
 
 

 
 

 
 

Програма 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із допомогою 

технічних засобів відеозвʼязку (дистанційно) відповідно до наказу Національного 

агенства із забезпечення якості вищої освіти від 05 січня 2022 року №4-Е за 

спеціальністю 025 Музичне мистецтво освітньої-професійної програми «Сольний спів» 

за першим рівнем освіти за справою № 2134/АС-21 (ID ЄДЕБО 32321) у Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 

Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми, 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 виїзду 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 виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи 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 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 виїзду 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. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 



2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно на платформі Zoom. Організатором 

зустрічей є експертна група Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.



 

 

Розклад 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із допомогою технічних засобів відеозвʼязку 

(дистанційно) відповідно до наказу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 05 січня 2022 року №4-Е 

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво освітньої-професійної програми «Сольний спів» за першим рівнем освіти за 

справою № 2134/АС-21 (ID ЄДЕБО 32321) у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – (16.02. 2022 р.) 

09.00–09.30 Організаційна зустріч 

з гарантом ОП 

Члени експертної групи 

Задорожний Ігор Зенонович ‒ керівник ЕГ; 

Филипчук Мирослав Степанович ‒  експерт;  

Руденко Олександр Федорович ‒ експерт; 

Сєрова Олена Юріївна ‒ гарант ОПП «Сольний спів», доцент кафедри 

 академічного і естрадного вокалу та звукорежисури. 

09.30–10.00 Підведення підсумків 

зустрічі з гарантом ОП і 

підготовка до зустрічі 1  

Члени експертної групи 

 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

Чернець Василь Гнатович ‒ ректор НАКККіМ, професор; 

Степаненко Людмила Михайлівна ‒ в.о. першого проректора з науково-

педагогічної роботи, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, проф.; 

Сиваш Ілона Олегівна ‒ проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 

доц. ; 

Кулиняк Михайло Андрійович‒ директор Інституту сучасного мистецтва, доц.;  

Бобул Іван Васильович ‒ завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури, народний артист України, проф.;  

Брайченко Тетяна Федосіївна ‒ заступник завідувача кафедри академічного і 



естрадного вокалу та звукорежисури, доц.; 

 Сєрова Олена Юріївна  ‒ гарант ОПП,  доц.  

10.30–11.00 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–11.45 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

Сєрова Олена Юріївна, гарант ОП;  

Брайченко Тетяна Федосіївна, заступник завідувача кафедри, доц.;  

Мустафаєв Фемій Мансуровичнар. арт. України, проф.;  

Овсяннікова Наталія Юріївна, засл. діяч мист. України, доц.;  

Бурміцька Людмила Франківна, засл. діяч мист. України, доц.;  

Зосім Ольга Леонідівна, проф.;  

Вежневець Ірина Леонідівна, доц.;  

Бугайова Оксана Іванівна, доц.; 

Гавеля Оксана Миколаївна, доц.; 

Каменська Вероніка Юріївна, ст. викл.  

11.45–12.15 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.15–13.00 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи; 

1 курс: Тетяна Грибок, Діана Кулик, Маргарита Гаманюк, Аліна Панова; 

2 курс: Олександра Фадєєва, Єгор Віннейчук; 

3 курс: Єлизавета Литовченко, Адріана Озгович, Вікторія Грицутенко; 

4 курс: Дар’я Титаева, Марія Завадько. 

13.00–13.30 Підведення підсумків 

зустрічі  

Члени експертної групи 

13.30–14.30 Обідня перерва  

14.30-14.45 Підготовка до зустрічі 4  



14.45–15.30 Зустріч 4 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи ;  

Кароліна Заболотна, голова студентської ради НАКККіМ; 

Назарій Шевчук, представник студентського самоврядування ; 

Анастасія Лукінова, голова студентської ради Інституту сучасного мистецтва;  

Олександра Гвоздик, Олександра Дворяткіна, представники органу 

студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому 

реалізовується ОП.  

 

15.30–16.00 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи; 

16.00–16.45 Відкрита зустріч 5 Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

16.45–17.00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи; 

17.00–17.45 Зустріч 5 з 

роботодавцями 

Члени експертної групи; 

 представники роботодавців: 

Крижешевська  Леся Юріївна, директорка Білоцерківської школи мистецтв №1 

ім. Ю. Павленка; 

Александрова Тетяна, викладачка вокалу, засновниця продюсерського центру 

«Alexandrova Production» (м. Київ)  

Левко  Вероніка Іванівна, заступник декана факультету музичного мистецтва 

КМАЕЦМ 

Полтарєв Петро В'ячеславович, директор Школи джазового та естрадного 

мистецтва (м. Київ) 

17.45-18.00 Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи; 



 

День 2 – (17.02.2022 р.) 

09.00–10.00 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під 

час реалізації ОП 

(формат демонстрації 

матеріально-технічного 

забезпечення) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – доц. О. Ю. Сєрова. 

Місюра Наталія Євгенівна, проректор з адміністративно-господарської діяльності;  

Копанєва Вікторія Олександрівна, директор Наукової бібліотеки НАКККіМ ; 

Відеоконференція, відеогід Академією: О. Ю. Сєрова, Н. Є. Місюра, В. О. 

Копанєва (бібліотека),  

Юлія Володимирівна Кратко, Ольга Чебаненко, Вікторія Падалко (корпуси 

НАККіМ),  

Володимир Олександрович Комар, Олександра Гвоздик, Анастасія Лукінова 

(гуртожиток),  

Володимир Валерійович Дьяченко (студія звукозапису) 

10.00–10.30 Підведення підсумків 

огляду матеріально-

технічної бази і 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

 

10.30–11.15 Зустріч 6 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Хіміч Ярослава Олегівна, в.о. директора центру ліцензування, академічної 

доброчесності та моніторингу якості освіти доц.;  

Михайлик Вікторія Леонідівна, начальник навчально-методичного відділу;  

Рева Тетяна Сергіївна, в. о. начальника центру  міжнародної академічної 

мобільності та інтеграційних проєктів, доц.; 

Коваль Лідія Михайлівна, відповідальний секретар приймальної комісії.  

11.15–11.45 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.45–12.30 Зустріч 7 із 

допоміжними 

(сервісними) 

Члени експертної групи; 

Степенко Ганна Трохимівна, начальник відділу кадрів та документозабезпечення;  

Сиваш Ілона Олегівна, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доц.;  



структурними 

підрозділами 

Таку Євгенія Костянтинівна, директор Центру виховної та культурно-дозвіллєвої 

роботи;  

Місюра Наталія Євгенівна, проректор з адміністративно-господарської діяльності, 

головний бухгалтер;  

Стаднік Оксана Феліксівна, представник психологічної служби.  

12.30–13.00 Підведення підсумків 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

14.30–15.15 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.15–15.30 Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15.30–16.15 Зустріч 8 з 

випускниками ОП 

Члени експертної групи; 

випускники ОП останніх років : 

Вікторія Падалко, Юлія Ковнєва, Данило Коток, Юлія Живодер, Єдуард Котляров, 

Дарина Кінжибала, Дарина Супрунова, Катерина Петрийчук. 

16.15–16.45 Підведення підсумків 

зустрічі 8 підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.45–17.30 Фінальна зустріч  Члени експертної групи; 

Чернець Василь Гнатович, ректор НАКККіМ, проф.;  

Степаненко Людмила Михайлівна, в.о. першого проректора з науково-

педагогічної роботи, проректор з наукової роботи проф.; 

Місюра Наталія Євгенівна, проректор з адміністративно-господарської діяльності  

Сиваш Ілона Олегівна, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доц.  

Директор Інституту сучасного мистецтва, доц. Михайло Андрійович Кулиняк  



 

Гарант ОП О. Ю. Сєрова  

17.30-18.00 Підведення підсумків 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – (18.02.2022) 

09.00–

18.00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


