
Результати моніторингу якості освіти  

заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Режисура», 

спеціальність 026 «Сценічне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

проходження акредитації ОПП з 17.02.2022 по 21.02.2022 р. 

 
 

№ 

з/н 

Зміст недоліку 

(зауваження) 
Хід усунення Відповідальні 

особи 

Термін 

виконання, 

доведення 

інформації до 

колективу 

Примітка 

  1 Проектування та цілі освітньої 

програми  

Впроваджувати взірцевий досвід інших 

ЗВО (закордонні і вітчизняні) та 

інноваційні напрацювання, що 

стосуються цілей ОП Режисура, 

відповідність місії, візії та стратегії ЗВО. 

- Моніторити досвід закордонних та 

вітчизняних ЗВО культурно-

мистецького спрямування і 

впроваджувати їх досвід у реалізації 

ОП «Режисура» 

- Корелювати ОП «Режисура» із 

місією, візією розвитку Академії у 

відповідності до Стратегія та 

перспективні напрями розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв 

на 2018-2025р.р. 

Гарант: Матушенко В.Б.  

 

Проєктна група:  
Погребняк Г.П., 
Жуковін О.В., 
Ян І.М., 
Гирич В.С. 
 
 

Постійно  

2 Структура та зміст освітньої 

програми  

Так як вибіркові компоненти ОП 

розбиті на дві частини - Вибір за 

блоками і Вибір з переліку, то 

запропонована система вибору 

унеможливлює прозорість виконання 

індивідуальної траєкторії студента. 

Рекомендуємо спростити цю 

процедуру і розмежувати їх на 

Вибірковий компонент 1, 2, 3, 4, 5. 

Також рекомендуємо винести 

вибіркові дисципліни в окремий 

каталог вибіркових дисциплін для 

того, щоб здобувачі мали можливість 

- Оновити НП підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої  
освіти за ОП «Режисура» із 
врахуванням зауважень.  
- Ввести до переліку вибіркові освітні 

компоненти з інших ОП Академії.  

- Поповнити цикл вільного вибору 

дисциплінами, які забезпечують набуття 

здобувачами освіти соціальних навичок, 

для покращення формування 

індивідуальної освітньої траєкторії.  

- Ввести у  НП заочної форми навчання 

навчальну та виробничу практики. 

- Створено Каталог дисциплін вільного 

Гарант: Матушенко В.Б.  

 

Проєктна група:  
Погребняк Г.П., 
Жуковін О.В., 
Ян І.М., 
Гирич В.С. 
 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Шереметьєва В. В. 

Вересень 2022 р. Виконано 



прозоро формувати індивідуальну 

освітню траєкторію. Увести до 

переліку вибіркові освітні 

компоненти з інших ОП ЗВО. 

Поповнити цикл вільного вибору 

дисциплінами, які забезпечують 

набуття здобувачами освіти 

соціальних навичок, для покращення 

формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів ВО. 

Передбачити в НП заочної форми 

навчання навчальну та виробничу 

практики. 

вибору 
https://nakkkim.edu.ua/studentske-
zhittya/kataloh-dystsyplin-vilnoho-vyboru  
 
 

3 Доступ до освітньої програми та 

визнання результатів навчання.  

- Адаптувати правила визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, до потреб ЗВО та 

ОПП, розробити дієвий механізм та 

встановити чіткі правила щодо їх 

визнання.  

-Поглибити практики інформування 

здобувачів про переваги та можливості 

навчання поза межами університету як у 

програмах академічної мобільності, так і 

у заходах неформальної освіти.  

– Встановити правила визнання 

результатів навчання, отриманих в інших 

закладах освіти, зокрема, і під час 

академічної мобільності. 

- Оновити Положення про порядок 

визнання в НАКККіМ результатів 

навчання, отриманих у неформальній 

і інформальній освіті, введено в дію 

наказом ректора НАКККіМ № 25-0 

від 01.04.2020 р. 
- Розробити план інформування 

(інформація на сайті, зустрічі та 

проведення групових та індивідуальних 

бесід із ЗВО)  здобувачів про переваги та 

можливості навчання поза межами 

НАКККіМ як у програмах академічної 

мобільності, так і у заходах неформальної 

освіти.  

- Розробити окремо, як доповнення, 

Правила визнання результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти, 

зокрема, і під час академічної мобільності 

в Академії 

- Перший 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи  

Степаненко Л. М. 

 

Директор Центру 

міжнародної 

академічної 

мобільності та 

інтеграційних 

проєктів  

 
Гарант: Матушенко В.Б.  

 

Проєктна група:  
Погребняк Г.П., 
Жуковін О.В., 
Ян І.М., 

Гирич В.С  

 

Грудень 2022 р.  

https://nakkkim.edu.ua/studentske-zhittya/kataloh-dystsyplin-vilnoho-vyboru
https://nakkkim.edu.ua/studentske-zhittya/kataloh-dystsyplin-vilnoho-vyboru


4 Навчання і викладання за освітньою 

програмою  

- Активізувати діяльність щодо 

інтернаціоналізації освіти, матеріально 

та морально стимулювати НПП та 

здобувачів до міжнародної діяльності, 

 - здійснити необхідні заходи заради 

впровадження у ЗВО міжнародного 

обміну студентів.  

- Зробити фокус на моніторингу та 

аналізі зібраних даних під час 

анкетування зовнішніх і внутрішніх 

стейкхолдерів та використати їх 

результати для удосконалення ОП;  

- оновити у робочих і навчальних 

програмах ОК літературні джерела 

вітчизняними сучасними 

- Активізувати діяльність щодо 

інтернаціоналізації освіти, матеріально та 

морально стимулювати НПП та 

здобувачів до міжнародної діяльності.  

 - Удосконалити механізм інформування 

здобувачів щодо міжнародного обміну 

студентів НАКККіМ наповненням 

інформації у соціальних мережах та на 

офіційному сайті Академії. 

- Проводити моніторинг та аналіз 

зібраних даних під час анкетування 

зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів та 

постійно використовувати їх результати 

для удосконалення ОП; 
 
- Оновити у робочих, навчальних 

програмах і Силабусах навчальних 

дисциплін літературні джерела 

українськими та сучасними авторами. 

- Перший 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи  

Степаненко Л. М. 

 

Директор Центру 

міжнародної 

академічної 

мобільності та 

інтеграційних 

проєктів  

 

Керівник Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності, та 

моніторингу якості 

освіти  

Погребняк І. М. 

 
Гарант: Матушенко В.Б.  
 Завідувач кафедри 
Гирич В. С. 

вересень 2022 – 
червень 2023 р. 

Літературні 

джерела 

(оновлено) 

 

5 Контрольні заходи, оцінювання 

здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність.  

- Активізувати роботу зі здобувачами 

вищої освіти щодо видів порушення 

академічної доброчесності, 

ознайомлення з нормативними 

документами ЗВО, що регулюють 

політику академічної доброчесності та з 

процедурами її дотримання.  

- Розширити проблематику дотримання 

академічної доброчесності за рахунок 

включення до нормативних документів 

положень, які б регламентували 

- Ухвалено Кодекс академічної 

доброчесності Загальними зборами 

трудового колективу від 5 грудня 

2016 року.  

- Проводити системну роботу зі 

здобувачами вищої освіти щодо видів 

порушення академічної доброчесності, 

ознайомлення з нормативними 

документами НАКККіМ, що регулюють 

політику академічної доброчесності і 

процедури її дотримання відповідно до 

плану заходів із дотримання Академічної 

доброчесності. 

- Комісія з питань 

академічної 

доброчесності 

Степаненко Л. М. 

 
Гарант: Матушенко В.Б.  

 

Проєктна група:  
Погребняк Г.П., 
Жуковін О.В., 
Ян І.М., 

Гирич В.С  

 

Протягом 

року 

 



профілактику обману, списування. - Додати до Кодексу академічної 

доброчесності доповнення про 

регламентацію профілактики обману і 

списування. 

В.о. проректора з 

наукової роботи та 

міжнародних 

зв’язків  

Денисюк Ж. З. 

 

Керівник Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності, та 

моніторингу якості 

освіти  

Погребняк І. М. 

 

6 Людські ресурси  

- Розширити кількісний показник 

публікацій НПП у вітчизняних 

наукових періодичних виданнях та у 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus та/або 

Web of Science Core Collection.  

- Розробити план заходів щодо 

підсилення мотивації НПП для 

публікації у наукових періодичних 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus та/або 

Web of Science Core Collection.  

- Покращити систему матеріального 

заохочення НПП за наукові та 

професійні здобутки.  

- Створювати умови керівництву 

ЗВО для проходження міжнародного 

стажування науково-педагогічних 

працівників, які викладають на ОП 

«Режисура» в навчальних закладах-

партнерах, з якими діють та 

діятимуть угоди про співпрацю. 

- Покращити кількісний показник 

публікацій НПП у вітчизняних наукових 

періодичних виданнях та у виданнях, що 

входять до наукометричних баз Scopus 

та/або Web of Science Core Collection.  

- Затверджено пільги на публікації у 

фахових виданнях категорії «Б» для НПП 

Академії (рішення вченої ради від 

18.12.2018, № 5) також існує механізм 

преміювання за монографії, підручники та 

інші види видань. 

- Ректорату переглянути наявні заходи 

щодо підсилення мотивації НПП для 

публікації у наукових періодичних 

виданнях, що входять до наукометричних 

баз Scopus та/або Web of Science Core 

Collection та систему матеріального 

заохочення НПП за наукові та професійні 

здобутки. 

- Керівництву НАКККіМ створити умови 

для проходження міжнародного 

стажування науково-педагогічних 

працівників, які викладають на ОП 

«Режисура» в навчальних закладах-

партнерах, з якими діють та діятимуть 

угоди про співпрацю.  

- Ректорат академії, 

 

Проєктна група ОП:  

- Матушенко В. Б., 

- Гирич В.С., 

Погребняк Г. П., 

Жуковін О.В., 

Ян І.М. 

 

- начальник Центру 

Міжнародної 

академічної 

мобільності та 

інтеграційних проєктів 

 

 

вересень 2022 – 

червень 2023 р. 

 



 

7 Освітнє середовище та матеріальні 

ресурси. Розробити систему 

оприлюднення конкретних побажань 

здобувачів щодо 

задоволення/незадоволення їх пропозицій 

на офіційному сайті ЗВО. Рекомендуємо 

впровадити регулярну практику 

проведення анонімних опитувань 

(наприклад завдяки Google-форм) щодо 

конфліктних ситуацій. 

- Розробити систему оприлюднення 

конкретних побажань здобувачів щодо 

задоволення їх пропозицій на офіційному 

сайті ЗВО. Наявна на сайті скринька 

довіри для анонімних скарг. Також 

скриньки довіри розміщено у корпусах 

академії 11 та 7. 

- Впровадити регулярну практику 

проведення анонімних опитувань 

(наприклад завдяки Google-форм) щодо 

конфліктних ситуацій. 

Проректор з 

науково-

педагогічної та 

виховної роботи 

Сиваш І. О. 

 

Директор Інституту 

Кулиняк М. А. 

Заступник з 

виховної роботи 

Кратко Ю. В. 

 

Куратори курсів 

Керівник Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності, та 

моніторингу якості 

освіти  

Погребняк І. М. 

вересень 

2022 – 

червень 

2023р. 

 

8 Внутрішнє забезпечення якості 

освітньої програми. Посилити процес 

залучення здобувачів до моніторингу та 

перегляду освітніх програм, аналізу 

результатів опитування та прийняття 

рішень на їх основі. 

- Залучати здобувачів вищої освіти до 

моніторингу та перегляду освітніх 

програм кафедри, навчальних планів, та 

аналізу результатів опитування та 

прийняття рішень на їх основі. 

 

Гарант: Матушенко В.Б.  
Завідувач кафедри 

Гирич В.С  

 

 

вересень 2022 

– червень 

2023р. 

 



9 Прозорість та публічність.  

- Активувати та наповнити 

інформацією на веб-сайт ЗВО 

сторінку ОП "Режисура" 

розділи: "Навчально-методична 

робота", "Науково-творча 

діяльність". У розділі 

"Випускники" усунути загрозу 

вірусів та зробити сторінку 

безпечною для користування.  

- Розміщувати на веб-сайті 

ЗВО результати анонімних 

опитувань щодо проявів 

насильництва, корупції, 

булінгу. Створити онлайн 3D 

навігатор для ознайомлення з 

навчальним корпусом та 

гуртожитком ЗВО на передній 

сторінці сайту. 

- Активувати та наповнити інформацією 

на веб-сайті академії сторінку ОП 

"Режисура" розділами: "Навчально-

методична робота", "Науково-творча 

діяльність".  

- У розділі "Випускники" усунути загрозу 

вірусів та зробити сторінку безпечною 

для користування. Р 

- Розміщувати на веб-сайті академії 

результати анонімних опитувань щодо 

проявів насильництва, корупції, булінгу. 

Створити онлайн 3D навігатор для 

ознайомлення з навчальним корпусом та 

гуртожитком ЗВО на передній сторінці 

сайту.  

 Гарант: Матушенко В.Б.  
 

Проєктна група:  
Погребняк Г.П., 
Жуковін О.В., 
Ян І.М., 

 

Група забезпечення  ОП; 

Кеівник ІТ-відділу  

Зінченко С.О. 

- відповідальна за 

сторінку кафедри Богдан 

О.В. 
 

вересень 2022 – 
червень 2023р. 

Розділ 

«Науково-

творча 

діяльність» 

вже працює 

 ЗАСЛУХАНО: 

Засідання вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв від  30.08.2022 року, протокол № 1 

 
 

 

 


