
Результати моніторингу якості освіти 

 

Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освівти 

 

  

№ 

з/п 

Зміст недоліка 

(зауваження) 
Хід усунення Відповідальні особи 

Термін 

виконання, 

доведення 

інформації до 

колективу 

Примітка 

1 Розширити коло 

стейкхолдерів, для 

покращення основ діяльності 

ОП 

- проводити організаційно-

методичну роботу із 

потенційними роботодавцями, 

запрошуючи на засідання 

кафедри; 

- проводити онлайн зустрічі 

з провідними фахівцями різних 

галузей; 

- запроваджувати онлайн 

семінари «Особливості 

працевлаштування 

випускників»  другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти..  

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук, завідувачка 

кафедри культурології та 

інформаційних комунікацій 

проф. П. Е. Герчанвіська, 

науково-педагогічні працівники, 

стекхолдери, завідувач практики 

Ліфінцева Г.О, магістри. 

квітень 

2021 р., 

заслухати на 

засіданні 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційни

х комунікацій 

та  

червень 

2021р. 

 

https://nakkkim.edu.ua/images/Publ_materialy/5_029_Sachodu.pdf


2 Удосконалити науково-

методичне забезпечення та 
освоєння компонентів 

даної ОП за дуальною 

системою. 

Розробити методичні 

рекомендації щодо науково-

методичного забезпечення та 

освоєння компонентів  ОП за 

дуальною системою. 

Центр ліцензування, академічної 

доброчесності та моніторингу 

якості освіти, професорсько-

викладацький склад кафедри, 

гарант ОПП проф. О. В. Овчарук, 

завідувачка кафедри 

культурології та інформаційних 

комунікацій проф. 

П. Е. Герчанвіська, науково-

педагогічні працівники. 

 

заслухати на 

засіданні 

кафедри, 

травень 2021 

року 

 

3 Посилити роль 

профорієнтаційної роботи 

та розширити практику 
запровадження 

неформальної освіти під 
час реалізації даної ОП. 

- - обговорити «Положення про 

визнання в НАКККіМ  

результатів навчання набутих в 

неформальній та  інформальній 

освіті» (від 01.04.2021р.№25-о), 

- - визначити порядок та 

процедури визнання навчання  

у неформальній освіті під час 

реалізації ОПП,. 

- - розробити основні  напрями 

здійснення профорієнтаційної 

роботи  спеціальності 034 

Культурологія другого 

(магістерського рівня) вищої 

освіти. 

 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук, завідувачка 

кафедри культурології та 

інформаційних комунікацій 

проф. П. Е. Герчанвіська,  

Центр ліцензування, академічної 

доброчесності та моніторингу 

якості освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А., 

професорсько-викладацький 

склад кафедри, студентська рада 

Інституту, магістри. 

 

березень 2021 

року 

заслухати на 

засіданні 

кафедри та 

червень 

2021р. 

 

 

4 Розширити участь 

здобувачів  другого 

(магістерського) рівня 
вищої освіти в науково-

практичних конференціях 
та публікації статей 

- розробити план участі  

здобувачів в/о ІІ 

(магістерського) рівня в 

науково-практичних 

конференціях та  представити 

план публікації статей. 

- залучати магістрів до 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук, завідувачка 

кафедри проф.Герчанвіська П.Е,  

професорсько-викладацький 

склад кафедри, науково-

редакційний відділ НАКККіМ, 

директор Інституту Дичковський 

Протягом  

2021 року 

 



публікацій в фахових журналах 

інших ЗВО. 

С.І.. 

5 Ширше інформувати 
здобувачів вищої освіти 

про академічну 
доброчесність у різних 

видах осв ітньо ї   

діяльності. 

Здійснювати регулярне 

інформування здобувачів вищої 

освіти про академічну 

доброчесність у різних видах 

осв ітньо ї   діяльності, а саме; 

- -роз’яснення Кодекс академічної 

доброчесності Академії, Кодекс 

етики викладачів і студентів, 

Положення про запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату; 

- по можливості обладнати 

аудиторії відеокамерами; 

- ознайомити здобувачів з 

програмою Unichtek. 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук, завідувачка 

кафедри проф.Герчанвіська П.Е, 

директор Інституту Дичковський 

С.І., Центр ліцензування, 

академічної доброчесності та 

моніторингу якості освіти 

Фоменко О.В., Хомич 

Т.А.,професорсько-викладацький 

склад кафедри,відповідальний 

секретар приймальної комісії 

Кратко Ю.В., куратори груп, 

здобувачі 

Заслухати на 

засіданні 

вченої ради 

НАКККіМ 

травень 

2021р., 

засідання 

кафедри, 

кураторські 

години, 

приймальна 

комісія. 

 

6 Стажування 
викладацького складу 

кафедри не лише в 
профільних закладах, але 

й за їх межами  

 

Враховуючи специфіку 
карантинних обмежень (Наказ 

МОН № 1/9-696 від 24 липня 
2020 року «Про забезпечення 

функціонування системи 
атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів» 
заохочувати стажування 

науково-педагогічного складу  

онлайн. 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук,  завідувачка 

кафедри проф.. Герчанівська 

П.Е., начальник навчально-

методичного відділу Михайлик 

В.Л., заст.. директора з 

навчально-методичної роботи 

Інституту, науково-педагогічні 

працівники 

Постійно  на 

протязі року 

 

7 Здійснювати систематичне 

оновлення та розширення 

необхідної інформації на 

web-сторінках кафедри 

Запровадити систематичне 

оновлення та розширення 

необхідної інформації на web-

сторінках кафедри 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук,  завідувачка 

кафедри проф.. Герчанівська 

П.Е., Мас-медіа центр Кириченко 

А.В., відділ  ІТ  НАКККіМ, 

професорсько-викладацький 

склад кафедри, голова наукового 

Постійно 

протягом 

року, лютий 

2021р. 

засідання 

кафедри 

 



товариства студентів аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

Стронська Н.Т. 

8 Продовжити практику 
реалізації програми 

працевлаштування 
випускників та розширити 

діяльність «Ярмарків 
вакансій» й аналогічних 

заходів на базі Академії. 

- приймати участь в програмах 

працевлаштування випускників 

шляхом розробки відповідних 

програм на базі Академії; 

-запрошувати на зустрічі  

випускників кафедри; 

- продовжувати співпрацювати з 

потенційними роботодавцями. 

 

 

Гарант ОПП проф. 

О. В. Овчарук,  завідувачка 

кафедри проф.. Герчанівська 

П.Е., директор Інституту 

Дичковський С.І.,проректор з 

виховної роботи Академії, Центр 

неперервної культурно-

мистецької освіти, професорсько-

викладацький склад кафедри, 

роботодавці, здобувачі, 

випускники. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри, 

червень 2021 

року 

 

 

 

Заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм: 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

№ 

з/п 

Зміст недоліка 

(зауваження) 
Хід усунення Відповідальні особи 

Термін 

виконання, 

доведення 

інформації 

до колективу 

Примітка 

1 Критерій 1. Необхідність 
системного документування 

пропозицій стейкхолдерів та 

врахування їх при подальшому 
перегляді ОНП. 

Здйснювати систематичні 
зустрічі зі стейкхолдерами 

(2 рази на pik) з метою 

обговорення проблемних 
питань щодо виконання та 

впровадження ОНП та 
документування пропозицй 

з метою подальшого 
перегляду та 

удосконалення онп 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав. кафедри Герчанівська П.Е., 

члени групи забезпечення ОНП, 

стейкхолдери, методист 
кафедри 

21 квітня 
2021 тр. 

зустріч в 

онлайн 
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2 Критерій 2. Прискорення 

розробки матриці відповідності 
програмних результатів 

навчання, ocвітнix компонентів, 

методів навчання та 
оцінювання, також 

впорядкування структурно-
логічної; схеми, яку у новій 

редакції ОНП наполегливо 
рекомендуємо представити в 

інший графічний спосіб. 

Розробити матрицю 

відповідності програмних 
результатів навчання, 

ocвітнix компонентів, 

методјв навчання та 
оціцнювання. 

Впорядкувати структурно-
логічну схему, i у новій 

редакції онп представити її 
в інший графічний спосіб 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 

Зав. кафедри Герчанівська П.Е. 
члени групи забезпечення ОНП 

травень 

2021 р. 

засідання 
кафедри 

 

3 Критерій З. На практиці 

реалізувати перезарахування 
результатів, здобутих 

аспіантами у неформальній 
ocвіті 

-обговорити 

 Положення про 
визнання в НАККіМ 

peзультатів навчання, 
набутих у неформальній і 

інформальній освіті( 
01.04.2020p. №25-0), 

-враховувати

 результати здобуті
 аспірантами у 

неформальній освіті 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 

зав. кафедри Герчанівська П.Е. 
члени групи забезпечення онп, 

Центр ліцензування, 
академічної доброчесності та 

моніторингу якості огсвівти 

Фоменко О.В. Хомич ТА. 

травень 

2021p. 
обговорити 

на 

засіданні 

кафедри 

 

4 Критерій 4. 

-Оновлення потребують списки 
рекомендованих джерел, 

зокрема РПНД 
«Бібліотекознавчі та 

архівознавчі дослідження», де 
не представлено напрацювань 

української наукової школи 

бібліотекознавства та 
архівознавства за останні 5-7 

років. В частині іноземних 

оновити списки 

рекомендованих джерел, 
доповнивши їх 

публікаціями за останні 
5—7 років, по-можливості 

доповнити іноземними 
джерелами   

Відпрацювати (розробити) 

умови та пропозиції щодо 
активізації yacтi здобувачів 

ОНП у міжнародних 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 

Зав. кафедри Герчанівська ПЕ. 

Викладачі кафедри, розробники 

РПНД 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав. кафедри Герчанівська П.Е., 

директор інституту Дичковский 

С.І., науково-педагогічні 
працівники кафедри, 

працівники Центру академічної 

серпень 

2021 р. 
обговорити 

на 

засіданні 

кафедри 

червень 

2021 

обговорити 
на 

 



джерел ця рекомендація 

стосуеться майже ycix 
программ.  Необхідність 

посилення уваги до участі 
здобувачів ОНП у міжнародній 

академічній мобільності, у 
міжнародних наукових 

проектах, що забезпечить більш 

якісну реа-тйзацйо 3К6 
”Здатність працювати в 

міжнародному контексті” . 

наукових проектах та 

посилення ix міжнародної 
академічної мобільності 

мобільності та інтеграційних 

проектів 
засіданні 

кафедри 

5 Критерій 5. Розуміння 
аспірантами чіткого алгоритму 

дій у paзi порушення правил 

академічної доброчесності та 
урегулювання конфліктних 

ситуацій, рекомендуємо 
проведення додаткових заходів, 

або проходження аспірантами 
додаткових сертифкованих 

програм/тренінгів. 

наголосити про 
відповідальність у

 paзi порушення

 правил академічної 
доброчесності, 

урегулювання конфліктних 
ситуацій, а також 

можливості  
 проходження 

аспірантами додаткових 
сертифкованих програм / 

тренінгів. 

розглянути питання щодо 
процедури

 комп'ютерного 
тестування здобувачів 

освіти з автоматичним 
 оцінюванням роботи; 

при можливості обладнати 

аудиторії відео камерами, 
що дасть мокливість 

віддаленого контролю та 
протидії списуванню, 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав. кафедри Герчанівська П.Е., 

відділ ІТ, 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії; Центр 

ліцензування, академічної 
доброчесності та моніторингу 

якості освіти Фоменко О.В. 
Хомич Т. А. 

постйно на 
засіданні 

кафедри 

 



ознайомлювати 

абітурієнтів про 
дотримання академічної 

доброчесності 

6 Критерій 6. Необхідність 
активізації участі у 

міжнародних проектах,
 півдвищення 

публікаційної активнсті у 

виданнях, що індексуються у 
рекомендованих МОН базах 

даних. 

З метою активівзації участі 
у міжнародних

 проектах та 
підвищення публікаційної 

активності у виданнях, що 

індексуються у 
рекомендованих МОН 

базах даних, розробити 
відповідні пропозиції

 та посилити 
контроль за роботою 

здобувачівв у цьому 
напрямку 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав.кафедри Герчанівська П.Е., 

викладачі кафедри, науково-
редакційний вівдділ Академії, 

Центру академічної мобільності 

та інтеграційних проектів 

Постйно на 
засіданнях 

кафедри 

 

7 Критерій 7. Необхідність 
посилення формування 

спеціального інформаційного 
забезпечення онп та 

системного оновлення 
матеріально-технічної бази 

Розробити та подати 
пропозиції керівництву 

щодо посилення 
формування спеціального 

інформаційного 
забезпечення онп та 

системного оновлення 

матеріально-технічної бази 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав. кафедри Герчанівська П.Е., 

директор Інституту практичної 
культурології  та ІК 

Дичковский С. І. 

травень 
2021p. 

зустріч 
онлайн 

 

8 Критерій 8. Документально 
фіксувати пропозиції 

роботодавців та 
зацікавлених oci6 у протоколах 

засідань кафедри та 

реалізовувати пропозиції 
аспірантів щодо забезпечення 

У відгуках роботодавці 
повинні вказувати 

пропозиції та 
рекомендації щодо 

забезпечення якості 

освітнього процесу 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 
зав. кафедри Герчанівська ПЕ, 

науково-педагогічні працівники 
кафедри, стейкхолдери, 

методист кафедри 

постйно на 

засіданні 

кафедри 

 



якості освітнього процесу 

9 Критерій 9. Активізувати 

процес апробації результатів 
досліджень acпірантів та ix 

kepiвників у міжнародних 
виданнях, представлених у 

ПОТУЖНИХ наукометричних 

базах, а також активізувати 
долучення здобувачів освіти до 

міжнародної спільноти через 
гранти, проекти, обміни, 

академічну мобільність тощо. 

Розробити «Положення 

про матеріальне 
заохочення за публікації у 

наукових виданнях 
включених до 

міжнародних 

наукометричних баз даних 
SCOPUS та Web of 

Science» 

Гарант ОНП Збанацька О.М., 

зав. кафедри Герчанівська П.Е, 
проректор з науково-

педагогічної роботи Телячий Ю. 
В., директор Інституту 

практичної культурологй та АМ 

Дичковський С. І. 

серпень 

2021 р. на 
засідання 

вченої ради 

 

 

 

«Культурологія» 

 
№ 

з/п 

 

Зміст недоліка 

(зауваження) 

 

Хід усунення 

 

Відповідальні особи 

Термін виконання, 

доведення 

інформації до 

колентиву 

 

Примітка 

1. Критерій 1. Розширити коло 
стейкхолдерів, які братимуть 
участь у реалізації даної 
програми та поглибити 
вивчення сучасного арт-
ринку Украіни. 

Розглянути питання  участі 
стейкхолдерів по  оновленню 
OПП (он-лайн зустрічі), 
залучаючи провідних фахівців з 
різних галузей 3BO. 
Запроваджувати онлайн семінари 
«Особливості працевлаштування 
випускників третього науково- 
освітнього       рівня      докторів 
філософіі спеціальності 034 
Культурологія». 

Гарант, зав. кафедри 
Герчанівська П.Е., 
члени групи 
забезпечення OHП, 
стейкхолдери. 

21 квітня 2021р. 
засідання кафедри 
(онлайн зустріч) 
 
 
 
 

травень 2021 р. 
засідання кафедри 

 



2 
Критерій 2. Запровадження 

форм дуальної освіти. 

-розробити   Тимчасове   

Положения про дуальну форму 
здобуття вищої освіти у 

HAKKKiM; 

Центр
 ліцензування, 
академічної 
доброчесності та
 моніторингу
 якості освіти 
Фоменко О.В. Хомич 
Т.А., гарант, зав. 
кафедри 
 Герчанівська П.Е., 
науково-педагогічні 
працівники кафедри. 

квітень202l р. 
розглянути на 

засіданні вченої 
ради HAKKKiM 

 

3 Критерій 3. Активізувати 
серед здобувачів ІІІ рівня в/о 
участі в неформальній освіті 
та здійснити визнання 
окремих модулів a6o ж тем 
навчальних дисциплін при 
чіткому співвідношенні 
поданих підтверджуючих 
документів про участь у 
різних  складових 
неформальної освіті. 

 

Обговорити Положення про 

визнання в HAKKKiM 

результатів навчання набутих у 

неформальній i інформальній 

освіті (від 01.04.2020p. 
№25-o) 

Визначити порядок та 

процедури визнання

 результатів

 у неформальній 

освіті. 

Центр
 ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
Фоменко О.В. Хомич 
Т.А., 
Гарант, зав. кафедри 
Герчанівська П.Е. 

На засіданні 
кафедри березень 
2021p. 

 

4 Критерій 4. Залучати 
здобувачів в/о до програм 
зовнішньої та внутрішньої 
академічної мобільності. 

Постійно роз’яснювати 
здобувачам : 
-Кодекс  академічноі’ 
доброчесності 

Академіі; 

-Кодекс етики викладачів i 

студентів; 

-Положення про запобігання

 та виявлення академічного 

плагіату. 

    розглянути питання щодо 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
науково-педагогічні 
працівники кафедри, 
куратори груп, 
здобувачі вищої освіти, 
відповідальний 

Початок
 навчального 
року на парах; 
онлайн зустрічі зі 
здобувачами; на 
засіданні кафедри: 
на кураторських 
годинах; 
приймальна комісія; 

 



процедури комп’ютерного 

тестування здобувачів освіти з 

автоматичним оцінюванням 

роботи;  
при   можливості  обладнати 
аудиторії  відеокамерами,  що 
дасть Можливість віддаленого 
контролю та протидії 
списуванню,  
Здійснювати перевірку робіт на 
унікальність з використанням 
системи «Unicheсk», 

Підписувати при вступі 

декларацію про дотримання 

академічної доброчесності 

 

 

 
5 Критерій 5. Збільшити участь 

запрошених лекторів із 
закладів партнерів, зокрема 
мівжнародних 

Проводити науково-методологічні 
семінари для здобувачів вищої 
освіти; 
Запрошувати лекторів з закладів-
партнерів: КНУКІМ, КНУ імені 
Тараса Шевченка, НМА ім.. П. І. 
Чайковського, Національного-
Києво-Печерського історико-
культурного заповідника 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
науково-педагогічні 
працівники кафедри, 
мас-медіа центр, відділ 
ІТ, голова студентської 
ради, голова наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, докторантів 
та молодих вчених 

Протягом 
навчального року 
організовувати 
зустрічі з лекторами 
закладів-партнерів 
та науково-
методологічні 
семінари 

 



6 Критерій 6. Розширити 
географію публікацій 
аспірантів, участі у наукових 
конференціях різних рівнів та 
публікацій матеріалів 
наукового пошуку 

Постійно використовувати 
інформаційні сайти, призначені 
для інформування відвідувачів, 
поширення новин, тематичні 
сайти, енциклопедії, словники 
тощо; 
Сайти сервісів, поштові сайти, 
веб-форуми, он-лайнові сховища 
даних 
Залучати аспірантів та магістрів 
друкуватися у фахових журналах 
Академії та інших зво 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
відділ наукової та 
видавничо-редакційної 
діяльності, відділ 
аспірантури та 
докторантури 

Заслуховування 
звітів на засіданні 
кафедр 

 

7 Критерій 7. Здійснити 
запровадження 
загальновузівської платформи 
дистанційного навчання 

Розробити рекомендації про 
дистанційну форму освіти в 
НАКККіМ 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
науково-педагогічні 
працівники кафедри, 
начальник навчально-
методичного відділу 
Михайлик В. Л. 

Постійно протягом 
року 

 

8 Критерій 8. Здійснювати 
процедуру проходження 
стажування науково-
педагогічного складу кафедри 
і міжнародних закладах-
партнерах 

Враховуючи специфіку 
карантинних обмежень, 
заохочувати стажування науково-
педагогічного складу кафедри 
онлайн 
Для НПП, які працевлаштувались 
нещодавно, проводити 
адаптаційний тренінг та за 
необхідності призначати тьютора 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
відділ аспірантури та 
докторантури, науково-
педагогічні працівники 
кафедри, завідувач 
практики 

Постійно протягом 
року 

 



9 Критерій 8. Керівництву 
закладу здійснити оновлення 
сайту з врахуванням 
необхідних умов для 
внесення рекомендацій 
стейкхолдерами, аба ж 
іншими зацікавленими 
особами 

Протягом року оновлювати 
інформацію на web-сторінках 
кафедри, обговорювати 
інформацівю у вайбері, вести 
обговорення онлайн зі 
стейкхолдерами, виносити 
питання на засідання кафедри та 
ректорату 

Гарант, зав.
 кафедри 
Герчанівська П.Е., 
науково-педагогічні 
працівники кафедри, 
мас-медіа центр, відділ 
ІТ, голова студентської 
ради, голова наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, докторантів 
та молодих вчених 

1 раз в місяць на 
засіданні кафедри 

 

 

 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

 

№ 

з/п 

Зміст недоліка 

(зауваження) 
Хід усунення Відповідальні особи 

Термін 

виконання, 

доведення 

інформації до 

колективу 

Примітка 

1 Критерій 1. Проектування та цілі 

освітньої програми 

Рекомендовано при перегляді та 

оновленні змісту ОНП врахувати 

досвід та інноваційні підходи 

іноземних та вітчизняних ЗВО, де 

реалізуються подібні освітні 

програми  

- Розробити порядок 

розгляду та 

затвердження 

освітніх програм 

навчальних планів та 

освітнього контенту 

навчальних 

дисциплін 

 

-Проаналізувати 

динаміку оновлення 

освітньої програми 

відповідно до 

діючих нормативних 

вимог 

Гарант ОП Федорук О.К., 

працівники Центру 

ліцензування, академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості освіти 

(Фоменко О.В., Хомич Т.А.),  

 

 

 

навчально-методичного 

відділу (Михайлик В.Л.) 

Гарант ОП (Федорук О.К.), 

завідувач кафедри (Федорук 

О.К.),  

директор ІПКАМ 

Березень, 2021 

Заслухати та 

затвердити на 

вченій раді 

НАКККіМ 

 

Квітень 

2021 року 

Заслухати та 

затвердити на 

вченій раді 

НАКККіМ 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи 

 № 10 від 17 

березня 2021 року 



(Дичковський С.І.)  

2 Критерій 2. Структура та зміст 

освітньої програми 

Рекомендовано забезпечити право 

здобувачів на індивідуальну освітню 

траєкторію відповідно потребам та 

інтересам аспірантів (не 

застосовувати блочний принцип 

організації вибіркових дисциплін) 

- Розробити 

Положення про 

силабуси навчальної 

дисципліни 

-Забезпечити 

формування і 

реалізацію 

індивідуальної 

освітньої траєкторії 

здобувачів за ОР 

Доктор філософії за 

зазначеною ОП, 

оновленим 

навчальним планом 

Гарант ОП (Федорук О.К.), 

НПП (Міщенко І.І., 

Солярська І.О.,  Несен І.І.), 

працівники Центру 

ліцензування, академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості освіти, 

навчально-методичного 

відділу, директор ІПКАМ 

(Дичковський С.І.) 

Березень, 2021 

Заслухати та 

затвердити на 

вченій раді 

НАКККіМ 

Квітень  2021 

Заслухати та 

затвердити на 

вченій раді 

НАКККіМ 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи  

№ 10 від 17 

березня 2021 року 

3 Критерій 3. Доступ до освітньої 

програми та визнання результатів 

навчання 

Рекомендовано поглибити зміст 

вступного випробування сучасною 

проблематикою мистецтвознавства 

та залучати гаранта до розробки 

програми вступного випробування 

до вступного випробування зі 

спеціальності 

- Розглянути 

можливість 

доповнення 

матеріалів вступних 

випробувань 

сучасною 

проблематикою 

мистецтвознавства 

Гарант ОП (Федорук О.К.), 

НПП (Міщенко І.І., 

Солярська І.О.,  Несен І.І.)  

завідувач кафедри (Федорук 

О.К.) 

лютий 2021 

Заслухати та 

затвердити на  

засіданні 

кафедри 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи № 9  

від 16 лютого  

2021 р. 

4 Критерій 4. Навчання і 

викладання за освітньою 

програмою 

Рекомендовано своєчасно 

оновлювати списки джерел в 

робочих програмах дисциплін та 

удосконалити пояснення форм 

контролю, розподіл балів за змістом 

ОК. Рекомендовано активізувати 

-Розробити 

Положення про 

силабуси навчальної 

дисципліни, 

впровадити 1.09.21р. 

та внести до них 

вказані зауваження 

Керівник Центру 

ліцензування, академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості освіти, 

завідувач кафедри, учасники 

освітньої діяльності 

методист кафедри, науково-

педагогічні працівники 

березень, 2021 

Заслухати та 

затвердити на 

вченій раді 

НАКККіМ 

 

-червень 2021 р. 

Подати силабуси 

на затвердження 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи № 10 

від 17 березня 

2021 року 



роботу по залученню аспірантів та 

викладачів до міжнародних  

наукових проектів, стажування тощо 

Вченої ради  

5 Критерій 5. Контрольні заходи, 

оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна 

доброчесність 

Рекомендовано доповнити робочі 

програми ОК інформацією щодо 

критеріїв оцінювання, завдань для 

підсумкового контролю, включити 

до випускного комплексного іспиту 

питання по індивідуальній науковій 

темі аспірантів, а також розподілу 

балів з метою досягнення прозорості 

та доступності змісту ОП та 

впровадити силабуси 

- Розглянути 

питання щодо 

включення до 

випускного 

комплексного іспиту 

питання по 

індивідуальній 

науковій темі 

аспірантів 

Гарант ОП (Федорук О.К.) 

наукові керівники аспірантів,  

НПП (Міщенко І.І., 

Солярська І.О.,  Несен І.І.) 

 

Працівники відділу 

Аспірантури та докторантури 

(Сиваш І.О.) 

 

Березень 2021 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи № 10 

від 17 березня 

2021 року 

6 Критерій 6. Людські ресурси 

Рекомендовано активізувати роботу 

по підготовці наукових робіт для 

публікації у наукометричних базах 

Skopus, Web of Science та 

вдосконалити практику морального і 

матеріального стимулювання 

викладачів за такий вид діяльності 

-Розглянути питання 

(з урахуванням 

епідеміологічної 

ситуації) щодо 

ефективної 

підготовки наукових 

робіт для публікації 

у наукометричних 

базах Skopus, Web of 

Science  

Внести пропозиції 

щодо морального та 

матеріального 

заохочення 

викладачів 

Гарант ОП (Федорук О.К.), 

працівники відділу наукової 

та редакційної діяльності 

(Денисюк Ж.З.); 

НПП (Міщенко І. І., 

Солярська І.О. Несен І.І.) 

Березень 2021 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

Протокол 

засідання кафедри 

мистецтвознавчої 

експертизи № 10 

від 17 березня 

2021 року 

7 Критерій 7. Освітнє середовище та 

матеріальні ресурси 

-Оновити платформу 

дистанційного 

Гарант ОП (Федорук О.К.),  

НПП (Акімов Д.І., 

- Березень 2021 

року 

 



 Рекомендовано скористатися 

системами асинхронного навчання 

Moodle/Google/ Classroom/ іншою 

системою на вибір ЗВО для 

розміщення всіх матеріалів, 

необхідних для здобувачів вищої 

освіти для зручності всіх учасників 

освітнього процесу та для його 

безперервності під час 

дистанційного навчання. 

Рекомендовано продовжувати 

наповнення електронного 

репозитарію, оскільки наразі він має 

незначну кількість матеріалів. 

Рекомендовано залучити здобувачів 

вищої освіти до розробки та 

перевірки нової версії сайту для 

того, аби він був актуальним та 

зручним, у першу чергу для 

здобувачів вищої освіти 

навчання; 

-наповнити 

електронний 

репозитарій; 

- залучати аспірантів 

до формування сайту 

кафедри 

Міщенко І. І., Солярська І.О. 

Несен І.І., Михальчук В.В.), 

Аспіранти: 

Борисенко М., Долеско С., 

Жадейко О., Зайцева В. О., 

Циганок О.,  

ЧеркашинаН.,  

Карпенко О., Алішер А., 

Бондарець Є.,Маліков В.; 

 

-Методист кафедри 

мисьтецтвознавчої 

експертизи 

(Ліфінцева Г.О.) 

- травень 2021 р. 

засідання 

кафедри 

- постійно 

8 Критерій 8. Внутрішнє 

забезпечення якості освітньої 

програми 

Рекомендовано зробити процес 

обговорення ОП більш системним 

та публічним (зокрема, розміщувати 

на сайті протоколи/результати 

засідань кафедри тощо. Де 

обговорювався зміст ОП), 

розширити анкету щодо якості 

освіти питаннями про 

вдосконалення ОП 

-Обговорення 

оновленої ОП з 

учасниками 

освітньої діяльності, 

подати на сайт 

кафедри;  

-Оновити анкету 

щодо якості освіти 

для аспірантів 

Гарант ОП (Федорук О.К.); 

учасники освітньої 

діяльності 

- працівники Центру 

(Фоменко О.В., Хомич Т.А.); 

Голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих 

вчених (Стронська Н.Т.) 

Квітень 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

Червень 2021р.  

 

9 Критерій 9. Прозорість та 

публічність 

-Рекомендувати  

науковим 

Наукові керівники 

здобувачів освітньо-

Червень 2021 р. 

Питання буде 

 



Рекомендовано розмістити на сайті 

постійно діючі форми для надання 

зворотного зв’язку щодо змісту 

ОП/навчання в Академії від 

здобувачів вищої освіти, 

випускників тощо для сталого 

отримання пропозицій від різних 

стейкхолдерів 

керівникам залучати 

здобувачів третього 

науково-освітнього 

ступеня до 

постійного 

обговорення та 

внесення пропозицій 

до ОП 

-переглянути, 

(оновити при 

потребі) угоди з 

базами практики 

Організовувати 

зустрічі в онлайн 

режимі зі 

стейкхолдерами 

щодо внесення 

нових  пропозицій 

впроваджень з 

метою ефективності 

навчального процесу 

наукового ступеня доктор 

філософії; Здобувачі 

третього освітньо-наукового 

ступеня 

(Федорук О.К., 

Міщенко І.І., Солярська І.О., 

Несен І.І., Михальчук В.В..) 

-Керівники асистентської 

практики 

(Афоніна О.С., Ліфінцева 

Г.О) 

винесено на 

засідання 

кафедри 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2021р.  

 

Питання буде 

винесено на 

засідання 

кафедри 

 

10 Критерій 10. Навчання через 

дослідження 

Рекомендовано, щоб дослідницькі 

пропозиції аспірантів повною мірою 

впливали на динаміку освітніх 

компонентів ОП. Рекомендовано 

запровадити заохочення аспірантів 

до публікацій у міжнародних 

фахових виданнях. Рекомендовано 

гаранту ОП та адміністрації закладу 

активізувати діяльність викладачів 

ОП у міжнародних дослідницьких 

проектах, грантах 

Розглянути (в 

умовах карантину) 

можливість 

заохочення 

аспірантів до 

публікацій у 

міжнародних 

фахових виданнях. 

Гарант ОП (Федорук О.К.), 

НПП (Міщенко І.І., 

Солярська І.О., Несен І.І., 

Михальчук В.В.), аспіранти: 

(Борисенко М.С.. Долеско 

С.В., Жадейко О.В., Зайцева 

В. О., Циганок О.С.,  

ЧеркашинаН. С.,  

 Карпенко О. В.,Алішер А. 

В., 

Бондарець Є.В.,Маліков 

В.В.); 

Червень 2021р. 

ректорат 

 



 

 
 

«Музичне мистецтво» 

№ 

з/п 

Зміст недоліка 

(зауваження) 
Хід усунення Відповідальні особи 

Термін 

виконання, 
доведення 

інформації до 

колективу 

Примітка 

1 Критерій 1. Не в повній мірі 

враховують потреби 

стейкхолдерів, збір і аналіз 

потреб яких здійснюється, у 

великій мірі, формально 

- проводити систематично 

роботу зі стейкхолдерами; 

- залучити їх до 

обговорення оновлених ОП 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Квітень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

2 Критерій 2. Відсутня 

практика перезарахування 

кредитів ЄКТС, здобутих 

аспірантом під час стажувань, 

онлайн курсів, відвідування 

спеціалізованих курсів 

- Розробити положення про 

визнання в НАКККіМ 

результатів навчання, 

набутих у 

неформальній/інформальній 

освіті 

- гарант Зосім О.Л.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- учасники освітньої 

діяльності 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

3 Критерій 3. У НП 2020 р. 

відсутня форма і назва 

підсумкової атестації 

- Оновити НП та доповнити 

форму і назву підсумкової 

атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

 



- науково-педагогічні 

працівники 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

4 Критерій 4.  

- Є невідповідність заявленої 

кількості кредитів, відведених 

на дисципліни вільного 

вибору здобувачів, в самій 

ОНП, в навчальному плані, 

робочих програмах 

навчальних дисциплін та 

індивідуальних планах 

аспірантів, що слід узгодити в 

оновленій ОНП у 2021 р. ; 

- Некоректно сформований 

Навчальний план, в якому 

відображено 2 роки навчання, 

а ОНП розрахована на 4 роки; 

- У ЗВО відсутні чіткі та 

зрозумілі правила визнання 

результатів навчання, 

отриманих у неформальній 

освіті та в інших закладах 

освіти, зокрема і під час 

академічної мобільності 

- Оновити НП та привести 

до системи кількість 

кредитів та індивідуальні 

плани аспірантів; 

 

 

 

 

 

 

 

- Оновити НП згідно 

нормативних вимог; 

 

 

- Розробити положення про 

визнання в НАКККіМ 

результатів навчання, 

набутих у 

неформальній/інформальній 

освіті 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

5 Критерій 5. Так як у НП є 

дисципліни вибору інституту, 

аспірант втрачає можливість 

вільного вибору дисциплін. 

Перелік дисциплін вільного 

вибору розбитий на блоки та 

Перелік №1 (8 кредитів) і 

- Оновити НП згідно 

нормативних вимог 

 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 



Перелік №2 (6 кредитів), що є 

не рівномірним розподілом 

вибірковості дисциплін 

- аспіранти  

6 Критерій 6. У НП V 

Підсумкова атестація в 

таблиці "Форми і назва 

підсумкової атестації" не 

зазначено вид підсумкової 

атестації 

- У оновленому НП 

зазначити вид підсумкової 

атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л. 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

7 Критерій 7. Перелік 

загальних і фахових 

компетентностей, 

відображених в освітній 

програмі повинні бути 

представлені (відображені) у 

силабусах за 2020 н.р. 

- Розробити положення про 

силабуси навчальних 

дисциплін (впровадити 

01.09.2021 на 1 курс) 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- учасники освітньої 

діяльності 

Березень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

8 Критерій 8. У НП 

асистентська педагогічна 

практика зазначена у 6 

семестрі, хоча НП 

розраховано на чотири 

семестри. У розділі IV 

-  У оновлених навчальних 

планах внести відповідні 

зміни 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

 



Практична підготовка 

зазначений тільки один вид 

практики, що проходять 

аспіранти, що є суттєвим 

недоліком 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л. 

НАКККіМ 

 

9 Критерій 9. В оновленій ОНП 

зазначено не однакову 

кількість кредитів, відведених 

на дисципліни вільного 

вибору здобувачів в ОНП, в 

НП та в Робочих навчальних 

програмах 

- Привести до відповідності 

кількість кредитів 

відведених на дисципліни 

вільного вибору 

здобувачами у НП та 

робочих програмах 

навчальних дисциплін 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

10 Критерій 10. Збільшити 

кількість аудиторних 

практичних занять, 

необхідних для розвитку 

фахових навичок здобувачів 

- Розглянути  можливість 

збільшити кількість 

аудиторних практичних 

занять 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

 

 

11 Критерій 11. Вдосконалити 

процедуру вільного вибору 

дисциплін аспірантами та 

зробити її прозорою 

- Під час перегляду НП та 

розробки силабусів 

навчальних дисциплін 

вдосконалити процедуру 

вільного вибору 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

 

 

12 Критерій 12. В оновленій 

ОНП врахувати нові 

дескриптори Національної 

рамки кваліфікацій 

- Розглянути можливість 

врахування нових 

дескрипторів в оновленій 

ОНП 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти; 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

 



- стейкхолдери НАКККіМ 

 

13 Критерій 13. Створити до 

освітніх компонент ОНП 

силабуси 

- Розробити положення про 

силабуси навчальних 

дисциплін (впровадити 

01.09.2021 на 1 курс) 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Березень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

14 Критерій 14. ОНП та НП 

оновлювати щороку для 

кожного нового набору 

- Оновити ОНП та НП - гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 



15 Критерій 15. У НП 2020 р. 

прописати форму і назву 

підсумкової атестації 

- У НП прописати форму і 

назву підсумкової атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

16 Критерій 16. НПП, що 

забезпечують ОНП не є 

активними дослідниками які 

наведені у зведеній інформації 

про викладачів ОНП. На сайті 

ЗВО оновлених публікацій 

немає 

- розглянути питання щодо 

активізації діяльності 

науково-педагогічних 

працівників щодо 

дослідницької діяльності; 

- подавати на сайті всі 

наукові досягнення 

викладачів і аспірантів 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

 

Постійно  

 

 

Заходи розглянуто на засіданні вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 30 

березня 2021 року протокол № 8. 

 

 

Внесено: Центр ліцензування академічної доброчесності та моніторингу якості освіти 


