
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
“онлайн візиту” експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

за спеціальністю “151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 
освітньої програми "Автоматизоване управління судновими енергетичними 

установками" (ID у ЄДЕБО 18250) за другим рівнем вищої освіти  
(справа № 587/АС-21) у Національному університеті “Одеська морська 

академія” 
(експертна група призначена Наказом Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти від 18.03.2021 р. № 605-Е) 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) Національному університеті “Одеська морська 
академія” (далі – НУ “ОМА”) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми із використанням технічних засобів відеозв’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 “онлайн візиту” 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 «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали, що 
підтверджують інформацію вказану у відомостях про самооцінювання освітньої програми. 

2.2. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 
експертів у ЗВО. 

2.3. ЗВО на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє 
проведенню акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку з 
метою проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. 

2.4. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали, що 
підтверджують інформацію, вказану у відомостях про самооцінювання освітньої програми. 

2.5. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий 
відеозапис усіх етапів онлайн візиту. 

2.6. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та ЕГ використовують 
програму Zoom, ЗВО та ЕГ технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі. 

2.7. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на 
неї відповідно до розкладу. 

2.8. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 



2.9. У розкладі онлайн візиту 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.  

2.10. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 
про дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації на сайті ЗВО та інших 
своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи 
за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для 
відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час згідно 
погодженої програми.  

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

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

2.13. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул. Дідріхсона, 8,  
місто Одеса, 65029.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
Вид роботи та 

технічного 
забезпечення 

День 1 – (06.04.2021 р.) 

09.30–09.40 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП (Пробна 
відеоконференція, перевірка 
готовності учасників, якості зв’язку) 

Члени експертної групи 
Жученко Олексій Анатолійович, голова ЕГ; 
Петрів Роман Іванович, Чеботарьова Євгенія Олегівна 
Гарант ОП − Горб Сергій Іванович 

Відеоконференція 
Zoom 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

10.00–10.40 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Член Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти / співробітник секретаріату; 

Члени експертної групи; 
 
Керівник ЗВО – ректор Міюсов Михайло 
Валентинович, д.т.н., професор 
Перший проректор –Шемякін Олександр 
Миколайович, д.ю.н., професор 
Проректор з науково-педагогічної роботи – 
Захарченко Вадим Миколайович, д.т.н., 
професор 
Проректор з науково-педагогічної роботи і 
міжнародної діяльності – Заїчко Сергій Іванович, 
к.т.н., доцент 
Керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП –  
директор навчально-наукового інституту автоматики 
та електромеханіки – Будашко Віталій Віталійович, 
д.т.н., доцент 
Заступник директора навчально-наукового інституту 

автоматики та електромеханіки  Бондаренко Андрій 
Володимирович, к.т.н., доцент 
ТВО завідувача кафедри “Автоматизація суднових 

енергетичних установок”  Вишневський Леонід 
Вікторович, д.т.н., професор 

Відеоконференція 
Zoom 



10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 
(час на збереження відеозапису) 

Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

11.00-11.40 Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

Член Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти / співробітник секретаріату; 

Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, брали 
участь в її розробці, а також викладають на цій 
програмі: 
- Вишневський Леонід Вікторович, д.т.н., професор; 
- Миргород Володимир Федорович, д.т.н., професор; 
- Левінський Максим Валерійович, к.т.н.; 
 - Войтецький Ігор Євгенович; 
- Онищенко Олег Анатолійович, д.т.н., професор; 
- Попов Всеволод Геннадійович, д. ф-м.н., професор; 
- Парменова Дана Георгіївна, к.т.н., доцент. 
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 
Zoom 

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

12.00–12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти за ОП 

Член Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти / співробітник секретаріату; 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
- Бегіашвілі Богдан Дмитрович курсант 1 року 
навчання; 
- Поштару Данило Лівіуєвич курсант 1 року навчання; 
- Федорова Юлія Михайлівна курсант 1 року 
навчання; 
- Іванов Олександр Вікторович курсант 1 року 
навчання. 
 

Відеоконференція 
Zoom 

12.40-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

13.00-14.00 Обідня перерва   

14.00–14.20 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 



14.20–15.10 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування (1-2 
особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 
які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи 
від органу студентського самоврядування 
відповідного структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП) 

від органу студентського самоврядування ЗВО 
- Єлгіна Марина Ігорівна; 
- Дмитренко Дарья Олександрівна; 

від органу студентського самоврядування 
структурного підрозділу, у якому реалізовується 

ОП 
- Федорова Юлія Михайлівна, курсант 1 року 
навчання за другим рівнем вищої освіти; 
- Лисиця Дмитро Володимирович, курсант 3 року 
навчання; 
- Доломанжи Григорій Дмитрович, курсант 1 року 
навчання. 

Відеоконференція 

Zoom 

15.10–15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

15.30–16.10 Відкрита зустріч  Відеоконференція 

Zoom 

16.10–16.30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

16.30–17.20 Зустріч 5 з роботодавцями Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 

Відеоконференція 
Zoom 



- Мануленко Сергій Володимирович, менеджер 
ТОВ "Коламбія шипменеджмент Україна" 

- Удолатій Андрій Євгенович, менеджер MSC 
Mediterranean Shipping Co. S.A. 

- Литовенко Андрій Анатолійович, технічний 
директор Staff Centre Shipmanagement Ltd. 

- Макарова Юлія Вікторівна, General Manager Alpha 
Navigation Ltd. 

- Кам'яной Віталій Олегович менеджер системи 
якості Дочірнього підприємства Корпорації 

"В.Шіпс"  "В.Шіпс (Україна)". 
- Бойко Андрій Валерійович, директор та/або  

Набережний Ігор Всеволодович, капітан-
наставник ТОВ "Англо-Істерн Україна". 

17.20–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5. 
Підведення підсумків робочого дня і 
підготовка до другого дня роботи 
експертів 

Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

День 2 – (07.04.2021 р.) 

09.00–09.10 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП (Пробна 
відеоконференція, перевірка 
готовності учасників, якості зв’язку) 

Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи 
Гарант ОП - Горб Сергій Іванович 

Відеоконференція 
Zoom 

09.20–10.10 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП (презентація 
відеоматеріалів, як демонстрація 
екрана гаранта ОП: навчальні 
аудиторії, комп’ютерні класи, 
ліцензійне програмне забезпечення, 
Moodle, програми перевірки текстів 
на академічний плагіат, бібліотека, 
гуртожиток, їдальня тощо) 

Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
Гарант ОП - Горб Сергій Іванович 
Особи, задіяні в демонстрації матеріально-технічної 
бази: 
- директор навчально-наукового інституту автоматики 
та електромеханіки – Будашко Віталій Віталійович, 
д.т.н., доцент; 
- заступник директора навчально-наукового інституту 

автоматики та електромеханіки  Бондаренко 
Андрій Володимирович, к.т.н., доцент; 
- старший викладач Войтецький Ігор Євгенович; 

Відеоконференція 

Zoom 



- проректор з науково-педагогічної і виховної роботи 
Фрасинюк Ігор Іванович; 
- фахівець другої категорії науково-дослідної частини 
Яцик Катерина Олександрівна; 
- директор бібліотеки – Афанасьєва Наталія 
Георгієвна  

10.10–10.40 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

10.40–11.30 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
 
начальник навчального відділу – Пархоменко Микола 
Миколайович 
відповідальний за систему управління якістю в 
навчально-науковому інституті автоматики та 
електромеханіки Глазева Оксана Володимирівна, 
д.т.н., професор 
відповідальний за дистанційну освіту (технічне 
забезпечення) – Шакун Костянтин Сергійович, к.ф-
м.н., доцент 
начальник навчально-методичного відділу – Бортняк 
Віктор Вікторович 
відповідальний підрозділ за академічну доброчесність 
- фахівець другої категорії науково-дослідної частини 
Яцик Катерина Олександрівна 
заступник декана з навчально-методичної роботи – 
заступник директора навчально-наукового інституту 

автоматики та електромеханіки  Бондаренко Андрій 
Володимирович, к.т.н., доцент 
 

начальник відділу міжнародних зв’язків  Чеснокова 
Марина Валеріївна, к.філолог.н. 

Відеоконференція 

Zoom 

11.30–11.50 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 



11.50–12.30 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
 
Начальник відділу кадрів – Вітюховська Тетяна 
Володимирівна 
Начальник планово-фінансового відділу – головний 
бухгалтер Бандурка Васелина Феодосьєвна 
начальник відділу технічних засобів навчання 
Голобородько Олександр Іванович 
Відповідальний секретар приймальної комісії – 
Кулаков Максим Олександрович 

Директор бібліотеки  Афанасьєва Наталія Георгієвна 
керівник служби соціальної та психологічної 

підтримки  директор медичного центру 
"Академмарін" Стрельник Ігор Гнатович 

керівник відділу практики та працевлаштування  
начальник відділу навчальних суден, практики та 
працевлаштування Соболев Олександр Ілліч 

Відеоконференція 

Zoom 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

13.00-14.00 Обідня перерва   

14.00–14.20 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

14.20–15.00 Резервна зустріч Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

Відеоконференція 

Zoom 

15.00–15.20 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

15.20–16.00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 



16.00–16.30 Фінальна зустріч Член Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 
Керівник ЗВО – ректор Міюсов Михайло 
Валентинович, д.т.н., професор 
Перший проректор - Шемякін Олександр 
Миколайович, д.ю.н., професор 
Проректор з науково-педагогічної роботи – 
Захарченко Вадим Миколайович, д.т.н., професор 
директор навчально-наукового інституту автоматики 
та електромеханіки – Будашко Віталій Віталійович, 
д.т.н., доцент 
Гарант ОП - Горб Сергій Іванович 

Відеоконференція 

Zoom 

16.30–17.00 Підведення підсумків фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

17.00-18.00 Підведення підсумків робочого дня і 
підготовка до третього дня роботи 
експертів 

Члени експертної групи Відеоконференція 

Zoom 

День 3 – (08.04.2021 р.) 

09.00–16.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

 


