
 
 

 
 

 

 

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”, “Управління судновими технічними системами і комплексами” та “Експлуатація 

суднового електрообладнання і засобів автоматики” Національного університету “Одеська 

морська академія" (НУ ОМА ) проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку 

дистанційно.



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –(20 травня 2021 року) 

08:45 – 09:00 Перевірка технічних засобів відеозв’язку. 

Організаційна нарада експертної групи та гарантів 

ОП. Підготовка до зустрічі 1 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гаранти ОП: 

«Навігація і управління морськими суднами» Ворохобін 

Ігор Ігорович; 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами» Сагін Сергій Вікторович; 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики» Гвоздева Ірина Маратівна. 

09:00–09:40 Зустріч 1 із керівництвом та менеджментом НУ 

ОМА  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

В.о. ректора НУ ОМА, перший проректор Шемякін 

Олександр Миколайович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко 

Вадим Миколайович. 

Проректор з науково-педагогічної і виховної 

роботи Фрасінюк Ігор Іванович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародної 

діяльності Заїчко Сергій Іванович. 

Гаранти ОП: 

«Навігація і управління морськими суднами» Ворохобін 

Ігор Ігорович. 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами» Сагін Сергій Вікторович. 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики» Гвоздева Ірина Маратівна 

Директори навчально-наукових інститутів, на яких 

здійснюється підготовка за ОП: 

Колегаєв Михайло Олександрович, 

Будашко Віталій Віталійович. 

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; 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст ОП, а також викладають на ОП: 



Бурмака Ігор Олексійович, завідувач кафедри 

управління судном; 

Омельченко Тарас Юрійович, доцент кафедри 

морських перевезень; 

Голіков Антон Олександрович, завідувач кафедри 

морських технологій; 

Монастирська Ольга Ігорівна, завідувач кафедри 

англійської мови №2; 

Медведєва Юлія Сергіївна, доцент кафедри морських 

технологій; 

Сотниченко Людмила Леонідівна, завідувач кафедри 

менеджменту та економіки морського транспорту; 

Парменова Дана Георгіївна, завідувач кафедри безпеки 

життєдіяльності; 

 

10:40 – 10:50 Підведення підсумків зустрічі 2.1, підготовка до 

зустрічі 2.2 

Члени експертної групи 

10:50–11:30 Зустріч 2.2 з академічним персоналом ОП 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами» та ОП «Експлуатація суднового 

електрообладнання і засобів автоматики» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гаранти ОП: 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст ОП «Управління судновими 

технічними системами і комплексами», а також 

викладають на цих ОП: 

Варинська Алла Михайлівна – завідувач кафедри 

українознавства; 

Онищенко Олег Анатолійович – професор кафедри 

технічної експлуатації флоту; 

Парменова Дана Георгіївна – завідувач кафедри 

безпеки життєдіяльності; 

Попов Всеволод Геннадійович – завідувач кафедри 

вищої математики. 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст ОП «Експлуатація суднового 

електрообладнання і засобів автоматики», а також 
викладають на цих ОП: 

Будашко Віталій Віталійович – професор кафедри 
електричної інженерії та електроніки; 



Бушер Віктор Володимирович – професор кафедри 
електричної інженерії та електроніки; 

Дранкова Алла Олегівна – доцент кафедри 
електричної інженерії та електроніки; 

Шевченко Валерій Анатолійович – доцент кафедри 
електрообладнання та автоматики суден; 

Михайленко В’ячеслав Сергійович – доцент кафедри 
електрообладнання та автоматики суден; 

Бондаренко Андрій Володимирович – доцент кафедри 
автоматизації   суднових  енергетичних  установок. 

11:30 – 11:40 Підведення підсумків зустрічі 2.2, підготовка до 

зустрічі 3.1 

Члени експертної групи 

11:40– 12:20 Зустріч 3.1 зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Навігація і управління морськими суднами » 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Навігація 

і управління морськими суднами»: 

Маманішвілі Бадрі Вікторович, 1-й курс, гр. 1501; 

Хоружин Нікіта Ігорович, 1-й курс, гр. 1501; 

Семерик Вадим Юрійович, 1-й курс, гр. 1502; 

Медяник Богдан Віталійович, 1-й курс, гр. 1501; 

Сігал Олександр Станіславович, 1-й курс, гр. 1501; 

Крат Денис Ігорович, 1-й курс, гр. 1501; 

Шахматов Максим Юрійович, 1-й курс, гр. 1501; 

Кузнецов Віктор Дмитрович, 1-й курс, гр. 1505; 

Ахмад Васім Ясін, 2-й курс, гр. 1601/з; 

Івахницький Михайло Сергійович, 1-й курс, гр. 1501/з; 

Солод Фелікс Володимирович, 2-й курс, гр. 1601/з. 

12:20 – 12:30 Підведення підсумків зустрічі 3.1, підготовка до 

зустрічі 3.2 

Члени експертної групи 

 

12:30– 13:10 Зустріч 3.2 зі здобувачами вищої освіти ОП 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами» та ОП «Експлуатація суднового 

електрообладнання і засобів автоматики» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами»  

Алфьоров Дмитро Олександрович, 1 курс, гр.2502; 

Біткіне Кирило Геннадійович; 1 курс, гр.2501; 

Дяченко Радіон Ігорович; 1 курс, гр.2502; 

Корітнянський Дмитро Валерійович; 1 курс, гр.2501; 



здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики»: 

Захаров Іван Сергійович,  1 курс, гр.3501; 

Ошмарін Євгеній Олександрович, 1 курс, гр.3501; 

Пєтков Ігор Віталійович, 1 курс, гр.3501; 

Химчак Максим Сергійович, 1 курс, гр.3501; 

Жмуренко Дмитро Миколайович, 2 курс, ЗФН. 

13:10 – 14:10 Обідня перерва  

14:10–14:50 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

Представники студентського самоврядування від органу 

студентського самоврядування ЗВО: 

Єлгіна Марина Ігорівна, 

Дмитренко Дарья Олександрівна. 

Представники студентського самоврядування від органу 

студентського самоврядування Навчально-наукового 

інституту морських перевезень і технологій: 

Осадчий Геннадій Аркадійович, 

Башкіров Микита Віталійович.  

Представники студентського самоврядування від органу 

студентського самоврядування Навчально-наукового 

інституту інженерії: 

Карабаджак Надія Едуардівна, 

Ткачук В’ячеслав Сергійович. 

Представники студентського самоврядування від органу 

студентського самоврядування Навчально-наукового 

інституту автоматики та електромеханіки: 

Федорова Юлія Михайлівна, 

Ошмарін Євгеній Олександрович. 

14:50–15:10 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:10– 15:50 Зустріч 5 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 

«Навігація і управління морськими суднами», 

«Управління судновими технічними системами і 



комплексами» та “Експлуатація суднового 

електрообладнання і засобів автоматики”: 

Костін Максим Олександрович, директор UNITEAM 

MARINE; 

Мануленко Сергій Володимирович, менеджер ТОВ 

«Коламбія шипменеджмент Україна»; 

Литовенко Андрій Анатолійович, технічний директор 

Staff Centre Shipmanagement Ltd; 

Обертюр Костянтин Леонідович, к-т техн. наук, судновий 

механік І-го розряду, провідний інструктор 

тренувального центру корпорації «В. Шипс Україна»; 

Тюпіков Євген Євгенійович, к-т техн. наук, капітан 

далекого плавання, директор дочірнього підприємства 

«СМА ШИПС Україна»; 

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" 

Дупіков Георгій Євгенійович, капітан-наставник ДП 

«СМА Шипс Україна»; 

Григорюк Олег Ігоревич, перший заступник голови 

Професійної спілки працівників морського транспорту 

України.  

Роботодавці, які підтвердили участь по їхній можливості. 

15:50 – 16:10 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

16:10– 16:50 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

усі бажаючі учасники освітнього процесу (окрім гарантів 

ОП та представників адміністрації НУ ОМА ) 

16:50– 17:10 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

День 2 – (21 травня 2021 року) 

08:45–09:00 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 6 

 

09:00 – 09:40 Зустріч 6.1  Члени експертної групи; 



Ознайомлення із матеріально-технічною базою, 

що використовується під час реалізації ОП 

«Навігація і управління морськими суднами » 

(відеоконференція) 

Гарант ОП «Навігація і управління морськими суднами» 

Ворохобін Ігор Ігорович та особи, задіяні в демонстрації 

матеріально-технічної бази: представники кафедр за ОП. 

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» та ОП «Експлуатація суднового 

електрообладнання і засобів автоматики» 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гаранти ОП: «Управління судновими технічними 

системами і комплексами» Сагін Сергій Вікторович; 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики» Гвоздева Ірина Маратівна та особи, задіяні 

в демонстрації матеріально-технічної бази: представники 

кафедр за ОП. 

10:40–11:00 Підведення підсумків огляду, підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:00 – 11:40 Зустріч 7 із представниками допоміжних 

підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Кулаков 

Максим Олександрович; 

Начальник навчального відділу – Пархоменко Микола 

Миколайович;  

Відповідальний за академічну доброчесність, фахівець 

другої категорії науково-дослідної частини (НДЧ) – Яцик 

Катерина Олександрівна;  

Представник навчально-методичного відділу, методист – 

Іванова Лариса Андріївна; 

Начальник НДЧ – к.т.н., професор Савчук Віктор 

Дмитрович; 

Керівник навчальних суден, практики та 

працевлаштування – Соболев Олександр Ілліч; 

Начальник відділу кадрів – Вітюховська Тетяна 

Володимирівна; 

Директор бібліотеки – Афанасьєва Наталія Георгієвна;  

Головний бухгалтер – Бандурка Васелина Феодосьєвна; 

Начальник відділу технічних засобів навчання – 

Голобородько Олександр Іванович; 



Начальник відділу міжнародних зв’язків – Чеснокова 

Марина Валеріївна; 

Керівник відділу з реклами та зв’язків з громадськістю – 

Мазур Оксана Миколаївна; 

Начальник відділу побуту студентського містечка 

(екіпажу) – Гнитій Володимир Володимирович. 

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

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

 

12:00 – 12:40 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

особи додатково запрошені на резервну зустріч 

12:40–13:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  

14:00 – 14:40 Обговорення рекомендацій Члени експертної групи 

14:40 – 15:20 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

В.о. ректора НУ ОМА, перший проректор Шемякін 

Олександр Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи Захарченко 

Вадим Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної і виховної 

роботи Фрасінюк Ігор Іванович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародної 

діяльності Заїчко Сергій Іванович; 

Гаранти ОП: 

«Навігація і управління морськими суднами» Ворохобін 

Ігор Ігорович; 

«Управління судновими технічними системами і 

комплексами» Сагін Сергій Вікторович; 

«Експлуатація суднового електрообладнання і засобів 

автоматики» Гвоздева Ірина Маратівна; 

Директори навчально-наукових інститутів, на яких 

здійснюється підготовка за ОП: 

Колегаєв Михайло Олександрович, 

Будашко Віталій Віталійович. 

День 3 – (22 квітня 2021 року) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 


