
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи для  проведення акредитаційної експертизи 
 у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «026 Сценічне мистецтво»  

освітньої програми «Режисура» (ID у ЄДЕБО 32444) за першим рівнем вищої освіти (справа № 1891/АС-21)   
у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 5 січня  2022 року № 3 - Е 
 

 
Час Назва заходу Рекомендована кількість 

осіб від ЗВО 
Тривалість Вид роботи та 

технічного 
забезпечення 

День 1 –17.02.2022 (четвер) 
10.00-10.30 Зустріч 1  з 

гарантом ОП  
Члени експертної групи; гарант 
ОП. 
  

30 хв. Відеоконференція : 
проф. Матушенко В.Б. 

10.30-11.00 Підбиття  
підсумків зустрічі 
1 і підготовка до 
зустрічі 2 

   

11.00-11.40 Зустріч 2  з 
керівником та 
менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи;  
гарант ОП; зав. кафедри; ректор 
ЗВО; перший проректор  з 
науково-педагогічної роботи;  
проректор з адміністративно-
господарської діяльності;  
проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи;  
проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв'язків; директор 
Інституту Сучасного мистецтва.  

40 хв. Відеоконференція: 
проф. Матушенко В.Б.; 
проф. Хоролець Л.І.; 
проф. Чернець В.Г.; 
доц. В.о.Степаненко Л.М.; 
Місюра Н.Є.; 
доц. Сиваш І.О.; 
 
доц. Степаненко Л.М; 
 
доц. Кулиняк М.А. 



 
 
 
 
 
 
 

11.40–12.00 Підбиття 
підсумків зустрічі 
2 і підготовка до 
зустрічі 3 

   

12.00-12.40 Зустріч 3 із НПП  Члени експертної групи;  
гарант ОП; науково-педагогічні 
працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають 
на цій ОП. 

40 хв. Відеоконференція: 
проф. Матушенко В.Б.; 
проф. Хоролець Л.І.; 
проф. Садовенко С.М.; 
проф. Погребняк Г.П.; 
проф. Шлемко О.Д.; 
доц. Жуковін О.В.; 
доц. Ян І.М.; 
доц. Брайченко Т.Ф.; 
ст. викл. Кратко Ю.В. 

12.40-13.00 Підбиття  
підсумків зустрічі 
3 і підготовка до 
зустрічі 4 

   

13.00-13.40 Зустріч 4 зі 
здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП. 

40 хв. Відеоконференція : 
Шипіцина Т., Сіроговська 
А.,Гненюк, Чуліба К.,   
Москалішена Я., Гнатюк Н 

13.40-14.00 Підбиття  
підсумків зустрічі 
4 і підготовка до 
зустрічі 5 

   

14.00-14.30 Зустріч 5 з 
представниками 
студентського 
самоврядування  

Члени експертної групи;  
представники студентської ради 
(1–2 особи від органу 
студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь 

30 хв. Відеоконференція: 
Заболотна К., 
Лукінова А., 
Шевчук Н. 



 
 
 
 
 
 
 

студентів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої 
освіти; 1-2 особи від орану 
студентського самоврядування 
Інституту Сучасного мистецтва).  

14.30-15.00 Підбиття  
підсумків зустрічі 
5 і підготовка до 
зустрічі 6 

   

15.00-15.30 Зустріч 6 з 
випускниками 

Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 3 років. 

30 хв. Биш О – 2021, 
Радченко А. – 2021, 
Марійко А. – 2020, 
Ткаченко А.- 2020, 
Водяхін Є. – 2019, 
Зібіньова Д. – 2019, 
Шелудько Х.- 2019 

15.30-16.00 Підбиття 
підсумків зустрічі 
6 і підготовка до 
зустрічі 7 

   

16.00-16.30 Зустріч 7 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення 
процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП. 

30 хв. Відеоконференція: 
Корнієнко В.В, 
Романчишин В.Г., 
Кіно В.А., 
Міняйло Є.В. 

16.30-17.00 Підбиття  
підсумків зустрічі 
7 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

   

17.00-17.30 Відкрита 
зустріч 

Члени експертної групи; 30 хв. Відеоконференція : усі 
охочі учасники ОП 



 
 
 
 
 
 
 

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

 День 2 – 18.02.2022 (п’ятниця)  
10.00-11.00 Зустріч 8 

ознайомлення з 
матеріально-
технічною базою 

Члени експертної групи 1 год.  відеоконференція, 
відеогід по Академії, фото 
та відеоматеріали 
кафедри:Місюра Н.Є., 
Копанєва В.О., Кратко 
Ю.В., Рудніцька О.О. 

11.00-11.30 Підбиття 
підсумків зустрічі 
8 і підготовка до 
зустрічі 9 

   

11.30-12.00 Зустріч 9 із 
адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
перший проректор з науково-
педагогічної роботи; проректор 
з наукової роботи та 
міжнародних зв'язків;  
начальник Центру міжнародної 
академічної мобільності та 
інтеграційних проєктів; 
начальник навчально-
методичного відділу.  

30 хв. Відеоконференція: 
В.о. доц. Степаненко Л.М., 
 
Доц. Степаненко Л.М.; 
 
Доц. Рева Т.С.; 
 
Михайлик В.Л. 

12.00-12.30 Підбиття  
підсумків зустрічі 
9 і підготовка до 
зустрічі 10 

   



 
 
 
 
 
 
 

12.30-13.00 Зустріч 10 із 
адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
представник комісії з питань 
академічної доброчесності; 
начальник відділу наукової та 
редакційно-видавничої 
діяльності; завідувач центру 
ліцензування, академічної 
доброчесності та моніторингу 
якості освіти; відповідальний 
секретар приймальної комісії;  
начальник відділу забезпечення 
інформаційної діяльності.  

30 хв. Відеоконференція: 
Михайлик В.Л.; 
 
проф. Денисюк Ж.З.; 
 
доц. Хіміч Я.О.; 
 
Брайченко О.Д.; 
 
 
В.о. Таку Є.К. 

13.00-13.30 Підбиття  
підсумків зустрічі 
10 і підготовка до 
зустрічі 11 

   

13.30-14.00 Зустріч 11  з 
адміністративним 
персоналом та 
структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи; 
представник психологічної 
служби;  директор Центру 
виховної та культурно-
дозвіллєвої роботи; директор 
наукової бібліотеки. 

30 хв. Відеоконференція: 
доц. Сиваш І.О.; 
 
Стаднік О.Ф.; 
 
Таку Є.К.; 
 
Копанєва В.О. 

14.00-14.30 Підбиття 
підсумків зустрічі 
11 і підготовка до 
зустрічі 12 

   

14.30-15.00 Зустріч 12  із 
адміністративним 
персоналом та 

Члени експертної групи; 
проректор з адміністративно-
господарської діяльності; 

30 хв. Місюра Н.Є.; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

структурними 
підрозділами 

завідувач господарства; 
головний бухгалтер; начальник 
відділу кадрів та 
документозабезпечення; 
начальник відділу 
комп’ютерного сервісу та 
технічних засобів навчання. 

Степанюк В.І.; 
Місюра Н.Є.; 
Степенко Г.Т.; 
 
Зінченко С.О. 
 

15.00-15.30 Підбиття  
підсумків зустрічі 
12 і підготовка до 
зустрічі 13 

   

15.30-16.00 Зустріч 13 
резервна 

 30 хв. відеоконференція 

16.00-17.00 Робота з 
документами 

Члени експертної групи 1 год. відеоконференція 

17.00-17.30 Фінальний 
брифінг 

Члени експертної групи;  ректор 
ЗВО; гарант ОП;  директор 
Інституту Сучасного мистецтва; 
завідуюча кафедрою режисури 
та акторської майстерності;  
перший проректор з науково-
педагогічної роботи; проректор 
з адміністративно-
господарської діяльності;  
проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи;  
проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв'язків.  

30 хв. Відеоконференція: 
проф. Чернець В.Г.; 
проф. Матушенко В.Б.; 
доц. Кулиняк М.А.; 
проф. Хоролець Л.І.; 
в.о. доц. Степаненко Л.М.; 
Місюра Н.Є.; 
 
 
доц. Сиваш І.О.; 
доц. Степаненко Л.М. 
 
 

День 3 -19.02.2022 (субота) 
День суджень 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Керівник експертної групи           Л. Білозуб  


