
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
«ОНЛАЙН-ВІЗИТУ»  

під час проведення акредитаційної експертизи 
Національного університету «Одеська морська академія» 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи у Національному університеті «Одеська морська академія»(далі – НУ 
«ОМА») під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також 
умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як дляНУ «ОМА», так і для 
експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і НУ «ОМА». 

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. НУ «ОМА» забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.2. У розкладі виїзду 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 НУ «ОМА» у 
розумні строки; НУ «ОМА» має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.3. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. НУ «ОМА» зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.4. НУ «ОМА» надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.5. Контактною особою від НУ «ОМА» з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.6. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою вул. Дідріхсона, 8, 65029, 
м. Одеса. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

07.10.2020 (середа) 
11:00–11:15 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення тощо) 
Члени експертної групи, гарант програми 

День 1 – (08.10.2020) четвер 
09:00–09:40 Зустріч 1 з адміністрацією Члени експертної групи;  

Міюсов Михайло Валентинович - ректор, д.т.н., 
професор;  
Шемякін Олександр Миколайович - перший 
проректор, д.юр.н., професор;  
Захарченко Вадим Миколайович - проректор з 
науково-педагогічної роботи; д.т.н., професор;  
Савінова Наталя Андріївна - декан факультету 
морського права і менеджменту (ФМПіМ), д.юр.н., 
ст.н.с.;  
Сотниченко Людмила Леонідівна - гарант освітньої 
програми, зав. кафедрою менеджменту та економіки 
морського транспорту, д.е.н., професор. 

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

Члени експертної групи 

10:10–10:50 Зустріч 2 зі здобувачами освіти Члени експертної групи;  
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
«Менеджмент в галузі морського та річкового 
транспорту»денної та заочної форми навчання всіх 
курсів (не більше 8 осіб) 
ІринаКаліна (1 рік навчання, денна форма), 
Марія Легонькова (1 рік навчання, денна форма), 
Наталия Магац (2 рік навчання, денна форма), 
Юлія Кошлакова (2 рік навчання, денна форма), 
Ірина Ольшевска (1 рік навчання, заочна форма), 
Ірина Круковьска (1 рік навчання, заочна форма), 
Аліна Бондаренко (2 рік навчання, заочна форма), 
Анастасія Андрюхіна (2 рік навчання, заочна форма) 

10:50–11:20 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:20-12:00 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 



викладають на цій програмі:  
Сотниченко Людмила Леонідівна - гарант освітньої 
програми; 
Голубкова Ірина Анатолівна - завідувачка кафедрою 
економічної теорії та підприємництва на морському 
транспорті (ЕТ та ПМТ), д.е.н., професор (член робочої 
групи ОПП);  
Примачов М.Т. - професор кафедри ЕТ та ПМТ, д.е.н., 
професор; 
Сенько Олена Вікторівна - професор кафедри 
менеджменту та економіки морського транспорту (М 
та ЕМТ), д.е.н., доцент; 
Лисенко Наталія Степанівна - доцент кафедри М та 
ЕМТ, к.е.н., доцент (член робочої групи ОПП);  
Лаврущенко Юліана Олександрівна - доцент кафедри 
М та ЕМТ, к.е.н.; 
Фрасинюк Тетяна Ігорівна - доцент кафедри ЕТ та 
ПМТ, к.е.н., доцент; 
Мезіна Лілія Василівна - доцент кафедри ЕТ та ПМТ, 
к.е.н., доцент. 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 3 підготовка до 
зустрічі 4   

Члени експертної групи 

12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:10 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування:  
Ілгіна Марина зам. голови курсантської Ради 
НУ«ОМА»;   
Щербаков Максим представник курсантської Ради 
НУ«ОМА;   
Дмітренко Дарья представник курсантської Ради ФМП 
і М;   
Езерська Маргарита представник курсантської Ради 
ФМП і М;   
Яворська Олександра представник курсантської Ради 
ФМП і М.  
Представник Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти, представник секретаріату 
Національного агентства забезпечення якості вищої 



освіти.  
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14:10–14:40 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:40-15:20 Зустріч 5з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців, 
що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, представники роботодавців: 
Вороной В’ячеслав Іванович - заст. директора Одеської 
філії ДП Адміністрації морських портів України (член 
робочої групи ОПП); 
Васьков Юрій Юрійович  - директор ТОВ 
«Укрмара»(член робочої групи ОПП); 
Бюндюк Руслан Анатолійович - директор MSC 
CREWING SERVICES LLC; 
Суворов Олександр Володимирович - директор 
департаменту Морського та річкового транспорту при 
Асоціації роботодавців Півдня України;  
Светличний Єгор Євгенійович - директор ТОВ 
«Одемара»; Шпилько Інна Миколаївна - заст. 
директора «СВС МЕНЕДЖМЕНТ»;  
Криворучка Юрій Павлович - оператор ZodiacMaritime 
LTD.  
Представник Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти, представник секретаріату 
Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти  

15:20-15:50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15:50-16:30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом та 
допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертноїгрупи;  
Пархоменко Микола Миколайович - начальник 
навчального відділу, відповідальний за систему 
управління якістю НУ «ОМА»;  
Іванова Лариса Андріївна - в.о. начальника навчально-
методичного відділу;  
Павлова Ольга Сергіївна відповідальна за систему 
управління якістю ФМП і М;  
Вітюховська Тетяна Володимирівна начальник 



відділукадрів;  
Соболев Олександр Ілліч начальник відділу 
навчальних суден, практики та працевлаштування; 
Чеснокова Марина Валеріївна - начальник відділу 
зовнішньоекономічних зв'язків 

16:30-17:00 Підведення підсумків зустрічі 6  
17:00–17:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17:40–18:10 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

День 2 – (09.10.2020) п’ятниця 
09:00–10:20 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
Сотниченко Людмила Леонідівна - гарант освітньої 
програми. 

10:20–10:50 Обговорення результатів огляду Члени експертної групи 
10:50–11:30 Огляд гуртожитку, в якому мешкають  студенти, 

які навчаються на ОП 
Члени експертної групи; 
Сотниченко Людмила Леонідівна - гарант освітньої 
програми 
Фрасинюк Ігор Іванович проректор з НП та виховної 
роботи;  

11:30–12:00 Обговорення результатів огляду і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00–12:40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Мазур Оксана Миколаївна  керівник відділу з реклами 
та зв’язків з громадськістю; 
Бандурка Василина Феодосіївна головний бухгалтер;   
Афанасьева Наталія Георгіївна директор науково - 
технічної бібліотеки; 
Осадчук Дмитро Дмитрович старший офіцер 
організаційно-стройового відділу 

12:40–13:10 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13:10–14:00 Обідня перерва  
14:00–15:30 Робота з документами у ЗВО 

 
Члени експертної групи 

15:30–16:10 Резервна зустріч Члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:10–16:40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 



Міюсов Михайло Валентинович - ректор, д.т.н., 
професор;  
Шемякін Олександр Миколайович - перший 
проректор, д.юр.н., професор;  
Захарченко Вадим Миколайович - проректор з 
науково-педагогічної роботи; д.т.н., професор;  
Савінова Наталя Андріївна - декан факультету 
морського права і менеджменту (ФМПіМ), д.юр.н., 
ст.н.с.;  
Сотниченко Людмила Леонідівна - гарант освітньої 
програми, зав. кафедрою менеджменту та економіки 
морського транспорту, д.е.н., професор. 

День 3 – (10.10.2020) субота 
09:00-18:00 «Час суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


