
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

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 освітніх програм, 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 зустрічей 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 виїзду для кожної зустрічі, 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 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. 

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

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза освітніх програм «Навігація і управління морськими 
суднами» та «Управління судновими технічними системами і комплексами» Дунайського інституту 
Національного університету "Одеська морська академія" проводиться із використанням технічних 
засобів відеозв’язку дистанційно. 

 

 

 



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

День 1 – (17 травня 2021 року) 
08:30 – 09:00 Організаційна нарада експертної групи та 

гарантів ОП. Підготовка до зустрічі 1 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 
Костюченко Віталій Іванович; 
Нагрибельний Ярослав Анатолійович; 
Сілантьєва Юлія Олександрівна; 
Бабенко Володимир Андрійович; 
гарант ОП «Навігація і управління морськими суднами» - 
Даниленко Олександр Борисович; 
гарант ОП «Управління судновими технічними системами і 
комплексами» - Маслов Ігор Захарович. 

09:00–09:40 Зустріч 1 із керівництвом  
та менеджментом ДІ НУ «ОМА» 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП «НіУМС» - Даниленко Олександр Борисович; 
гарант ОП  «УСТСіК» - Маслов Ігор Захарович; 
проректор з науково-педагогічної роботи НУ «ОМА» 
Захарченко Вадим Миколайович; 
директор ДІ НУ «ОМА» -  
Чимшир Валентин Іванович;  
заступник директора з науково-педагогічної роботи 
Смирнова Ірина Михайлівна;  
заступник директора з адміністративно-господарської роботи 
Ісаков Володимир Вікторович; 
начальник навчально-методичного відділу 
Гайдаржи Анжела Ігорівна 

09:40– 10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:00 –10:40 Зустріч 2.1 з академічним персоналом ОП «Навігація 
і управління морськими суднами» 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
гарант ОП «НіУМС» -  
Даниленко Олександр Борисович; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій ОП (до 8 
осіб): 
Биковець Наталля Петрівна - доцент кафедри ЗНД; 
Делі Іван Іванович - ст. викладач кафедри ОНД; 
Сорока Олена Михайлівна - доцент кафедри НіУС; 
Сошніков Сергій Григорийович – ст. викл. каф. НіУС; 
Тарасенко Татяна Владиславівна - доцент каф. ІД; 
Турлак Людмила Петрівна – ст. викл. каф. ГД; 
Желясков Василь Якович – доцент каф. ГД. 



10:40 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 2.1, підготовка до 
зустрічі 2.2 

Члени експертної групи 

11:00 –11:40 Зустріч 2.2 з академічним персоналом ОП 
«Управління судновими технічними системами і 
комплексами»  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  
гарант ОП  «УСТСіК» - Маслов Ігор Захарович; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій ОП (до 8 
осіб): 
Березовська Вікторія Вікторівна – доцент каф. ГД; 
Залож Віталій Іванович - доцент кафедри ІД; 
Найдьонов Андрій Ігорович – ст. викл. каф СЕУіС; 
Разінкін Роман Олександрович – ст. викл. каф СЕУіС; 
Тімофєєва Оксана Ярославовона – доцент каф. ГД; 
Яремчук Світлана – доцент каф. СЕУіС. 

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 2.2, підготовка до 
зустрічі 3.1 

Члени експертної групи 

12:00 – 12:40 Зустріч 3.1 зі здобувачами вищої освіти ОП 
«Навігація і управління морськими суднами» 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «НіУМС» 
(представники з кожного курсу та форми здобуття освіти, до 
10 осіб): 
Лебеденко Анастасія – курсант 1 курсу; 
Данилова Оксана – курсант 2 курсу; 
Ананьва Елона – курсант 2 курсу; 
Мелент`єв Михайло – курсант 3 курсу; 
Курпек Семен – курсант 3 курсу; 
Афтанова Валерія – курсант 3 курсу; 
Мазоха В'ячеслав – курсант 4 курсу; 
Парасінчук В'ячеслав - курсант 4 курсу; 
Шпаченко Володимир - курсант 4 курсу; 
Мкрчан Карен – студент заочної форми навчання. 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків зустрічі 3.1, підготовка до 
зустрічі 3.2 

Члени експертної групи 
 

13:00 – 13:40 Зустріч 3.2 зі здобувачами вищої освіти ОП 
«Управління судновими технічними системами і 
комплексами» 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «УСТСіК» 
(представники з кожного курсу та форми здобуття освіти, до 
10 осіб) 
Недялков Валерій Дмитрович - курсант 1 курсу; 
Ташев Максим Миколайович - курсант 1 курсу; 
Кунський Максим Сергійович - курсант 2 курсу; 
Пушкін Микита Олександрович - курсант 2 курсу; 
Скоробреха Іван Ігорович - курсант 3 курсу; 



Плохой Данило Євгенійович - курсант 3 курсу;  
Шумейко Михайло Сергійович - курсант 4 курсу; 
Кара В’ячеслав Васильович - курсант 4 курсу; 
Воронков Євгеній Олегович - курсант 4 курсу; 
Крамаренко Віталій Анатолійович - студент заочної форми 
навчання. 

13:40 – 14:40 Обідня перерва  
14:40 –15:00 Підготовка до зустрічі 4, налаштування з’єднання Члени експертної групи 
15:00 –15:40 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (2–3 особи від 
органу студентського самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, у якому реалізовуються ОП) 
Шумейко Михайло Сергійович (УСТСіК); 
Ковригін Данило Ігорович (НіУМС); 
Дімченко Вікторія В’ячеславівна (менеджмент); 
Шаранов Олександр Владиславович (НіУМС); 
Чехман Станіслав Олександрович (УСТСіК). 

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі з роботодавцями 

Члени експертної групи 

16:00 – 16:40 Зустріч 5 з роботодавцями 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Удолакі Андрій Євгенович – капітан наставник компанії 
«MSC»; 
Машкєвіч Григорій Леонідович – виконавчий директор 
Columbia ship management Ukraine Limited; 
Тодорова Наталля Степанівна – начальник Ізмаїльської 
філії ТОВ «Марлоу навігейшн Україна»; 
Сапожніков В’ячеслав Васильович – представник ДП 
«Устьдунайводшлях»; 
Мудраченко Олег Леонідович - головний інженер ПрАТ 
«Українське Дунайське пароплавство»; 
Тукалов В’ячеслав Юхимович - начальник ВГСП 
«Ізмаїльська база технічного обслуговування флоту» ПрАТ 
«Українське Дунайське Пароплавство». 

16:40 – 17:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17:00 – 17:40 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ДІ НУ «ОМА») 

17:40 – 18:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 



День 2 – (18 травня 2021 року) 
08:30–09:00 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, підготовка 

до зустрічі 6 
Члени експертної групи; 
 

09:00 – 09:40 Зустріч 6.1 
Ознайомлення із матеріально-технічною базою, що 
використовується під час реалізації ОП «Навігація і 
управління морськими суднами»  
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП «НіУМС» - Даниленко Олександр Борисович 

09:40 – 10:00 Обговорення результатів огляду матеріально-
технічної бази ОП «Навігація і управління 
морськими суднами» 

Члени експертної групи 

10:00 – 10:40 Зустріч 6.2 
Ознайомлення із матеріально-технічною базою, що 
використовується під час реалізації ОП «Управління 
судновими технічними системами і комплексами» 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП  «УСТСіК» - Маслов Ігор Захарович 

10:40–11:00 Підведення підсумків огляду та  
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:00 – 11:40 Зустріч 7 із представниками допоміжних підрозділів 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
представник відділу організації виховної роботи зі студентами 
Фамічов В’ячеслав Павлович; 
відповідальний секретар відбіркової комісії 
Тімофєєва Оксана Ярославівна; 
начальник навчально-методичного відділу 
Гайдаржи Анжела Ігорівна; 
провідний фахівець з практики та сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників 
Постарніченко Надія Миколаївна; 
провідний фахівець по роботі з кадрами 
Пєнкова Тетяна Степанівна; 
завідувачка бібліотеки 
Сазанска Ірина Федорівна; 
відповідальний за міжнародні зав’язки 
Смирнова Ірина Михайлівна 

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
зустрічі з випускниками ОП 

Члени експертної групи 
 

12:00 – 12:40 Зустріч з випускниками ОП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
випускники ОП «Навігація і управління морськими суднами» 
та ОП «Управління судновими технічними системами і 
комплексами» останніх 5 років (8-10 осіб). 



12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі з випускниками Члени експертної групи 
13:00 – 14:00 Обідня перерва  
14:00 – 15:00 Обговорення рекомендацій Члени експертної групи 
15:00 – 15:40 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи; 
гарант ОП «НіУМС» - Даниленко Олександр Борисович; 
гарант ОП  «УСТСіК» - Маслов Ігор Захарович; 
проректор з науково-педагогічної роботи НУ «ОМА» 
Захарченко Вадим Миколайович; 
директор ДІ НУ «ОМА»  
Чимшир Валентин Іванович;  
заступник директора з науково-педагогічної роботи  
Смирнова Ірина Михайлівна;  
заступник директора з адміністративно-господарської роботи 
Ісаков Володимир Вікторович; 
начальник навчально-методичного відділу 
Гайдаржи Анжела Ігорівна 

15:40 – 18:00 Робота з документами та обговорення візиту Члени експертної групи; 
 

День 3 – (19 травня 2021 року) 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 
Члени експертної групи 

 


