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) Державному університеті інфраструктури та технологій
(ДУІТ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми Річковий
та морський транспорт третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, 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 освітньої
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза освітньої-наукової програми Річковий та морський
транспорт третього (доктор філософії) рівня вищої освіти у Державному університеті
інфраструктури та технологій (ДУІТ) проводиться із використанням технічних засобів
відеозв’язку дистанційно.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (7 липня 2021 року)
Перевірка технічних засобів відеозв’язку. Члени експертної групи;
08:45 – 09:00
Організаційна нарада експертної групи та Гарант ОНП Річковий та морський транспорт
гаранта ОНП. Підготовка до зустрічі 1
Богом’я Володимир Іванович.
(відеоконференція)
Зустріч 1 із керівництвом та
Члени експертної групи;
09:00 – 10:00
менеджментом ДУІТ (відеоконференція)
Ректор ДУІТ
Брайковська Надія Сергіївна;
Проректор з науково-педагогічної роботи
Дудник Юрій Павлович;
Проректор з адміністративно-господарської
та соціально-виховної роботи
Кулінченко О.С.;
Директор
Київського
інституту
водного
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Тимощук Олена Миколаївна;
Гарант ОНП Річковий та морський транспорт
Богом’я Володимир Іванович.
10:00 – 10:20
10:20 – 11:20

11:20 – 11:40
11:40 – 12:40

Підведення підсумків зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом ОНП
Річковий
та
морський
транспорт
(відеоконференція)

транспорту

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Науково-педагогічні
працівники,
які
безпосередньо
відповідають за зміст ОНП, а також викладають на ОНП (5-6
осіб):
1. Гейлік Анастасія Валеріївна, доцент кафедри.
2. Ганношина Ірина Миколаївна, доцент кафедри.
3. Мельник Ольга Володимирівна, доцент кафедри.
4. Тимощук Олена Миколаївна, професор кафедри.
5. Богом’я Володимир Іванович, професор кафедри
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 2,
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи;
ОНП Річковий та морський транспорт Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП Річковий та
(відеоконференція)
морський транспорт (1 особа з кожного року навчання):

12:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 16:20

16:20 – 16:40

1. Скляренко Інна Юріївна.
2. Смирнова Ірина Михайлівна.
3. Бойко Анна Дмитрівна.
4. Костенко Олександр Якович.
3, Члени експертної групи

Підведення
підсумків
зустрічі
підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування
(відеоконференція)

Підведення підсумків зустрічі 4 і
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями
(відеоконференція)

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи.
Представники студентського самоврядування від органу
студентського самоврядування ЗВО (2-3 особи):
1. Коба Максим Олександрович – студент факультету
Судноводіння.
2. Горлатенко Михаїл Олександрович - студент факультету
Судноводіння.
3. Усенко Кирило Олександрович - студент факультету
Судноводіння.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Представники роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП Річковий та
морський транспорт (6-8 осіб):
Нікітін Павло Володимирович – генеральний директор
«Всеукраїнське об’єднання крюінгових компаній»;
Доронін Володимир Васильович – заступник директора ДП
«Укрводшлях»;
Сагін Сергій Вікторович – завідувач кафедри НУ «ОНМА»;
Кравченко Юрій Васильович – завідувач кафедри КНУ ім. Т.
Шевченко.
Варбанець Роман Анатолійович – завідувач кафедри суднові
енергетичні установки та технічна експлуатація, Одеський
національний морський університет.
Чимшир Валентин Іванович - Директор Дунайського
інституту, Національного університету «Одеська морська
академія»
Члени експертної групи

08:45 – 09:00
09:00 – 10:00

10:00 – 10:20

10:20 – 11:20

11:20 – 11:40
11:40 – 12:40

День 2 – (8 липня 2021 року)
Перевірка технічних засобів відеозв’язку,
підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи;
Зустріч 6
Ознайомлення із матеріально-технічною Гарант ОНП Річковий та морський транспорт
базою, що використовується під час Богом’я Володимир Іванович
реалізації ОНП Річковий та морський Ганношина Ірина Миколаївна .
транспорт (відеоконференція)
Обговорення
результатів
огляду Члени експертної групи
матеріально-технічної бази ОНП Річковий
та морський транспорт і підготовка до
зустрічі 7
Зустріч 7 із представниками допоміжних Члени експертної групи;
підрозділів, зокрема, що займаються Керівники та/або представники підрозділів:
забезпеченням якості ОНП Річковий та 1. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії –
морський транспорт (відеоконференція)
Ганношина Ірина Миколаївна;
2. Представник відділу організації виховної роботи зі студентами –
Кондратьєва Анна;
3. Представник відділу кадрів – Курганова Ольга Леонідівна;
4. Керівник докторантури та аспірантури – Максименко Олена
Василівна;
5. Старший науковий співробітник науково-дослідного сектору
– Левченко Ольга Вікторівна;
6. Начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними
студентами – Калашнік Юлія Олегівна;
7. Начальник навчально-методичного відділу – Данилко Лідія
Тимофіївна;
8. Завідувач науковою бібліотекою – Кононенко Лідія
Анатоліївна;
9. Головний бухгалтер – Хоменко Лілія Вікторівна;
10.
Начальник навчального відділу – Сарахман Ірина
Дмитрівна.
Підведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до відкритої зустрічі
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
(відеоконференція)
усі бажаючі учасники освітнього процесу (окрім гарантів ОНП
та представників адміністрації ДУІТ)

12:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14.00 – 14.30

14:30 – 14:50
14:50 – 15:50
15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 17:00

09:00–18:00

Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи
та підготовка до зустрічі 8
Обідня перерва
Зустріч 8 з випускниками ОНП Члени експертної групи;
Випускник ОНП Річковий та морський транспорт і підготовка
Річковий та морський транспорт
Кукалець Людмила Миколаївна;
Зазірний Андрій Андрійович;
Трофименко Анастасія Олегівна;
Бойко Світлана Олексіївна
Підведення підсумків зустрічі 8 та Члени експертної групи
підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч (відеоконференція)
Члени експертної групи;
Особи додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі
Члени експертної групи
Обговорення рекомендацій
Члени експертної групи
Фінальна зустріч (відеоконференція)
Члени експертної групи;
Ректор ДУІТ
Брайковська Надія Сергіївна;
Перший проректор
Дудник Юрій Павлович;
Директор
Київського
інституту
водного
транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Тимощук Олена Миколаївна;
Гарант ОНП Річковий та морський транспорт
Богом’я Володимир Іванович.
Доцент кафедри «Судноводіння та керування судном»
Ганношина Ірина Миколаївна
День 3 – (9 липня 2021 року)
«День суджень» – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

