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ЗАХОДИ
щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження
акредитаційної експертизи освітньої програми «Культурологія», спеціальність 034 Культурологія, галузь знань 03 Гуманітарні
науки другого (магістерського) рівня вищої освіти
проходження акредитаціїОП з 12.10.-І4,10.2020р.
назва програми, галузі знань, дата проходження

№
з/п

Зміст недоліка
(зауваження)

1

Розширити коло
стейкхолдерів, для
покращення основ діяльності
ОП

Хід усунення

проводити організаційнометодичну
роботу
із
п отен ці й н и м и роботодавцям и,
запрошуючи
на
засідання
кафедри;
проводити онлайн зустрічі
з провідними фахівцями різних
галузей;
запроваджувати
онлайн
семінари
«Особливості
п рацевл ашту ван н я
ви пускникі в>2_________ другого

Відповідальні особи

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.

ї

Термін
виконання,
доведення
інформації до
колективу
квітень
2021 р„
заслухати на
засіданні
кафедри
культурології
та
інформаційни
х комунікацій
та
червень^
2021р.____

Примітка

(магістерського) рівня вищої
освіти..
Розробити
методичні
рекомендації щодо науковометодичного забезпечення та
освоєння компонентів ОП за
дуальною системою.

2

Удосконалити
науковометодичне забезпечення та
освоєння
компонентів
даної ОП за дуальною
системою.

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 01.04.2021 р.№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.

Розширити
участь
здобувачів
другого
(магістерського)
рівня
вищої освіти в науковопрактичних конференціях

розробити
план
участі Гарант
ОПП
проф.
здобувачів
в/о
II 0. В. Овчарук,
завідувачка
(магістерського)
рівня
в кафедри проф.Герчанвіська П.Е,
науково-практичних
професорсько-викладацький
конферен ц і я х та п редставити склад
кафедри.
науково-

4

Центр ліцензування, академічної
доброчесності та моніторингу
якості освіти, професорськовикладацький склад кафедри,
гарант ОПП проф. 0. В. Овчарук,
завідувачка
кафедри
культурології та інформаційних
комунікацій
проф.
П. Е. Герчанвіська,
науковопедагогічні працівники.
Гарант
ОПП
проф.
0. 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.

заслухати на
засіданні
кафедри,
травень 2021
року

березень 2021
року
заслухати на
засіданні
кафедри
та
червень
2021р.

Протягом
2021 року

та публікації статей

5

Ширше інформувати
здобувачів вищої освіти
про академічну
доброчесність у різних
видах освітньої
діяльності.

6

Стажування
викладацького
складу
кафедри
не
лише
в
профільних закладах, але
й за їх межами

7

Здійснювати систематичне
оновлення та розширення
необхідної інформації на
web-сторінках кафедри

план публікації статей,
залучати
магістрів
до
публікацій в фахових журналах
інших ЗВО.
Здійснювати
регулярне
інформування здобувачів вищої
освіти
про
академічну
доброчесність у різних видах
освітньої 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.

Враховуючи
специфіку
карантинних обмежень (Наказ
МОН № 1/9-696 від 24 липня
2020 року «Про забезпечення
функціонування
системи
атестації наукових і науковопедагогічних
кадрів»
заохочувати
стажування
науково-педагогічного складу
онлайн.
Запровадити систематичне
оновлення та розширення
необхідної інформації на webсторінках кафедри

редакційний відділ НАКККіМ,
директор Інституту Дичковський
С.І..
Гарант
ОПП
проф.
0. 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,
здобувані

Заслухати на
засіданні
вченої ради
НАКККіМ
травень
2021р.,
засідання
кафедри,
кураторські
години,
приймальна
комісія.

Гарант
ОПП
проф.
0. В. Овчарук,
завідувачка
кафедри проф.. Герчанівська
П.Е.,
начальник
навчальнометодичного відділу Михайлик
В.Л.,
заст..
директора
з
навчально-методичної
роботи
Інституту, науково-педагогічні
працівники

Постійно на
протязі року

Гарант
ОПП
проф.
0. В. Овчарук, 1
завідувачка
кафедри проф.. Герчанівська
П.Е., Мас-медіа центр Кириченко
А. В., відділ
IT
НАКККіМ,

Постійно
протягом
року, лютий
2021р.
засідання

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.

Відповідальні особи:
Гарант освітньої програми

професорсько-викладацький
склад кафедри, голова наукового
товариства студентів аспірантів,
докторантів і молодих вчених
Стронська Н.Т.
Гарант
ОПП
проф.
0. В. Овчарук,
завідувачка
кафедри проф.. Герчанівська
П.Е.,
директор
Інституту
Дичковський С.І.,проректор 3
виховної роботи Академії, Центр
неперервної
культурномистецької освіти, професорськовикладацький склад кафедри,
роботодавці,
здобувані,
випускники.

кафедри

Заслухати на
засіданні
кафедри,
червень 2021
року

Q.B. Овчарук
ПІБ

Члени групи забезпечення:

П.Е. Герчанівська
ПІБ

С.А. Панченко
ПІБ

