
 
 
 
 

 
28.11.2020 

ПРОГРАМА 

онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи 02-04 грудня 2020 року у Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв за спеціальністю «034 Культурологія» освітньо-

наукової програми «Культурологія» (ID у ЄДЕБО 40176 ) за третім рівнем 

вищої освіти 

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 освітньої програми, 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 онлайн-візиту 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. ЗВО на час онлайн-візиту експертної групи надає їй можливості для 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку, експертна група має досягти своїх цілей роботи із застосуванням 

засобів якісного дистанційного зв’язку для проведення онлайн-зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує якісний технічний супровід роботи з експертною 

групою в мережі Інтернет із використанням сервісу для проведення онлайн-

конференцій ZOOM з усіма визначеними учасниками акредитаційної 

експертизи.  



2.3. Онлайн- зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 

ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-

візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не 

можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі 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 ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних 

заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої 

зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою : м. Київ,          

вул. Лаврська, 9 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (02.12.2020) 

08.30–09.00 Онлайн-візит експертної групи до 

ЗВО(учасники зустрічі повинні мати аудіо та 

відеозв’язок з швидкісним достатнім інтернетом 

та зробити відповідні налаштування) 

 

09.00–09.35 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

гарант ОНП «Теоретичні засади культурології» 

проф. П.Е.Герчанівська  

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

гарант ОНП: проф. П.Е.Герчанівська  

ректор, проф. В. Г. Чернець; перший проректор з 

науково-педагогічної роботи, проф. С. В. Іванов; 

проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи, доц. Л.М.Степаненко; директор 

Інституту практичної культурології та арт-

менеджменту доц. С. І. Дичковський 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

гарант ОНП: проф. Герчанівська П.Е.науково-

педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст ОНП: 

проф. О.В. Овчарук; проф. В.А. Сіверс; доц.О.М. 

Збанацька; доц. Л.В.  Осадча  

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.00–14.45 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 

В.Горова, Д. Карпенко (1 рік); О.Ліфінцева,  



О.Молодіна (2рік); Л. Лукашева, Г. Щербакова.(3 

рік);  І.Боголюбова, Т.Заряжко (4рік)  

14.45–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.40-16.20 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.20–17.20 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи  - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

Голова Студентської ради Інституту практичної 

культурології та арт-менеджменту Д. Пащенко; 

голова Студентської ради НАКККіМ 

К.Заболотна; представник первинної 

профспілкової організації студентів 

А.Кравченко; голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

учених Н. Стронська 

17.20–18.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

День 2 – ( 03.12.2020) 

08.30–09.00 Налаштування якісного онлайн-зв’язку для 

роботи експертів та представників ЗВО  

  

09.00–10.00 Відео огляд (презентація) матеріально-технічної 

бази, що використовується під час реалізації ОП 

(лабораторії, спеціалізовані кабінети) 

Голова ЕГ - Барна Н.В.(присутність у ЗВО); 

Члени експертної групи - Матоліч І.Я., Кулікова 

Є.О.; гарант ОНП: проф. П.Е.Герчанівська, 

ректор  проф. В.Г. Чернець, проректор з 

адміністративно-господарської діяльності  

Н.Є Місюра; директор Наукової бібліотеки 

В.О.Копанєва. 

 10.00-10.30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

10.30.-11.15 Зустріч 5 з роботодавцями; Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

Керівник експертної групи з питань розвитку 

мистецтв Директорату культури і мистецтв 

Міністерства культури та інформаційної 

політики України Є.В.Лавро; ректор Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового 



мистецтв проф. О.В.Яковлев; учений секретар 

Національного Києво-Печерського історико-

культурного Заповідника Н.Д.Горська; завідувач 

кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля 

КНУКІМ проф.І.В. Петрова; заступник 

директора з соціально-виховної роботи 

факультету філософії та суспільствознавства 

НПУ ім. Драгоманова доц. С.С. Русаков; вчений 

секретар Інституту культурології НАМ України 

.проф. І.В.Кузнєцова. 

11.15-11.40 Підведення підсумків 5 зустрічі і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11.40–12.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

Керівник Центру ліцензування, академічної 

доброчесності та моніторингу якості освіти 

О. В. Фоменко; методист Центру ліцензування,  

академічної доброчесності та моніторингу якості 

освіти Т. А. Хомич; перший проректор з науково-

педагогічної роботи, проф. С. В. Іванов; 

проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи, доц. Л. М. Степаненко; завідувач відділу 

аспірантури та докторантури НАКККіМ 

І.О.Сиваш; начальник відділу наукової та 

редакційно-видавничої діяльності Ж. З. Денисюк.  

12.30–13.00 Обідня перерва   

13.00–13.40 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

13.40–14.40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

Керівник відділу кадрів та 

документозабезпечення А. Т. Степенко; керівник 

планово-фінансового відділу Н. Є. Місюра; 

заступник директора Інституту практичної 

культурології та арт-менеджменту доц.О.Д. 

Брайченко 

14.40 -15.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 



15.20–16.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.00–16.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної зустрічі  

Члени експертної групи 

16.30–17.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи - Барна Н.В.,  

Матоліч І.Я., Кулікова Є.О.;  

Перший проректор з науково-педагогічної 

роботи, проф. С. В. Іванов; гарант ОНП: проф. 

П.Е.Герчанівська  

День 3 – (04.12.2020) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

                               Голова ЕК                                                                                              Барна Н.В. 


