
 
ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

Освітньо-наукова програма «034 Культурологія» ЄДЕБО 36841  

 

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, 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. 

1. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення 

повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»).  

2.2. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи час доступність для відеоконференцій осіб, з якими 

заплановані зустрічі. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.3. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників зустрічей та правильної інсталяції 

програмного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має повідомити учасникам про потребу он-лайн 

відеозв’язку.  

2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно опублікувати на офіційному веб-сайті 

інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною групою, вказавши посилання на відеоконференцію, її дату та час 

проведення.  

2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції, яку здійснює гарант освітньої програми 

через технічні засоби відеозв’язку згідно з розкладом роботи експертної групи.  

2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч або зустрічі з метою технічного тестування всіх 

необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного модерування відеоконференцій.  

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 освітньої програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання.  



2.9. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений для 

підтвердження факту проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

День 1 – (26.04.2021) 

10.00-10.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП  − Члени експертної групи;  

− гарант ОНП, доктор культурології, 

професор Кислюк Костянтин 

Володимирович. 

10.30–11.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО  − Члени експертної групи;  

− ректор, доктор історичних наук, професор  

Шейко Василь Миколайович.  

− проректор з наукової роботи, доктор 

педагогічних наук, професор Гончар Олена 

Валентинівна; 

− проректор з навчальної роботи, доктор 

педагогічних наук, професор, заслужений діяч 

мистецтв України Сташевська Інна Олегівна; 

− проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародних зв'язків, доктор педагогічних 

наук, доцент Білик Олена Миколаївна;  

− декан факультету, доктор культурології, 

професор Кравченко Олександр Васильович. 

−  гарант ОНП доктор культурології, 

професор Кислюк Костянтин Володимирович. 

11.40-12.00. Підведення підсумків. Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи;  

 

12.00–12.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

- гарант ОНП доктор культурології, проф..  

Кислюк Костянтин Володимирович, 

 - члени робочої групи: доктор культурології, 

проф. Кравченко Олександр Васильович,  



доктор філософських наук, проф. Панков 

Георгій Дмитрович,  

-науково-педагогічні працівники, що 

викладають на  ОНП «Культурологія»:  

д-р наук із соц. ком., проф. Соляник Алла 

Анатоліївна,  

д-р пед. наук, доц. Максимовська Наталя 

Олександрівна,  

д-р мистецтв., проф. Рибалко Світлана 

Борисівна, 

канд. культурології, доц. Шолухо Наталя 

Євгеніївна. 

12.40–13.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи. 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00–15.00 Зустріч 3 з учасниками PhD програми Члени експертної групи; 

Учасники PhD програми, які навчаються на ОНП: 

(з кожного року навчання). 

 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

15.30–16.00 Зустріч 4 з представниками наукових товариств, 

до яких долучені аспіранти 

Члени експертної групи; 

− Голова НТСА Косачова О.О. 

− представники  ОНП у Науковому 

товаристві студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ХДАК. 

− Представники студентського 

самоврядування. 

− Представники наукових шкіл, до яких 

долучені аспіранти. 

16.00–17.00 Зустріч 5 зі стейкхолдерами  Члени експертної групи; 

стейкхолдери: 

д-р культурології, проф. Поліна Євальдівна 

Герчанівська, зав. каф. культурології та інформ. 

ком. НАККіМ. 

Терещенко Людмила Володимирівна 

директор департаменту культури і туризму 



Харківської обласної державної адміністрації; 

Бескорса Вікторія Миколаївна, проф. 

кафедри культурологічних дисциплін та 

образотворчого мистецтва Харківської 

гуманітарно-педагогічної  академії; 

Лагутіна Віра Олександрівна, директор 

Харків. обласного орг.-метод. центру культури і 

мистецтва; 

д-р культурології, проф. Сабадаш Юлія 

Сергіївна, зав. каф. культурології та 

інформаційної діяльності Маріупольського держ. 

ун-ту; 

д-р філос. наук Титар Олена Володимирівна, 

професор кафедри теорії культури і філософії 

науки Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. 

 

17.00–17.30 Підведення підсумків  Члени експертної групи. 

 

17.30-18.30 Резервна зустріч - Члени експертної групи; 

- представники ЗВО. 

 

 

День 2 – (27.04.2021) 

09.00-10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОНП (відео 

екскурсія за можливістю) 

- Члени експертної групи; 

- гарант ОНП.  

10.00-10.15 Підведення підсумків огляду Члени експертної групи. 

10.15–11.00 Зустріч 6 з представниками спеціалізованої 

вченої ради  Д 64.807.01 

- Члени експертної групи; 

- Члени спеціалізованої вченої ради: 

- д-р культурології, проф. Ольга Олегівна 

Смоліна (Східноукр. нац. ун-іт ім.. В. Даля), 

- д-р культурології, проф. Кікоть Антоніна 

Андріївна (ХДАК), 

- д-р культурології, доц. Щербань Анатолій 

Леонідович (ХДАК) , 

- д-р мистецтвозн., проф. Лошков Юрій 



Іванович (ХДАК), 

- д-р мистецтвозн., проф. Рябуха Наталя 

Олександрівна (ХДАК), 

- д-р філос. наук, проф. Шаповал 

Володимир Миколайович (Харків. нац. ун-т 

внутр. справ).  

11.00–11.15 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

11.15–11.45 Зустріч 7 зі студентами магістратури, що 

планують вступати до аспірантури  

- Члени експертної групи; 

- студенти магістратури. 

 

11.45- 12.00 Підведення підсумків зустрічі 7       Члени експертної групи 

12.00-12.30 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом  

 

− Члени експертної групи; 

− завідувач аспірантури Заклінська Юлія 

Михайлівна;  

− представник Центру забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку Бухтіярова Тетяна 

Миколаївна;  

− завідувач Центру міжнародної освіти і 

співробітництва Фесенко Ірина Анатоліївна; 

− завідувач Центру безперервної освіти Синько 

Оксана Сергіївна; 

− проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв'язків, доктор педагогічних наук, доцент 

Білик Олена Миколаївна. 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8.          Члени експертної групи; 

13.00-13.30 Зустріч 9 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів  

− Члени експертної групи; 

− директорка бібліотеки Харківської 

державної академії культури Кирпа Тетяна 

Олександрівна; 

− представник Комісії з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики 

Харківської державної академії культури – проф. 

Рябуха Наталя Олександрівна; 

− інженер Навчальної Лабораторії 

інформаційного обслуговування Олександра 



Дегтярьова; 

− представник ЗВО, який відповідає за 

перевірку на антиплагіат – зав. сектора 

автоматизації бібліотеки ХДАК Тетяна 

Володимирівна Семенова, 

− представник планово-фінансового відділу 

– Мельникова Ольга Василівна. 

13.30-14.00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

14.00-14.30 Зустріч 10 з науковими 

керівниками  

Наукові керівники здобувачів, що навчаються 

за ОНП: 

д-р мистецтвозн., проф. Зоя іванівна Алфьорова  

(Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв), 

д-р мистецтвозн. Володимир  Наумович. 

Миславський (ХДАК), 

д-р мистецтвозн. Світлана Борисівна Рибалко 

(ХДАК), 

д-р пед. наук, проф. Олена Валентівна Гончар 

(ХДАК), 

д-р культурології, проф. Олександр Васильович 

Кравченко (ХДАК), 

д-р культурології, проф. Костянтин 

Володимирович Кислюк (ХДАК). 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 10 Члени експертної групи 

15.00–15.40 Відкрита зустріч − Члени експертної групи; 

− усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО). 

15.40- 16.00 Підведення підсумків Члени експертної групи; 

16.00 - 17.00 Резервна зустріч − Члени експертної групи; 

− представники ЗВО за потребою. 

16.00–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

- ректор, доктор історичних наук, професор  

Шейко Василь Миколайович; 

- проректор з наукової роботи, доктор 

педагогічних наук, професор Гончар Олена 



Валентинівна; 

- проректор з навчальної роботи, доктор 

педагогічних наук, професор, заслужений діяч 

мистецтв України Сташевська Інна Олегівна; 

- проректор з науково-педагогічної роботи 

та міжнародних зв'язків, доктор педагогічних 

наук, доцент Білик Олена Миколаївна;  

− декан факультету, доктор культурології, 

професор Кравченко Олександр Васильович. 

- гарант ОНП доктор культурології, 

професор Кислюк Костянтин Володимирович. 

День 3 – (28.04.2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

Керівник експертної групи, доцент Бородіна Н. В. 

 


