
 

                                 ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» 

за другим рівнем вищої освіти освітніх програм 

«Міжнародне право» (ID у ЄДЕБО 20482) та 

«Міжнародне та європейське право (англомовна)» (ID у ЄДЕБО 20483) 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка  

з 18.10.2021-20.10.2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка (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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку на платформі Zoom. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту 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. 

2.4. 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. 

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час 

і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Огляд матеріально-технічної бази за згодою сторін забезпечено шляхом 

демонстрації відео про корпуси, спортзали, бібліотеку та іншу інфраструктуру ЗВО; онлайн 

стріму про матеріально-технічну базу ЗВО. 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (18 жовтня 2021 року) 

08.40–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка 

технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: 

Деркаченко Юлія Вікторівна – керівник ЕГ; 

Дерунець Наталія Олександрівна– експерт; 

Андрейченко Світлана Сергіївна – експерт; 

Андреєв Тит Петрович – експерт. 

09.00-09.30 Організаційна зустріч з гарантами 

ОП, 

Відео конференція 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП «Міжнародне право» - Гутник Віталій Володимирович; 

 Гарант ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» - Земан Ігор 

Васильович. 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

Ректор ЛНУ – Мельник Володимир Петрович; 

Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович;  

Проректор з наукової роботи - Гладишевський Роман Євгенович;  

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку - 

Качмар Володимир Михайлович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації - Кухарський 

Віталій Михайлович;  

Керівник центру забезпечення якості освіти - Іваночко Ірина Богданівна; 

Завідувач кафедри міжнародного права - Репецький Василь 

Миколайович 

Завідувач кафедри європейського права - Микієвич Михайло 

Миколайович 

Заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету 

Вільнюського університету (Литва) - Гарольдас Шінкунас 

Декан факультету міжнародних відносин - Мальський Маркіян 

Зіновійович 

Гарант ОП «Міжнародне право» - Гутник Віталій Володимирович; 

 Гарант ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» - Земан Ігор 

Васильович. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



11.00–11.40 Зустріч 2 з науково-педагогічними 

працівниками  

ОП «Міжнародне право» відео 

конференція (5-7 осіб) 

Члени експертної групи; 

Завідувач кафедри міжнародного права - Репецький Василь Миколайович, 

Гарант ОП «Міжнародне право» - Гутник Віталій Володимирович 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

1. Левицький Тарас Іванович 

2. Лисик Володимир Михайлович 

3. Головко-Гавришева-Оксана Ігорівна 

4. Яворська Ірина Михайлівна 

5. Гринчак Володимир Антонович  

6. Бик Ігор Степанович 

11.45–12.25 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками ОП «Міжнародне та 

європейське право (англомовна)» 

відео конференція (5-7 осіб) 

Члени експертної групи; 

Завідувач кафедри європейського права - Микієвич Михайло Миколайович 

Гарант ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» - Земан Ігор 

Васильович; науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають 

за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

1. Левицький Тарас Іванович,  

2. Лисик Володимир Михайлович,  

3. Головко-Гавришева Оксана Ігорівна, 

 4. Брацук Іван Зіновійович,  

5. Викладачі Вільнюського університету (2-3 особи) 

12.25–13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 та 3 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.15 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.15–14.55 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти ОП «Міжнародне право», 

відео конференція (4-6 осіб) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Міжнародне право»:  

1 курс: Дякун Ольга, Гальчинський Сергій,  

2 курс: Мандзюк Анна, Дутчак Діана, Андрущишин Андріана, Білаш 

Сергій. 

15.00–15.40 Зустріч 5 зі здобувачами вищої 

освіти ОП «Міжнародне та 

європейське право (англомовна)», 

відео конференція (4-6 осіб) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Міжнародне та 

європейське право (англомовна)»: 

1 курс: Шульга Валерія,  

 2 курс: Сидор Андрій, Пащенко Тарас, Гончарук Ірина  

15.40–15.50 Підведення підсумків зустрічі 4,5, 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.50–16.30 Зустріч 6 з представниками 

студентського  самоврядування, 

відео конференція 

Члени експертної групи; 

Голова студентського уряду -  Каленіченко Олексій Андрійович,  

Голова профкому студентів - Спересенко Микола Володимирович 

Голова  ГО Центр “Молода Дипломатія” та Студентський мер Львова -- 

https://www.facebook.com/MolodaDiplomatia


Ольга Дякун;  Голова Студентської Ради ФМВ  Пархомчук Анатолій; 

Голова Профбюро ФМВ Балда Марта;  Президент ELSA Lviv Ангеліна  

Спільник 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 6, 

підготовка до відкритої зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 Зустріч 7 ВІДКРИТА 

ЗУСТРІЧ, відео конференція 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників    

адміністрації ЗВО) 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

День 2 – (19 жовтня 2021 року) 

08.50–09.00 Підготовка до зустрічі, перевірка 

технічних засобів відеоз’язку 

Члени експертної групи 

09.00–10.20 Демонстрація матеріально-технічної 

бази, що використовується під час 

реалізації ОП, огляд бібліотеки, 

демонстрація системи антиплагіат 

ЗВО 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП «Міжнародне право» - Гутник Віталій Володимирович; 

Гарант ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» - Земан Ігор 

Васильович. 

Відео/фото-демонстрація матеріально-технічної бази 

Огляд матеріально-технічної бази (Студентське містечко-гуртожитки, 

Спортивний комплекс, Університетська, 1) https://education-

quality.lnu.edu.ua/accreditation/technical-resources/ 

Бібліотека за посиланнями: 

Екскурсія Національною бібліотекою 

https://www.facebook.com/librarylnu/videos/312169713090032 

Про політику відкритого доступу у Науковій бібліотеці: 

https://www.youtube.com/watch?v=nMJ6ozy8szY 

Національна бібліотека  - до 410-річчя НБ: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HDbE6MBoIM 

Директор бібліотеки – Кметь Василь Федорович 

Демонстрація системи антиплагіату ЗВО – відповідальна особа –  

Куньо Іван Михайлович 

Демонстрація системи дистанційного навчання - - Деканат і Moodle. 

10.20–10.40 Підведення підсумків огляду 

матеріально- технічного 

забезпечення, підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.40–11.40 Зустріч 8 із 

адміністративним 

персоналом, відео 

Члени експертної групи; 

– керівник центру забезпечення якості освіти ЛНУ  

Іваночко Ірина Богданівна; 

https://www.facebook.com/stud.rada.intrel/
https://www.facebook.com/stud.rada.intrel/
https://www.facebook.com/stud.rada.intrel/
https://www.facebook.com/stud.rada.intrel/


конференція - керівник відділу менеджменту якості освітнього процесу - Філюк Оксана 

Павлівна; 

- керівник Центру підтримки студентських сервісів - Тибор Ольга Іванівна; 

– представник навчальної частини деканату відповідальний  за формування 

навчальних планів та розкладу - Федунь Юрій Богударович; 

– представник відділу міжнародних зв’язків та  академічної мобільності - 

Краєвська Оксана Анатоліївна; 

–  начальник кар`єрного розвитку та співпраці з бізнесом - Сновидович 

Ірина Григорівна; 

– начальник відділу кадрів - Дзіковська Марія Ігорівна; 

– начальник планово-фінансового відділу - Сас Світлана Петрівна. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 9 з випускниками ОП 

відео конференція 

Члени експертної групи; 

Випускники ОП «Міжнародне право» 

1. Макаруха Зоряна Мар'янівна, д.ю.н.,  керівник експертної групи з 

діалогу високого рівня Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції 

2. Подільчак Антон Миколайович, адвокат, керуючий партнер Advice Group. 

3. Буковецька Наталія Вікторівна (керівник Адвокатського бюро “Буковецька 

і партнери”) 

4. Новашок Дмитро (аспірант кафедри міжнародного права) 

5. Сорока Віталій (аспірант кафедри  європейського права) 

Випускники ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» 

1. Глотов Олександр 

2. Кіснічан Ірина 

3. Марциняк Марта 

4. Рєпін Павло 

 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 9, 

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.40 Зустріч 10 з представниками баз 

практики та роботодавцями, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП «Міжнародне право»: 

1. Терек-Медвецькі Катерина Василівна (Представник МЗС України в 

м.Львові). 

2. Сокоренко Маргарита Степанівна (начальник Управління 

представництва держави в міждержавних справах, заступник 



керівника Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського 

суду з прав людини) 

3. Моісеєв Юрій Олександрович (адвокат, Радник Юридичної компанії 

“L.I.Group” (м.Київ); З 2015 до 2020 року займав посади директора 

Департаменту з питань судової роботи та банкрутства і Департаменту 

державної виконавчої служби Міністерства юстиції України) 

4. Буковецька Наталія Вікторівна (керівник Адвокатського бюро “Буковецька 

і партнери”). 

14.45–15.25 Зустріч 11 з представниками баз 

практики та роботодавцями, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОП «Міжнародне та європейське право 

(англомовна)»: 

1. Мальський Маркіян Маркіянович - Керівник Західноукраїнського 

відділення Arzinger, Почесний консул Австрії у Львові 

2. Кавун Валентин Федорович  - Керівник адвокатського бюро «Правовий 

Радник» 

3. Городиський Іван Миколайович - керуючий партнер Адвокатського 

об'єднання “Дексіс Партнерс”. 

15.25–16.00 Підведення підсумків зустрічей 10, 11 

підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Резервна зустріч, відео конференція Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.40–17.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00–17.40 
Фінальна зустріч, відео 

конференція 

Члени експертної групи; 

Ректор ЛНУ – Мельник Володимир Петрович; 

Перший проректор – Гукалюк Андрій Федорович;  

Проректор з наукової роботи - Гладишевський Роман Євгенович;  

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку - 

Качмар Володимир Михайлович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації - Кухарський 

Віталій Михайлович;  

Керівник центру забезпечення якості освіти - Іваночко Ірина Богданівна; 

Завідувач кафедри міжнародного права - Репецький Василь 

Миколайович 

Завідувач кафедри європейського права - Микієвич Михайло 



 

Миколайович 

Заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету 

Вільнюського університету (Литва) - Гарольдас Шінкунас 

Декан факультету міжнародних відносин - Мальський Маркіян 

Зіновійович 
Гарант ОП «Міжнародне право» - професор Гутник Віталій 

Володимирович; 

Гарант ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» - Земан Ігор 

Васильович. 

17.40-18.00 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

День 3 – (20 жовтня 2021 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


