
 
 
 

ПРОГРАМА 
акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи у Херсонській державній морській академії у період 
20.04.2021-22.04.2021 рр. 

освітньо-наукової програми «Транспортні технології» за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (за видами)» за третім рівнем вищої освіти 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Херсонській державній морській академії (далі – ХДМА) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Транспортні технології» за третім 
рівнем вищої освіти, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 
для ХДМА, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише 
за згодою як експертної групи, так і ХДМА. 

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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку (дистанційно) та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 
присутності експертів у ХДМА. 

2.2. ХДМА 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. 

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

2.4. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ХДМА та ЕГ 
використовують програму Zoom. 

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

2.6. Огляд матеріально-технічного забезпечення ХДМА здійснюється у форматі 
відеозвіту, 3D-тур, фотозвіту. 

2.7. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ХДМА та інші 
особи. 

2.8. ХДМА забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі акредитаційного 
«онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу акредитаційного «онлайн-візиту», є закритими. На 
них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.9. У розкладі акредитаційного «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 ХДМА у розумні строки; ХДМА має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі. 



2.10. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту зустріч. 
ХДМА публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про 
заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, 
вказавши дату, час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

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



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (20.04.2021) 

0845–0900
 

Підготовка  до  зустрічі  1  (перевірка 
готовності   учасників,   якості   звуку, 
зображення тощо) 
Відеоконференція 

Члени експертної групи: Шраменко Наталя Юріївна, 
Попович Павло Васильович, Сотнікова Анна 
Олександрівна; 
гарант ОНП Шарко Олександр Володимирович 

0900–0930
 

Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
ректор ХДМА Чернявський Василь Васильович; 
проректор з науково-педагогічної роботи Бень Андрій 
Павлович; 
завідувач кафедри транспортних технологій та механічної 
інженерії Букетов Андрій Вікторович; 

гарант освітньої програми, професор кафедри транспортних 
технологій та механічної інженерії Шарко Олександр 
Володимирович. 

0930–0940
 

Підведення   підсумків   зустрічі   1   і 
підготовка до зустрічі 2 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

0940–1020
 

Зустріч 2 із адміністративним 
персоналом 

 
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
завідувач навчального відділу Струмінська Людмила 
Юхимівна; 
начальник відділу кадрів Іонова Лариса Степанівна; 
начальник відділу міжнародних зв’язків Юрженко Альона 
Юріївна; 
начальник відділу забезпечення якості освіти Устименко 
Оксана Павлівна; 
голова комітету з питань внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти в ХДМА Ляшкевич Антоніна Іванівна; 
завідувач навчально-методичного відділу Черненко 
Валентина Володимирівна; 
завідувач аспірантури та докторантури Тимченко Надія 
Миколаївна; 

1020–1040
 

Підведення   підсумків   зустрічі   2   і 
підготовка до зустрічі 3 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1040–1140
 Зустріч 3 з академічним Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 



 персоналом 
Відеоконференція 

члени експертної групи; 

гарант освітньої програми Шарко Олександр 

Володимирович; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі (не більше 8 осіб): 
Браїло Микола Володимирович, доцент кафедри 
транспортних технологій та механічної інженерії; 
Сапронов Олександр Олександрович, професор кафедри 
транспортних технологій та механічної інженерії; 
Клевцов Костянтин Миколайович, професор кафедри 
транспортних технологій та механічної інженерії; 
Огородник Наталя Євгенівна, доцент кафедри англійської 
мови в судновій енергетиці; 
Ляшкевич Антоніна Іванівна, професор кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки;  
Тимченко Надія Миколаївна, доцент кафедри економіки та 
морського права 

1140–1200
 

Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

 
 
 
 

 
1200–1400

 

Зустріч 4 з 

аспірантами 

Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
аспіранти,  які  навчаються  на  ОНП  (аспіранти  з  кожного 
року навчання, в т.ч. денної та заочної форм навчання, 7-10 
аспірантів): 
Заочна форма навчання: 
Дудченко Сергій Валерійович, І курс 
Дружинін Олександр Олександрович, ІІ курс 
Кулініч Андрій Григорович, ІV курс 
Денна форма навчання: 
Поліщук Вадим Олександрович, І курс 
Кухтіна Вікторія Петрівна, ІІ курс 
Юренін Кирило Юрійович, ІІІ курс 
Буряк Олександр Олександрович, ІV курс 

1400–1420
 

Підведення підсумків зустрічі 4 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1420–1500
 Обідня перерва - 

1500–1520
 

Підготовка до зустрічі 5 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 



1520–1600
 Зустріч 5 з представниками органу 

самоврядування  
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
представники наукового товариства студентів (слухачів), 
аспірантів, докторантів і молодих вчених, які відповідають    
за участь аспірантів у внутрішній  системі  забезпечення  
якості вищої освіти; 2–3 особи від органу наукового 
товариства відповідного структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОНП):  
Представники наукового товариства ХДМА: 

Якущенко Сергій Вікторович  
Соценко Віталій Віталійович 
Поліщук Вадим Олександрович 
 

 

1600–1620
 

Підведення підсумків зустрічі 5 та 
підготовка до зустрічі 6 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

 

1620-1700
 

Зустріч 6 з роботодавцями 

Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП: 
1. д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобільної 
електроніки Харківського національного автомобільно-
дорожнього університету Гнатов Андрій Вікторович; 
2. д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів 
Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя Ляшук Олег Леонтійович;  
3. капітан Маріупольського морського порту Дружинін 
Олександр Олександрович;  
4. офіцер з координації компанії «Marlow 
Navigation»Лабачук Дмитро Валерійович 

 
1700–1730

 

Підведення підсумків зустрічі 6 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

 

1730-1900
 

Підведення загальних підсумків 
зустрічей першого дня 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

День 2 – (21.04.2021) 

 
0855–0900

 

Підготовка до огляду матеріально- 
технічної бази 
(перевірка готовності учасників, 
якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП Шарко Олександр Володимирович 



 
 

0900–1000
 

Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОНП 
Відеозвіт. 

 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
Члени експертної групи; 

гарант ОНП Шарко Олександр Володимирович; 
завідувач кафедри транспортних технологій та механічної 
інженерії Букетов Андрій Вікторович 

 
1000-1020

 

Обговорення результатів огляду 
матеріально-технічної бази та 
підготовка до зустрічі 7 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1020-1120 

Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

 
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
завідувач аспірантури та докторантури Тимченко Надія 
Миколаївна; 
головний бухгалтер Далєнкіна Наталя Вікторівна; 
начальник відділу інформаційного супроводу освітнього 
процесу Носов Павло Сергійович; 
завідувач сектором інформаційних технологій в бібліотеці 
ХДМА Іванова Юлія Сергіївна; 
д.пед.н., доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій 
та технічних засобів судноводіння Волошинов Сергій 
Анатолійович 

1120-1130 

Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1130-1230 

Зустріч 8 з науковими керівниками 
аспірантів 

Члени експертної групи; 
наукові керівники аспірантів: 
завідувач кафедри судноводіння Макарчук Дмитро 
Володимирович; 
доцент кафедри транспортних технологій та механічної 
інженерії Браїло Микола Володимирович; 
професор кафедри транспортних технологій та механічної 
інженерії Сапронов Олександр Олександрович; 
професор кафедри інноваційних технологій та технічних 
засобів судноводіння Круглий Дмитро Георгійович  

1230-1250 

Підведення підсумків зустрічі 8, 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 



1250-1340 

Зустріч 9 з випускниками ОНП Члени експертної групи; 
випускники ОНП останніх років (до 5 осіб): 
Якущенко Сергій Вікторович 
Чернявська Тетяна Василівна 

1340-1350 

Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

1350–1430 

Обідня перерва - 

1430-1450 

Підготовка до резервної зустрічі 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1450-1530 

Резервна зустріч 
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1530-1540 

Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до відкритої 
зустрічі 
Відеоконференція 

Члени експертної групи 

1540-1610 

Відкрита зустріч 
відеоконференція 

 
Оголошення на сайті університету 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО) 
 

1610-1630 

Підведення підсумків відкритої  
зустрічі, підготовка до фінальної 
зустрічі  

 

1630–1700 

Фінальний брифінг 
Відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник секретаріату; 
члени експертної групи; 
ректор ХДМА Чернявський Василь Васильович; 
гарант ОНП Шарко Олександр Володимирович 
проректор з науково-педагогічної роботи Бень Андрій 
Павлович; 
завідувач кафедри транспортних технологій та механічної 
інженерії Букетов Андрій Вікторович 



1700-1900 

Підведення загальних підсумків 
зустрічей другого дня 

Члени експертної групи 

День 3 – (22.04.2021) 

 

0830–1900 

«День суджень» внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 
 

Погоджено: 
 

Гарант ОНП «Транспортні технології» Шарко О.В. 


