
 
 

 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі за спеціальністю о25 Музичне мистецтво освітньої програми «Звукорежисура» (ID у 
ЄДЕБО 35623) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (справа № 1459/АС-21) у Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти № 1514-Е від 13.09.2021 року 
 

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 із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 всі необхідні матеріали. 
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи та учасників зустрічей до мережі Інтернет із використанням бездротової 

технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 
2.3. Внутрішні 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 виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 

групи. 
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 9. 
 



 
3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (27.09.2021) 
   
08.45–9.00 Організаційно-дорадчі 

комунікації експертної групи 
Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 

09:00–09:40 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 
(відеоконференція) 
 
 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
керівник та менеджмент ЗВО; гарант ОП 
Ректор – Чернець Василь Гнатович 
Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи – Телячий Юрій Васильович 
Проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків – Степаненко Людмила Михайлівна 
Проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи – Сиваш Олена Олегівна 
Проректор з адміністративно-господарської 
діяльності – Місюра Наталія Євгенівна 
Директор Інституту сучасного мистецтва – 
Кулиняк Михайло Андрійович 
Завідувач кафедри академічного та естрадного 
вокалу та звукорежисури – Бобул Іван 
Васильович 
Заступник завідувача кафедри академічного 
та естрадного вокалу та звукорежисури – 
Брайченко Тетяна Федосіївна 
гарант ОП - Бєлявіна Наталія Дмитрівна 
  

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



10:00–10:40 Зустріч 2 з гарантом ОП 
(відеоконференція) 
 

 Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
гарант ОП Бєлявіна Наталія Дмитрівна 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:00–11:55 Зустріч 3 з академічним 
персоналом (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) представник 
секретаріату Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (за потреби); 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за реалізацію 
освітньої програми (8-10 осіб) 
Гавеля Оксана Миколаївна, доцент 
Вєднєєв Дмитро Валерійович, професоср 
Брайченко Тетяна Федосіївна, доцент 
Сєрова Олена Юріївна, доцент 
Бєлявіна Наталія Дмитрівна, професор 
Козлін Валерій Йосипович, професор 
Грищенко Валентина Іванівна, доцент 
Дьяченко Володимир Валерійович, доцент 
Бєлявін Володимир Федорович, доцент 
 
 
 

11:55–12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:00–12:55 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 



здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 
4 особи з 1, 2 курсів, денної та заочної форми 
навчання) 
 
 

12:55–13:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:40 Зустріч 5 із представниками 

студентського самоврядування 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
представники студентського самоврядування 
(особи від студентського самоврядування, які є 
членами Вченої ради ЗВО та члени студентського 
самоврядування, що навчаються на ОП (всього 5-
7 осіб) 
 

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15:00–15:40 Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15:40–16:00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16:00–16:40 Зустріч 6 з роботодавцями 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 



представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
17:00-18:00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 2 – (28.09.2021) 
09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОП 
(відеоконференція) 
Комбінований звіт про освітній 

процес на ОП (3D екскурс, пряма 

трансляція відео-звіту, фото) 
 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
гарант ОП; представники ЗВО. 

10:00-10:40 Зустріч 7 з адміністративним 
персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
Керівник або представник структурного 
підрозділу: 
керівник центру ліцензування, академічної 
доброчесності та моніторингу якості освіти – 
Фоменко Олена Володимирівна 
-начальник навчально-методичного відділу – 
Михайлик Вікторія Леонідівна 
-завідувач практикою  - Ліфінцева Галина 
Олексіївна 
 

10:40–11:00 Підведення підсумків Зустрічі 7 
із академічним персоналом і 
підготовка до Зустрічі 8 
 

Члени експертної групи 

11:00–11:40 Зустріч 8 із сервісними 
структурними підрозділами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 



Керівник або представник структурного 
підрозділу: 
- начальник відділу кадрів та 
документозабезпечення – Степенко Ганна 
Трофимівна 
-відповідальний секретар приймальної комісії -  
Федончук Ангелина Анатоліївна 
 начальник центру міжнародної академічної 
мобільності та інтеграційних проєктів – 
Бричка Анна Волоимирівна 
 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12:00-12.40 Резервна зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) Запрошені 
на резервну зустріч 

12:40–13:00 Підведення підсумків роботи з 
документами та резервної 
зустрічі, підготовка до  зустрічі 9 

Члени експертної групи 

13:00-13:40 Зустріч 9 з випускниками 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна); 
Випускники ОП 

13:40-14:00 Підведення підсумків зустрічі 9, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

14:00-15:00 Обідня перерва  
15:00–15:30 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи (Корнішева Тетяна 
Леонідівна, Филипчук Мирослав Степанович, 
Петринка Христина Ярославівна) 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти (за 
потреби); 
керівництво ЗВО, гарант ОП 
Ректор – Чернець Василь Гнатович 
Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи – Телячий Юрій Васильович 



Проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків – Степаненко Людмила Михайлівна 
Проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи – Сиваш Олена Олегівна 
Проректор з адміністративно-господарської 
діяльності – Місюра Наталія Євгенівна 
Директор Інституту сучасного мистецтва – 
Кулиняк Михайло Андрійович 
Завідувач кафедри академічного та естрадного 
вокалу та звукорежисури – Бобул Іван 
Васильович 
Заступник завідувача кафедри академічного 
та естрадного вокалу та звукорежисури – 
Брайченко Тетяна Федосіївна 
гарант ОП - Бєлявіна Наталія Дмитрівна 
 

15:30-17:00 Робота з документами Члени експертної групи 
День 3 – (29.09.2021) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

         

 


