
 
 

 
 

 
 

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) Національному університеті кораблебудування імені 
адмірала Макарова (НУК) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої-наукової 
програми Суднобудування 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 Суднобудування третього 
(доктор філософії) рівня вищої освіти Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова (НУК) проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку 
дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –(7 червня 2021 року) 
08:45 – 09:00 Перевірка технічних засобів відео зв’язку. 

Організаційна нарада експертної групи та 
гаранта ОП. Підготовка до зустрічі 1 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Суднобудування Нєкрасов Валерій 
Олександрович. 

09:00 – 10:00 Зустріч 1 із керівництвом та 
менеджментом НУК (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Ректор НУК Трушляков Євген Іванович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Слободян Сергій Олегович; 
Проректор з наукової роботи  
Павлов Геннадій Вікторович; 
Проректор з науково-педагогічної та адміністративної 
роботи  
Криленко Володимир Іванович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, 
юридичних та соціальних питань  
Дубинський Олег Юрійович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної 
діяльності 
Іртищева Інна Олександрівна; 
Гарант ОП Суднобудування  
Нєкрасов Валерій Олександрович; 
Директор Кораблебудівного навчально-наукового 
інституту, у якому здійснюється підготовка за ОП, 
Бондаренко Олександр Валентинович. 

10:00 – 10:20 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:20 – 11:20 Зустріч 2 з академічним персоналом ОП 
Суднобудування (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також викладають на ОП (5-
6 осіб: 
1. Патлайчук Оксана Віталіївна, доцент, кафедра 
філософії та культурології; 
2. Філіппова Ніна Михайлівна, доцент, кафедра 
прикладної лінгвістики; 
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3. Щедролосєв Олександр Вікторович, професор, 
завідувач кафедри суднобудування та ремонту суден 
Херсонська філія НУК; 
4. Зайцев Володимир Васильович, професор, завідувач 
кафедри морських технологій та океанотехніки 
5. Нєкрасов Валерій Олександрович, професор, 
завідувач кафедри теорії та проектування суден; 
6. Бондаренко Олександр Валентинович, професор, 
кафедра теорії та проектування суден. 
 
Наукові керівники аспірантів ОНП «Суднобудування»: 
1. Нєкрасов Валерій Олександрович, професор, 

завідувач кафедри теорії та проектування суден, гарант 
освітньої програми; 
2. Щедролосєв Олександр Вікторович, професор, 

завідувач кафедри суднобудування та ремонту суден 
Херсонська філія НУК; 
3. Зайцев Володимир Васильович, професор, завідувач 

кафедри морських технологій та океанотехніки; 
4. Коростильов Леонтій Іванович, професор, завідувач 

кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу 
корабля; 
5. Бондаренко Олександр Валентинович, професор, 

кафедра теорії та проектування суден; 
6. Король Юрій Михайлович, доцент, керівник 

навчально-наукового центру гідромеханіки. 
11:20 – 11:40 Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

11:40 – 12:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти ОП 
Суднобудування (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
Суднобудування (1 особа з кожного року навчання):  

1. Коновалова Ганна Василівна, 1-й рік навчання; 
2. Томашевська Тетяна Вікторівна, 1-й рік навчання; 
3. Руденко Юрій Володимирович, 2-й рік навчання; 
4. Клименко Альона Михайлівна, 3-й рік навчання; 
5. Мартиченко Ярослав Олегович, 3-й рік навчання 
6. Веляєв Євген Володимирович, 4-й рік навчання. 



12:40 – 13:00 Підведення підсумків зустрічі 3, 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  
14:00 – 15:00 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  
Представники студентського самоврядування від органу 
студентського самоврядування ЗВО (2-3 особи): 

1. Суслов Владислав Сергійович, 2-й рік навчання 
магістратури; 
2. Кравченко Анна Сергіївна, 3-й рік навчання 
бакалавріата; 
 
Представники від Ради молодих вчених:  
3. Вінниченко Ірина Леонідівна; 
4. Щербак Олена Володимирівна; 
Представники студентського самоврядування від органу 
студентського самоврядування Кораблебудівного 
навчально-наукового інституту (2-3 особи): 
1. Кондратьєва Анна Андріївна, заступник голови, 3-й 
рік навчання бакалавріата; 
2. Осипов Нікіта Володимирович, 1-й рік навчання 
бакалавріата за скороченим терміном. 

15:00 – 15:20 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:20 – 16:20 Зустріч 5 з роботодавцями 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 
Суднобудування (6-8 осіб): 

1. Давидов Ігор Пилипович, завідувач кафедри теорії та 
устрою судна, Національний університет «Одеська 
морська академія»; 
2. Єгоров Олександр Геннадійович, старший науковий 
співробітник, ВАТ «Морське інженерне бюро»; 
3. Демідюк Олександр Володимирович, завідуючий 
кафедрою «Теорія та проектування корабля ім. проф. 
Ю. Л. Воробйова», Одеський національний морський 
університет; 



4. Заєць Анастасія Юріївна, доцент кафедри «Теорія та 
проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова», 
Одеський національний морський університет; 
5. ДП «Дослідно-проєктний центр кораблебудування», 
Миколаїв; 
6. Батрак Юрій Артемович, ПП «Інтелектуальні 
Морські Технології», Миколаїв; 
7. Бондаренко Олександр Валентинович, 
директор Кораблебудівного навчально-наукового 
інституту НУК . 

16:20 – 16:40 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (8 червня 2021 року) 

08:45 – 09:00 Перевірка технічних засобів відео зв’язку, 
підготовка до зустрічі 6 

 

09:00 – 10:00 Зустріч 6  
Ознайомлення із матеріально-технічною 
базою, що використовується під час 
реалізації ОП Суднобудування 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Гарант ОП Суднобудування  
Нєкрасов Валерій Олександрович та особи, задіяні в 
демонстрації матеріально-технічної бази, представники 
кафедр за ОП. 

10:00 – 10:20 Обговорення результатів огляду 
матеріально-технічної бази ОП 
Суднобудування і підготовка до зустрічі 
7 

Члени експертної групи 

10:20 – 11:20 Зустріч 7 із представниками допоміжних 
підрозділів, зокрема, що займаються 
забезпеченням якості ОП 
Суднобудування  (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Керівники та/або представники підрозділів:  
1. Відповідальний секретар приймальної комісії – 
Комишник Валерій Іванович; 
2. Керівник центру інформаційних технологій – 
Ткаченко Сергій Олександрович; 
3. Начальник відділу кадрів – Зубарєв Анатолій 
Анатолійович; 
4. Завідувач відділу аспірантури – Блінцова Людмила 
Іванівна; 
5. Начальник науково-дослідної частини – Савенков 
Олег Ігорович; 



6. Начальник навчально-наукового центру 
міжнародного співробітництва – Михайлов Михайло 
Сергійович; 
7. Керівник групи сприяння академічній доброчесності – 
Бобіна Олег Валерійович; 
8. Директор наукової бібліотеки – Костирко Тамара 
Миколаївна; 
9. Головний бухгалтер – Яковлева Ірина Георгіївна; 
10. Начальник навчального відділу – Лабарткава 
Андрій Володимирович; 
11. Начальник відділу методичного забезпечення та 
моніторингу якості навчання – Івата В’ячеслав 
Вікторович. 
12. Керівник центру молодіжної політики – Лазарєва 
Дар’я Володимирівна; 
13. Уповноважена особа з питань запобігання 
корупції – Новохацький Микола Олексійович; 
14. Директор Кораблебудівного навчально-наукового 
інституту –  Бондаренко Олександр Валентинович. 

11:20 – 11:40 Підведення підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 
 

11:40 – 12:40 Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
усі бажаючі учасники освітнього процесу (окрім гарантів 
ОП та представників адміністрації НУК) 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі 
та підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  
14.00 – 14.30 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 

Випускник ОП Суднобудування 
Урсолов Олександр Ігорович 

14:30 – 14:50 Підведення підсумків зустрічі 8 та 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14:50 – 15:50 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 
Особи додатково запрошені на резервну зустріч 

15:50 – 16:30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі та обговорення рекомендацій 

Члени експертної групи 

16:30 – 17:00 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 



Ректор НУК Трушляков Євген Іванович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Слободян Сергій Олегович; 
Проректор з наукової роботи  
Павлов Геннадій Вікторович; 
Проректор з науково-педагогічної та адміністративної 
роботи  
Криленко Володимир Іванович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, 
юридичних та соціальних питань  
Дубинський Олег Юрійович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної 
діяльності 
Іртищева Інна Олександрівна; 
Гарант ОП Суднобудування  
Нєкрасов Валерій Олександрович; 
Керівник Кораблебудівного навчально-наукового 
інституту, у якому здійснюється підготовка за ОП, 
Бондаренко Олександр Валентинович. 

День 3 – (9 червня 2021 року) 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 
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