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1.1.

1.2.

1.3.

- РВО доктор філософії: 023 –
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація; 025 – Музичне
мистецтво; 029 – Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа;
034 – Теоретичні засади
культурології;
- ОР магістр: 034 –
Культурологія
про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється
підготовка вищої освіти
Національного агентства
забезпечення якості освіти –
наказ № 977 від 11.07.2019 р.
Ознайомлено та обговорено з
науково-педагогічними
(педагогічними) працівниками з
вимогами Постанови КМУ від
21.08.2019 р. № 800 "Про деякі
питання підвищення
кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних
працівників".
Ознайомлено з нормативноправовими вимогами щодо
здійснення державного
контролю якості освіти "Акт за
результатами державного
аудиту" з різних питань

жовтень –
грудень
2020 р.

- завідувачі кафедр;
- науково-педагогічні
(педагогічні)
працівники;
- Фоменко О.В.

- засідання
кафедр;
- засідання
Вченої ради
- семінари;
- практикуми

Інформаційнокорекційна

Адаптовано до
внутрішніх стандартів
Академії

березень
2021 р.

- завідувачі кафедр;
- проректори, директори
інститутів;
- Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти;
- академічна спільнота

- засідання
ректорату;
- семінарипрактикуми,
організовані
працівниками
Центру
ліцензування,
академічної

Інформальнокорекційна

Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.
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1.4.

2.1.

2.2.

доброчесності
та моніторингу
якості освіти
Ознайомлено з Постановою
квітень
- завідуючі кафедр;
- засідання
ІнформальноПід керівництвом
КМУ від 24.03.2021 р. № 365
2021 р.
- директори інститутів;
кафедр;
корекційна
першого проректора з
"Про внесення змін до
- науково-методичний
- наради;
науково-педагогічної
постанови КМУ від 30.12.2015
відділ;
- семінарроботи проф. Телячого
р. № 1187" – "Про затвердження
- Центр ліцензування,
практикуми,
Ю.В.
Ліцензійних умов проведення
академічної
організовані
освітньої діяльності закладів
доброчесності та
працівниками
освіти
моніторингу якості
Центру
освіти;
ліцензування,
- академічна спільнота
академічної
доброчесності
та моніторингу
якості освіти з
методистами
кафедр
2. Аналіз доступу до навчання, формування та збереження контингенту здобувачів вищої освіти
(у співпраці з представниками студентського самоврядування)
Здійснено моніторинг щодо
вересень
- зав. аспірантури та
- наради при
діагностичноПід керівництвом ректора
якості змісту обліково-звітної
2020 р.
докторантури Сиваш
ректораті;
корекційна
Академії професора
документації здобувачів вищої
І.О.;
- зустрічі з
В.Г. Чернеця
освіти за ОНП (докторів
- гаранти програм
аспірантами
філософії) та відповідності її
- Центр ліцензування,
сучасним нормативно-правовим
академічної
вимогам
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.)
- голова наукового
товариства студентів,
аспірантів, докторантів
та молодих вчених
Стронська Н.Т.
- сторінки кафедр сайту
Проведено анкетування серед
- Центр ліцензування,
- засідання
діагностичноАкадемії;
здобувачів вищої освіти:
академічної
Вченої ради
аналітична
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- ОР доктор філософії щодо
стану їх адаптації в Академії;
- організовано рейтинг оцінки
досягнень здобувачів вищої
освіти

3.1.

3.2

- вересень
2020 р.
- квітень
2021 р.

доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.)
- відділ аспірантури та
докторантури Сиваш
І.О.;
- голова наукового
товариства студентів,
аспірантів, докторантів
та молодих вчених
Стронська Н.Т.

- під керівництвом першого
проректора з науковопедагогічної роботи проф.
Телячого Ю.В.

3. Сприяння ефективності використання кадрового потенціалу, підвищення професійної майстерності
- зроблена корекція плану
Моніторинг стану підвищення
- жовтень - завідувачі кафедр;
- засідання
аналітичнопідвищення кваліфікації
кваліфікації науково2020 р.
- директори Інститутів;
кафедр;
координаційна
науково-педагогічних
педагогічних (педагогічних)
- травень
- Центр ліцензування,
- засідання
працівників у зв'язку з
працівників, шляхи його
2021 р.
академічної
Вченої ради
карантином
покращення (згідно сучасним
доброчесності та
нормативно-правовим вимогам)
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.)
- науково-педагогічні
працівники Академії;
-Центр неперервної
культурно-мистецької
освіти Шевченко І.О.
Вивчено стан трудової
щомісячно - директори Інститутів;
- засідання
контролюючоз урахуванням
дисципліни науково(постійно) - представники
ректорату;
координаційна
карантинних обмежень
педагогічних (педагогічних)
профспілки;
- конференція
працівників Академії
- Центр ліцензування,
трудового
академічної
колективу
доброчесності та
- відвідувачі
моніторингу якості
занять
освіти (Фоменко О.В.)
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3.3.

3.4.

3.5.

Організовано та взято участь у
квітень
- Центр ліцензування,
- засідання
моніторинговопроведені рейтингу
2021 р.
академічної
Вченої ради
корекційна
(анкетування) науководоброчесності та
Академії;
педагогічних (педагогічних)
моніторингу якості
- семінарпрацівників з системи
освіти (Фоменко О.В.);
практикум для
оцінювання їх діяльності (згідно
-академічна спільнота;
зав. кафедр
Положення про рейтингову
- відділ наукової та
систему оцінювання діяльності
редакційно-видавничої
науково-педагогічних працівдіяльності
ників від 01.07.2016 р. № 11).
Прочитано лекцію на курсах
грудень
- Центр ліцензування,
- викладання на
інформаційнопідвищення кваліфікації при
2020 р.
академічної
курсах (лекції)
формулююча
Центрі неперервної культурнодоброчесності та
мистецької освіти для науковомоніторингу якості
педагогічних працівників на
освіти (Фоменко О.В.)
тему "Дотримання принципів
-Центр неперервної
академічної доброчесності –
культурно-мистецької
запорука якості освіти"
освіти (Шевченко І.О.)
(проведено анкетування серед
- слухачі курсів
слухачів курсів з вказаної теми)
Взято участь у засіданнях
лютий –
- Працівники Центру
- виступ на
корекційна
кафедр: "Дизайну середовища",
травень
ліцензування,
засіданнях
"Графічного дизайну",
2021 р.
академічної
кафедр
"Режисури та акторської
доброчесності та
майстерності", "Хореографії",
моніторингу якості
"Мистецтвознавчої експертизи",
освіти
"Культурології та
- завідувачі кафедр;
інформаційних комунікацій",
- гаранти ОП;
"Арт-менеджменту та івент- академічна спільнота
технологій" з питань організації
росту професійної майстерності
науково-педагогічних
працівників
4. Науково-педагогічні технології реалізації змісту підготовки фахівців
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Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.

Під керівництвом
ректора, проф. Чернеця
В.Г.

Внесені корективи до
матеріалів (перспективних
планів) підвищення
професійної майстерності
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників

4.1.

Здійснено моніторинг
індивідуальних планів і звітів
підготовки здобувачів вищої
освіти за ОР Доктор філософії з
питання "Відповідність тем
дисертаційного дослідження
аспірантів наукової
проблематики керівників"

серпеньвересень
2020 р.

4.2.

Взято участь у підготовці
самоаналізу з п'яти ОП (чотири
ОР Доктор філософії та один ОР
Магістр) до проходження
акредитаційної експертизи

вересень –
жовтень
2020 р.

4.3.

Взято участь в організації та
проходження акредитаційної
експертизи з п'яти освітніх
програм

жовтень –
грудень
2020 р.

4.4.

Взято участь в розробці та
впровадженні в освітній процес
заходів щодо усунення
недоліків, виявлених під час
проходження акредитаційної
експертизи у 2020 р.

січень
2021 р.

- відділ аспірантури та
докторантури;
- гаранти ОНП і ОПП;
- наукові керівники;
- здобувачі вищої освіти
(доктор філософії);
- Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.,
Хоміч Т.А.)
- гаранти ОНП;
- академічна спільнота
- стейкхолдери;
- Працівник Центру
ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти
- гаранти ОП;
- здобувачі вищої освіти
(ОР Доктор філософії);
- зав. кафедр;
- науково-педагогічні
працівники;
- освітянська спільнота
- гаранти ОП;
- зав. кафедр
- директори інститутів
- академічна спільнота;
- стейкхолдери;
- Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
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- засідання
ректорату

моніторинговокоординаційна

- засідання
ректорату
- семінари
- практикуми

Формулюючокорекційна

Узгоджено заповнення
особисто з працівниками
Центру р 4, 5, 8, 7
самоаналізу

- засідання
Вченої ради

моніторинговоконтролююча

Під керівництвом ректора
Академії професора
В.Г. Чернеця
Наявність сертифікатів з
4-х ОП

- засідання
ректорату;
- засідання
вченої ради

моніторинговокоригуюча

Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.

5.1.

5.2

6.1.

моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.)
5. Ефективність використання матеріально-технічної бази та інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Взято участь у створенні
жовтень
- відділ комп'ютерного
- засідання
інформаційноПід керівництвом
відеороліка щодо презентації
2020 р.
сервісу та технічних
ректорату
рекомендаційна
проректора з господарчої
матеріально-технічної бази
засобів навчання
діяльності Місюри Н.Є.
Академії
- Працівник Центру
ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти
Проведено моніторинг якості та
червень
- Центр ліцензування,
- засідання
діагностичноПід керівництвом
повноти сторінок сайтів кафедр
2021 р.
академічної
ректорату
коригуюча
першого проректора з
відповідно до сучасних вимог
доброчесності та
науково-педагогічної
моніторингу якості
роботи проф. Телячого
освіти (Хомич Т.А.)
Ю.В.
- зав. кафедр;
- методисти кафедр;
- директори інститутів
6. Організаційна та навчально-методична робота з питань моніторингу якості освіти,
дотримання принципів академічної доброчесності
Взято участь у розробці та
- січень
- Центр ліцензування,
- засідання
аналітично- Під керівництвом
затвердження Положень:
- травень
академічної
ректорату;
утворююча
першого проректора з
- Положення про "Гаранта
2021 р.
доброчесності та
- засідання
науково-педагогічної
освітньої програми" (наказ від
моніторингу якості
Вченої ради
роботи проф. Телячого
31.03.2021 р. № 21-о);
освіти (Фоменко О.В.,
Ю.В.
- Положення про силабус
Хомич Т.А.);
- Сайт Академії
навчальної дисципліни (наказ
- гаранти ОПП;
від 31.03.2021 р. № 20-о)
- академічна спільнота;
-Порядок розгляду та
- секретар Вченої ради
затвердження ОП, навчальних
- начальник навчальнопланів та освітнього контенту
методичного відділу
навчальних занять навчальноМихайлик В.Л.
методичною та Вченою радою
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

НАКККіМ (наказ від
31.03.2021 р. № 22-о)
Розроблено та затверджено
методичні рекомендації з
питання "Підвищення
професійної майстерності
науково-педагогічних
працівників"
Розроблено та затверджено
анкети для:
- здобувачів вищої освіти ОР
доктор філософії з питань
адаптації до навчання в
Академії
- для науково-педагогічних
працівників "Організація
роботи згідно принципів
академічної доброчесності –
запорука якості освіти"
- рейтинг досягнень науковопедагогічних працівників
(корекція)
Розроблено та затверджено
заходи щодо запобігання і
виявлення академічного
плагіату

Розроблено та затверджено
План заходів щодо
популяризації та дотримання

травень
2021 р.

серпень
2020 р.
листопад
2020 р.

квітень
2021 р.
Травень
2021 р.

червень
2021 р.

Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП;
- академічна спільнота;
- директори інститутів
Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП;
- директори інститутів;
- представники
студентського
самоврядування та
- Наукового товариства
студентів, аспірантів,
докторантів і молодих
вчених
Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП;
- директори інститутів;
- академічна спільнота
- Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
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- засідання
Вченої ради

коригуюча

Сайт Академії

- засідання
Вченої ради
- зустрічі зі
здобувачами
вищої освіти

моніторнокоригуюча

Під керівництвом
проректора з науковопедагогічної та виховної
роботи Степаненко Л.М.

- засідання
Вченої ради

інформаційнокоригуюча

Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.

засідання
Вченої ради

інформаційнокоригуюча

Під керівництвом
першого проректора з
наукової роботи та

Кодексу академічної
доброчесності на 2021 – 2026

7.1.

Моніторинг ефективності стану
підготовки до захисту
кваліфікаційних робіт та
забезпечення академічної
доброчесності здобувачів вищої
освіти ОР магістр

7.2.

Моніторинг ОП (проєкти) щодо
відповідності сучасним
нормативно-правовим вимогам,
участь в організації
обговорення їх зі
стейкхолдерами

7.3.

Моніторинг щодо розробки
силабусів навчальних

моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП;
- директори інститутів;
- представники
студентського
самоврядування та
Наукового товариства
студентів, аспірантів,
докторантів і молодих
вчених;
- академічна спільнота
7. Моніторинг стану та шляхи покращення якості освіти
квітень
- Центр ліцензування,
- засідання
моніторингово2021 р.
академічної
кафедр
коригуюча
доброчесності та
- засідання
моніторингу якості
Вченої ради
освіти (Фоменко О.В.);
- зав. кафедр;
- директори інститутів;
- магістри
- працівники Наукової
бібліотеки
- березень - Центр ліцензування,
- засідання
моніторингово- квітень
академічної
Вченої ради
коригуюча
2021 р.
доброчесності та
- зустрічі з
моніторингу якості
академічною
освіти (Фоменко О.В.);
спільнотою
- гаранти ОП
(керівниками
- стейкхолдери
баз практик)
- науково-педагогічні
працівники
- здобувачі вищої освіти
- травень
- Центр ліцензування,
- засідання
моніторинговоакадемічної
ректорату
коригуюча
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міжнародних зв'язків
Степаненко Л.М.

Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.

Під керівництвом
першого проректора з

7.4.

дисциплін (для здобувачів
вищої освіти першого року
навчання

- червень
2021 р.

Здійснено моніторинг якісного
складу гарантів ОП та групи
забезпечення ОП (таблиці)
згідно сучасних нормативноправових вимог

- травень
- серпень
2021 р.

доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП
- зав. кафедр
- науково-педагогічні
працівники
- здобувачі вищої освіти
- Центр ліцензування,
академічної
доброчесності та
моніторингу якості
освіти (Фоменко О.В.);
- гаранти ОП
- директори інститутів
- академічна спільнота
працівники Служби
освітньої аналітики та
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науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.

- засідання
ректорату
- засідання
Вченої ради

моніторинговокоригуюча

Під керівництвом
першого проректора з
науково-педагогічної
роботи проф. Телячого
Ю.В.
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