
 

 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової 

програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», у 

Одеському державному університеті внутрішніх справу віддаленому (дистанційному режимі) 

з 29.04.2021-01.05.2021 року 

1.Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи у Одеському державному університеті внутрішніх справ під час 
акредитаційної експертизи освітньої програми у віддаленому (дистанційному) режимі, а 
також умови її проведення. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Одеського 

державного університету внутрішніх справ, так і для експертної групи. Будь-які подальші 

зміни цієї програми можливі лише за згодою сторін (як експертної групи, так і Одеського 

державного університету внутрішніх справ). 
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. Одеський державний університет внутрішніх справ під час проведення 
акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі (із використанням 
технічних засобів відеозв’язку) забезпечує онлайн-участь визначених фокус-груп у 
зустрічах із експертною групою (без фізичної присутності у закладі). 

2.2. Одеський державний університет внутрішніх справ забезпечує оприлюднення 
програми онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими (крім випадків, коли 
це погоджено експертною групою), на них не можуть бути присутні працівники Одеського 

державного університету внутрішніх справ та інші особи. 

2.4. Одеський державний університет внутрішніх справ забезпечує онлайн-
присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, 
включені до розкладу, є закритими, на них не можуть бути присутніми особи, які не 
запрошені 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 Одеський 

державний університет внутрішніх справ у розумні строки; Одеський державний 

університет внутрішніх справ має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн-участь 
відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. Одеський державний 

університет внутрішніх справ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої 
зустрічі. 

2.7. Одеський державний університет внутрішніх справ під час проведення 
акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі надає на запит 
експертній групі (без фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні матеріали із 
застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

2.8. Контактною особою від Одеського державного університету внутрішніх справ 
з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання. 



 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді 
відеоконференції із використанням технічних засобів відеозв’язку. 
Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або 
членом експертної групи за узгодженням) та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.  

Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1 

 

3. Розклад роботи експертної групи в період “онлайн-візиту” 

 

   Час             Зустрічі або інші активності             Учасники 

                 День 1 – 29.04.2021 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, 
Бабенко Андрій Миколайович, 
гарант ОП 

9.30-9.50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

9.50-10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом Одеського державного 

університету внутрішніх справ, 

підрозділу в якому реалізується ОП  

Члени експертної групи, 

 

ректор Аброськін В’ячеслав 

Васильович 

 

перший проректор університету (із 

наукової роботи) 

Грохольський Володимир 

Людвігович 

 

проректор університету (з 

навчальної роботи) Берназ 

Павло  Васильович 
 
проректор університету (зі служби 

та кадрового забезпечення) 

Поліщук Олександр Георгійович 

 
проректор університету – декан 

Херсонського факультету  Соловей 

Олексій Миколайович 

 

Директор Навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки 

Громенко Юлія Олександрівна  

 

Бабенко Андрій Миколайович, 

гарант ОП  

 

завідувач докторантури та 

аспірантури Теслюк Ірина 

Олександрівна  
 



 

10.30-10.50 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.50-11.30 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками даної ОП  

Члени експертної групи, 
 

Бабенко Андрій Миколайович, 

професор кафедри кримінального 

права та кримінології, доктор 

юридичних наук, професор 

(гарант ОП); 

Албул Сергій Володимирович, 

професор кафедри оперативно-

розшукової діяльності, кандидат 

юридичних наук, професор; 

Денисова Аліна Володимирівна, 

завідувач кафедри 

адміністративного права та 

адміністративного процесу, доктор 

юридичних наук, доцент; 

Ісмайлов Карен Юрійович, 

професор кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

майор поліції; 

Корнієнко Максим Вікторович, 

завідувач кафедри 

адміністративної діяльності 

поліції, доктор юридичних наук, 

професор, підполковник поліції; 

Конопельський Віктор 

Ярославович, завідувач кафедри 

кримінального права та 

кримінології, доктор юридичних 

наук, професор; 

Маковій Віктор Петрович, 
завідувач кафедри цивільно-

правових дисциплін, кандидат 

юридичних наук, доцент, 

полковник поліції; 

Надибська Оксана Ярославівна, 

завідувач кафедри  соціально-

економічних дисциплін, доктор 

філософських наук, професор;  



 

Лісовська Алла Олегівна, доцент 

кафедри мовної підготовки, 

кандидат філологічних наук; 

Ситько Олена Миколаївна, 

завідувач кафедри мовної 

підготовки, кандидат філологічних 

наук, доцент; 

Тетерятник Ганна 

Котянтинвна, завідувач кафедри 

кримінального процесу, кандидат 

юридичних наук, доцент; 

Форос Ганна Володимирівна, 

доцент кафедри кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

підполковник поліції. 

11.30-11.50 Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи  

11.50-12.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП: 
 

Березовенко Любов Сергіївна, 

аспірант 1 курсу заочної форми 

навчання 

Стукаліна Ольга Віталіївна, 

аспірант 1 курсу заочної форми 

навчання 

Стариченко Алевтина 

Олександрівна, ад’юнкт 2 курсу 

денної форми навчання 

Жогов Віктор Сергійович, 

ад’юнкт 3 курсу денної форми 

навчання 

Павленко Лариса  Миколаївна, 

аспірант 3 курсу заочної форми 

навчання 

Сільницький Ігор Володимирович, 

аспірант 3 курсу заочної форми 

навчання 



 

Музика Сергій Сергійович, 

ад’юнкт 3 курсу денної форми 

навчання 

Мусаєва Султаніє Сеітвелівна, 

ад’юнкт 4 курсу заочної форми 

навчання;  

Андрієшин Владислав 

Володимирович, аспірант 4 курсу 

заочної форми навчання. 

12.30-12.50 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

12.50-13.30 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, 
 
Лифар Олексій Миколайович – 

голова самоврядування ад’юнктів, 

аспірантів, докторантів ОДУВС, 

член Вченої ради  

Федорончук Ігор Володимирович, 

заступник голови самоврядування 

ад’юнктів, аспірантів, докторантів 

ОДУВС 

Стариченко Алевтина 

Олександрівна – секретар 

самоврядування ад’юнктів, 

аспірантів, докторантів ОДУВС 

Березовенко Любов Сергіївна, 

голова Наукового товариства 

здобувачів вищої освіти та 

молодих вчених 

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, 

 

Бабенко Андрій Миколайович, 

гарант ОП 

 

Представник відділу довузівської 

підготовки, профорієнтаційної 



 

роботи та сприяння 

працевлаштуванню випускників 

Юрочко Оксана Миколаївна 

 

Представник відділу міжнародного 

співробітництва Бочевар Алла 

Григорівна 

 

Представник відділення 

комп’ютерного та програмного 

забезпечення Рябов Антон 

Павлович 

 

Представник/и навчально-

методичного відділу Сіфоров 

Олександр Іванович 

 

Представник бібліотеки 

Витяганець Оксана Іванівна 

  

Представник/и відділу кадрового 

забезпечення Данєлян Едуард 

Шотович 

 

Представник відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського 

обліку Белих Світлана Іванівна 

 

Представник/и науково-дослідних 

лабораторій Ісмайлов Карен 

Юрійович 

 

представник докторантури та 

аспірантури Теслюк Ірина 

Олександрівна 

 

відповідальний секретар 

приймальної комісії; Ісаєнко 

Максим Миколайович  

15.30-16.00 Підведення підсумків зустрічі 5, 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Зустріч 6 із стейкхолдерами Члени експертної групи, Роботодавці, 
представники баз практики: 
 

Бех Олег Володимирович, 

начальник Головного управління 

Національної поліції в Одеській 



 

області, кандидат юридичних наук, 

генерал поліції третього рангу; 

 

Батиргареєва Владислава 

Станіславівна, директор Науково-

дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності ім. академіка 

В.В. Сташиса НАПрН України, 

доктор юридичних наук, професор; 
 

Жовтан Петро Валерійович,  

суддя Комінтернівського 

районного суду Одеської області, 

доцент кафедри кримінального 

процесу ОДУВС, кандидат 

юридичних наук 
 

Користін Олександр Євгенович, 

головний науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії 

кримінологічних досліджень та 

проблем запобігання злочинності 

ДНДІ МВС України, доктор 

юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки 

України 
 

Лефтеров Лев Васильович, 

заступник начальника 5-го відділу 

(інформаційних технологій і 

програмування в південному 

регіоні) 3-го управління 

(інформаційних технологій і 

програмування) ДКП, кандидат 

юридичних наук, майор поліції 
 

Назимко Єгор Сергійович, перший 

проректор Донецького 

юридичного інституту МВС 

України, доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник 
 

Подобний Олександр 

Олександрович, завідувач кафедри 

кримінального права, процесу та 

криміналістики Міжнародного 

гуманітарного університету, 

професор кафедри, доктор 

юридичних наук, професор 
 



 

Саламаха Олександр Вікторович, 

заступник начальника ГУНП в 

Одеській області, 

начальник слідчого управління, 

підполковник поліції  
 

Холостенко Андрій 

Володимирович, керуючий 

«Адвокатським бюро Андрія 

Холостенка», адвокат, кандидат 

юридичних наук, доцент 

16.40-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

                День 2 – 30.04.2021 р.  

8.45-9.00              Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

9.00-10.00           Зустріч 7  

Відкрита зустріч 

Члени експертної групи, усі бажаючі 
 
 
 

10.00-10.30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

10.30-12.00 Ознайомлення з матеріальною 
базою (презентація) 

Члени експертної групи, 
 
 

 
12.00-12.30 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою 
Члени експертної групи 

12.30-13.00                        Обідня перерва  

13.30-14.30 Робота з документами Члени експертної групи, 
Бабенко Андрій Миколайович, 
гарант ОП 
 

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 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

15.30-16.00 Підведення підсумків резервної 
зустріч 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи, 

ректор Аброськін В’ячеслав 

Васильович 
 

перший проректор університету (із 

наукової роботи) 

Грохольський Володимир 

Людвігович 

 



 

проректор університету (з 

навчальної роботи) Берназ 

Павло  Васильович 

 
проректор університету (зі служби 

та кадрового забезпечення) 

Поліщук Олександр Георгійович 
 
проректор університету – декан 

Херсонського факультету  Соловей 

Олексій Миколайович 

 

Директор Навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки 

Громенко Юлія Олександрівна  

 

Бабенко Андрій Миколайович, 

гарант ОП  

 

завідувач докторантури та 

аспірантури Теслюк Ірина 

Олександрівна  
              День 3 – 01.05.2021 р.  

9:00–18:00 “День суджень” – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


