальник навчального відділу Базилевич Людмила Володимирівна; 

начальник навчально-методичного відділу Сіра Наталія Миколаївна; 

проректор з наукової роботи Маргасова Віктрорія Геннадіївна; 

заступник головного бухгалтера  Скуміна Ірина Олександрівна; 
директор наукової бібліотеки Мороз Наталія Вікторівна;   

начальник відділу кадрів  Музика Владислав Віталійович; 

керівник сектору систем менеджменту якості вищої освіти Прибитько Ірина Олександрівна   



 

 День 3 – 17 березня 2023 р. 

0900–1700 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи  

Члени експертної групи  

 

Примітка: *до зустрічей за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої світи може бути залучений 

представник Національного агентства чи секретаріату. 

1000–1015 Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка до 

зустрічі 6  

Члени експертної групи  

 

1015–1115 Зустріч 6 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами: 

  

Члени експертної групи; 

завідувач лабораторіями компютерної техніки ННІ ОЦ Дрозд Олександр Петрович; 

начальник відділу міжнародних зв’язків  Дивнич Ганна Андріївна; 

начальник юридичного відділу Вершняк Олексій Григорович; 

відповідальний секретар приймальної комісії Єрошенко Андрій Михайлович;  

директор студентського містечка Бородич Олена; 

декан юридичного факультету Селецький Олексій Вікторович  

1115–1130 Підведення  підсумків 

 зустрічі  6 і  

підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної  

 

1130–1230 Зустріч  7 з 

представниками  

Студентського 

самоврядування  

Члени експертної групи 

 

1230-1330 Обідня перерва   

1330–1430 Резервна зустріч Члени експертної групи  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1430–1510 Фінальна зустріч: 
 

Члени експертної групи;  

гарант Коломієць Наталія Володимирівна;  

ректор Новомлинець Олег Олександрович;  

проректор з НПР Кальченко Володимир Віталійович; 

проректор з наукової роботи Маргасова Віктрорія Геннадіївна; 

проректор з науково-педагогічної  роботи та соціального розвитку Мельник Ольга Євгенівна; 

проректор з адміністративно-господарської роботи Карабанов Василь Дмитрович; 

декан юридичного факультету Селецький Олексій Вікторович 

1510–1730 Робота з документами, 
обговорення 

Члени експертної групи;  

  


