ПРОГРАМА
роботи експертної групи у
Національному університеті "Одеська морська академія"
для проведення акредитаційної експертизи
із використанням технічних засобів відеозв’язку
освітньої програми
«Навігація, морська інженерія та безпека судноплавства»
в період з 06 по 08 травня 2021 року
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Національному
університеті "Одеська морська академія" під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних
засобів відеозв’язку освітніх програм, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для
представників Національного університету "Одеська морська академія", так і для експертної групи. Будь-які
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Національного університету
"Одеська морська академія".
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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку та передбачає
проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у ЗВО.
2.2 Національний університет "Одеська морська академія" на час онлайн-візиту експертної групи надає їй всі
необхідні матеріали, що підтверджують інформацію, вказану у відомостях про самооцінювання освітньої програми.
2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими, крім випадків, коли це погоджено експертною
групою. На них не можуть бути присутніми працівники Національного університету "Одеська морська академія"
та інші особи.
2.4. Національний університет "Одеська морська академія" 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 є
запрошеними на них відповідно до розкладу.
2.5. 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 Національний університет "Одеська морська академія" у розумні строки. Національний
університет "Одеська морська академія" має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у
резервній зустрічі.
2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Національний університет "Одеська морська академія"
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про
дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації на сайті Національного університету "Одеська
морська академія" 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.
2.7. Національний університет "Одеська морська академія" надає документи та іншу інформацію, необхідну для
проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від Національний університет "Одеська морська академія" з усіх питань, пов’язаних з
акредитацією освітньої програми (далі ОП), є гарант освітньої програми Сагін Сергій Вікторович.
2.10. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку на платформі онлайнконференцій Zoom.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
08:50–09:00
09:00–09:40

09:40–10:00
10:00–10:30
10:35–11:00

11:00–11:10
11:10–11:40

11:40-11:50
11:50-12:20

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (06.05.2021 р.)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
ректор;
проректор з науково-педагогічної роботи;
гарант ОНП
Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 2
Члени експертної групи;
Зустріч 2 з випускником та зі
здобувачами вищої освіти за
випускник та здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Навігація, морська
ОП «Навігація, морська
інженерія та безпека судноплавства»:
інженерія та безпека
1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс.
судноплавства»
Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 з представниками Члени експертної групи;
студентського самоврядування представники студентського самоврядування;
та Ради молодих вчених
представники Ради молодих вчених
Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 4.
Члени експертної групи;
Зустріч 4 з роботодавцями
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОНП (за попередньою домовленістю)
Міюсов Михайло Валентинович – ректор НУ «ОМА» та Вітюховська Тетяна
Володимирівна – начальник відділу кадрів НУ «ОМА»;
Тюпіков Євген Євгенійович – к.т.н., капітан далекого плавання, директор
дочірнього підприємства «СМА ШИПС Україна»;
Каюк В’ячеслав Олегович – директор морського агентства Seamaster Marine
Agency;
Яковенко Анатолій Юрійович – технічний директор судноплавної компанії Intresco
Ltd.
Підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з керівництвом ЗВО

2

12:20–12:30

Підведення підсумків зустрічі 4

12:30-13:20
13:20-13:30
13:30–14:10

Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 із допоміжними
(сервісними) структурними
підрозділами

14:10-14:30

14:30-16:40

16:40-17:00

09:00–09:40

09:40–10:00
10:00–10:40

Члени експертної групи

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
начальник відділу кадрів;
головний бухгалтер;
завідувач бібліотеки;
відповідальний за побутове забезпечення аспірантів.
Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи
і
підготовка
до
огляду
матеріально-технічної бази
Ознайомлення з матеріальною Члени експертної групи;
базою (відео трансляція з гарант ОНП
лабораторій
ЗВО
в
синхронному режимі)
Підведення підсумків огляду, Члени експертної групи
Підведення підсумків першого
дня
День 2 – (07.05.2021 р.)
Зустріч 6 з адміністративним Члени експертної групи;
персоналом
завідувач навчального відділу;
методист навчально-методичного відділу;
керівник центру забезпечення якості вищої освіти;
відповідальний секретар приймальної комісії;
завідувач відділом аспірантури та докторантури;
відповідальний за боротьбу з корупцією та гендерну рівність;
завідувач науково-дослідної частини;
керівник відділу міжнародних зв'язків або інша особа, відповідальна за міжнародну
діяльність
Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи
і підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи;
Зустріч 7 з академічним
персоналом
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої
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10:40–10:50
10:50-11:30
11:35-12:00
12:00–12:50
12:50-13:00

13:00-13:30

13:30-13:40

13:40–14:20
14:20-15:00

15:00–15:30

15:30-17:00
09:00–17:00

Підведення підсумків зустрічі 7
і підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 з науковими
керівниками здобувачів освіти

програми, а також викладають дисципліни за цією ОП (за виключенням гаранта ОНП
і керівників структурних підрозділів)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Наукові керівники, що здійснюють наукове керівництво аспірантами даної ОП в
межах індивідуальних планів наукової роботи

Обідня перерва
Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи
і підготовка до відкритої
зустрічі
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників
адміністрації університету)
Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи
зустрічі,
підготовка
до
резервної зустрічі
Члени експертної групи;
Резервна зустріч
особи, які додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної Члени експертної групи
зустрічі.
Підготовка
до
фінальної
зустрічі
Члени експертної групи;
Фінальна зустріч
ректор;
проректор з науково-педагогічної роботи;
гарант ОП
Робота з документами
Члени експертної групи
День 3 – (08.05.2021)
«День суджень» – внутрішня Члени експертної групи
зустріч експертної групи

