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оцінювання зазначені інші додаткові
пункти нарахування балів. Для
уникнення
непорозуміння
рекомендуємо скорегувати програму
з чіткішими вимогами до вступників
та критеріями оцінювання їхніх
попередніх досягнень.
Не визначено процедуру
підтвердження здобувачем
отримання результатів навчання в
інших ЗВО від кафедри для
складання подання до адміністрації
закладу. Рекомендуємо, щоб
уникнути суб'єктивної оцінки,
додати процедуру оцінювання на
рівні кафедри до «Положення про
організацію освітнього процесу в
НАКККіМ».

відповідними критеріями оцінювання Шлемко О. Д.
знань та критеріями оцінювання
попередніх досягнень абітурієнтів

Процедура опитування, яка зазначена
у «Положенні про опитування
здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічних працівників
стосовно забезпечення якості
освітньої діяльності», не передбачає
дистанційного способу спілкування з
респондентами. Рекомендація –
скорегувати відповідну частину
Положення щодо використання
інших засобів опитування, зокрема за
допомогою ІТ-технологій (e-mail,
Google Forms, ін.).

- Скорегувати відповідну частину
Положення
щодо
використання
інших засобів опитування, зокрема за
допомогою ІТ-технологій (e-mail,
Google Forms, ін.).

визначити
процедури
підтвердження
здобувачем
отримання результатів навчання в
інших ЗВО від кафедри для
складання подання до адміністрації
закладу
- додати процедуру оцінювання на
рівні кафедри до «Положення про
організацію освітнього процесу в
НАКККіМ».

проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.

квітень - травень
2022 р.

- Михайлик В. Л.,
начальник навч.-метод.
відділу
- Телячий Ю В.,
перший проректор з
науково-педагогічної
роботи.
- Кулиняк М. А.
дирекцією Інституту
сучасного мистетцва,
- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- керівник Центру
ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (ЦЛАДтаМЯО)

квітень - травень
2022 р.
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Результати навчання здобувачів, які
можуть опановувати курси за
дистанційними технологіями
навчання на он-лайн платформах,
також потребують окремої
процедури врахування або різних
форм додаткового заохочування.
Рекомендуємо визначити позицію
закладу та додати її у відповідне
положення.

5

Недостатня обізнаність здобувачів у
документах і матеріалах, які
супроводжують навчання і
забезпечують реалізацію ОП.
Рекомендуємо збільшити зусилля з
інформування здобувачів про
матеріали, які використовуються в
освітньому процесі.
ЕГ пропонує кафедрі режисури та
акторської майстерності разом із
Інститутом сучасного мистецтва
відкоригувати навчальний план,
освітню програму та усунути
технічні розбіжності; індивідуальний
навчальний план здобувача
сформувати згідно із Закону України
«Про освіту» (№ 392-ІХ від
18.12.2019 р.) Стаття 10. П.5.
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окреслити
за
допомогою
консультацій
з
керівництвом
Академії щодо визначення позиції
академії та додавання її у відповідне
положення,
щодо
результатів
навчання здобувачів, які можуть
опановувати курси за дистанційними
технологіями навчання на он-лайн
платформах, що потребує окремої
процедури врахування або різних
форм додаткового заохочування
- інформування здобувачів вищої
освіти
про
матеріали,
які
використовуються
в
освітньому
процесі

- Ректорат Академії;
- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- група забезпечення
ОП

- відкорегувати навчальний план,
освітню програму та усунути
технічні розбіжності;
- індивідуальний навчальний план
здобувача сформувати згідно із
Закону України «Про освіту»

- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- група забезпечення
ОП
- Михайлик В. Л.,
начальник навчальнометодичного відділу

- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- група забезпечення
ОП

квітень - травень
2022 р.

Протягом
року

Травень
2022 р.

Подати
оновлений
навчальний план
на
засідання

Виконано

вченої ради
(Травень 2022 р.)
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Відсутність
договорів
про Розробка договорів про міжнародну - начальник Центру
міжнародну академічну мобільність
академічну мобільність
Міжнародної
академічної
мобільності та
інтеграційних проєктів
- група забезпечення
ОП

До червня
2022 р.
(включно)
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Рекомендуємо продовжувати роботу
над удосконаленням матеріально
технічної бази, а саме: зробити пункт
харчування на території гуртожитку,
покращити умови проживання, такі
як: мати більше двох туалетних і
душових кімнат на коридор, зробити
комфортні умови для перебування у
гуртожитку особам з особливими
потребами.

- консультації з керівництвом
НАКККіМ, щодо удосконалення
матеріально технічної бази, а саме:
створення пункту харчування на
території гуртожитку, покращення
умов проживання, такі як: мати
більше двох туалетних і душових
кімнат на коридор, зробити
комфортні умови для перебування у
гуртожитку особам з особливими
потребами

- Кулиняк М. А.,
директор
Інституту
сучасного мистецтва;
- Хоролець Л. І.,
завідувач
кафедри
режисури та акторської
майстерності;
- Місюра Н. Є., в.о.
проректора
з
адмінстартивногосподарської
діяльності,
- Степанюк В. І., голова
господарської частини
Академії.

Протягом
року
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Рекомендовано провести ряд
опитувань щодо корупції
дискримінації та сексуальних
домагань та булінгу (цькування).

- провести
опитування щодо
корупції
дискримінації
та
сексуальних домагань та булінгу
(цькування).

- Кулиняк М. А.,
директор
Інституту
сучасного мистецтва;
- Хоролець Л. І.,

Протягом року

завідувач
кафедри
режисури та акторської
майстерності;
- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
керівник
Центр
ліцензування,
академічної
доброчесності
та
моніторингу
якості
освіти
10

Рекомендовано опрацювати
репозитарій для вільного доступу в
мережі Інтернет

- опрацювати Репозитарій для
вільного доступу в мережі Інтернет

- Зінченко С. І.,
березень-квітень
ІТ-відділ Академії;
2022 р.
- Кулиняк М. А.,
директор
Інституту
сучасного мистецтва
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Рекомендовано Корегування
розкладу занять за спеціальністю
«Сценічне мистецтво», навчального
плану та ОП, навчальної картки
студента (індивідуального плану
навчання здобувача) щодо
розбіжностей інформації, а саме в
термінах виробничої практики

- Корегування розкладу занять за
спеціальністю «Сценічне мистецтво»,
навчального плану та ОП, навчальної
картки студента (індивідуального
плану навчання здобувача) щодо
розбіжностей інформації, а саме в
термінах виробничої практики

- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- диспетчеська служба
- Кулиняк М. А.,
директор Інституту
сучасного мистецтва

12

Рекомендовано продовжувати роботу - продовжувати роботу над
над оновленням веб-сайту
оновленням веб-сайту НАКККіМ.
НАКККіМ.

- Зінченко С. І.,
ІТ-відділ Академії;

квітень -червень
2022 р.

До червня
2022 р.
(включно)
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Рекомендовано розмістити на вебсайті досягнення здобувачів вищої
освіти ОП «Режисура» за другим
магістерським рівнем.

- розмістити на веб-сайті досягнення
здобувачів вищої освіти ОП
«Режисура» за другим магістерським
рівнем.

- Хоролець Л. І.,
завідувач
кафедри
режисури та акторської
майстерності;
- проєктна група ОП:
Погребняк Г. П.,
Матушенко В. Б.,
Шлемко О. Д.
- Зінченко С. І.,
начальник ІТ-відділу
Академії;

Протягом
року

Відповідальні особи:
Гарант освітньої програми

_________________ Г.П. Погребняк

Члени групи забезпечення

_________________В.Б. Матушенко
_________________ О. Д. Шлемко

ЗАСЛУХАНО:
Засідання вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від 22 лютого 2022 року, протокол № 7

