
 

Програма 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 

відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
від 10 вересня 2020 року N1267-Е 

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво за третім рівнем вищої освіти освітньо-наукової програми (ОНП) 
«Музичне мистецтво» за справою 836/АС-20 (ID в ЄДЕБО 36851) у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

 
№ 
п/
п 

Назва заходу Рекомендована  кількість 
осіб від ЗВО 

Залучення 
представника 

Тривалість 
(без 

урахування 
налаштуван

ня 
технічних 
засобів) 

Вид роботи та 
технічного 

забезпечення
** 

Примітк
и 

  
Н
А 
секретаріат

у 

          
День 1 – 16.11.2020 – понеділок 

1 Зустріч 1 
Організаційна зустріч 
із гарантом ОНП 

Члени експертної групи:  
● Верещагіна-Білявська Олена Євгенівна –
керівник ЕГ; 
● Задорожний Ігор Зенонович – експерт; 
● Руденко Олександр Федорович – експерт; 

Опанасюк Олександр Петрович – гарант
ОНП, професор кафедри музикознавства та
музичної освіти 

+  30 хвилин  відеоконференц
ія 

09.20-
09.50 

2 Огляд матеріально- технічної бази, що 
використовується 
під час реалізації ОНП 

Члени експертної групи;  
Опанасюк Олександр Петрович, гарант ОНП,
професор кафедри музикознавства та музичної
освіти; 
Опришко Тетяна Сергіївна, директор Бібліотеки
Університету;  
Буйницька Оксана Петрівна, завідувач науково-
дослідної лабораторії інформатизації освіти; 
Медвідь Тетяна Анатоліївна, директор Інституту
мистецтв; 
Бондаренко Лариса Анатоліївна, заступник
директора з наукової роботи Інституту мистецтв; 

+  40 хвилин  відеоконференц
ія, 
відеозвіт про 
матеріально-
технічну базу 
 

10.00-
10.40 



Цимбал Катерина Олександрівна, керівник
навчальної лабораторії інформаційних технологій у
музичному мистецтві, старший викладач кафедри
інструментально-виконавської майстерності. 

3 Підведення підсумків після ознайомлення 
з матеріальною базою і підготовка до 
Зустрічі 2 

Члени експертної групи 
 

  20 хвилин  відеоконференц
ія 

10.40 -
11.00 

4 Зустріч 2 
з менеджментом ЗВО  
 

Члени експертної групи; 
Опанасюк Олександр Петрович, гарант ОНП,
професор кафедри музикознавства та музичної
освіти; 
Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор
Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з
наукової роботи; 
Гриневич Лілія Михайлівна,  проректор з
науково-педагогічної та міжнародної діяльності; 
Жильцов Олексій Борисович, проректор з
науково-методичної та навчальної роботи; 
Бацак Костянтин Юрійович, проректор з
науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи
та лідерства; 
Медвідь Тетяна Анатоліївна, директор Інституту
мистецтв;  
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач
науково-методичного центру стандартизації та якості
освіти; 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри
музикознавства та музичної освіти. 

+  30 хвилин  відеоконференц
ія 

11.00-
11.30 

5 Підведення підсумків Зустрічі 2 з 
менеджментом ЗВО і підготовка 
до Зустрічі 3 

Члени експертної групи   15 хвилин  відеоконференц
ія 

11.30-
11.45 

6 Зустріч 3  
із академічним персоналом  
 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а
також викладають на цій програмі: 
Опанасюк Олександр Петрович, гарант ОНП,
професор кафедри музикознавства та музичної
освіти, д. мист., доц.; 
Бацак Костянтин Юрійович, доцент кафедри
музикознавства та музичної освіти, к. іст. н., доцент; 
Лігус Ольга Марківна, доцент кафедри

+  40 хвилин  відеоконференц
ія 

11.45-
12.25 



музикознавства та музичної освіти, к. мист.; 
Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри
теорії та історії педагогіки, д. пед. н., професор; 
Морзе Наталія Вікторівна, професор кафедри
комп᾽ютерних наук і математики, д. пед. н.,
професор, член-кор. НАПНУ; 
Горбань Олександр Володимирович, професор
кафедри філософії, д. філос. н., професор; 
Якуба Валентина Володимирівна, завідувач
кафедри англійської філології та перекладу, к. філол.
н., доцент; 
Виговська Ольга Сергіївна, викладач кафедри
міжнародних відносин та міжнародного права,
к. політ. н. 

7 Підведення підсумків Зустрічі 3 із 
академічним персоналом і підготовка 
до Зустрічі 4 

 Члени експертної групи   20 хвилин  відеоконференц
ія 

12.25-
12.45 

8 Зустріч 4 
зі здобувачами вищої освіти  
 

Члени експертної групи; 
Давлатова Тамара, аспірантка 4 року навчання; 
Шило Анастасія, аспірантка 4 року навчання; 
Куліш Марія, аспірантка 3 року навчання; 
Пожарська Анастасія-Олена, аспірантка 3 року
навчання; 
Костеньов Олександр, аспірант 2 року навчання; 
Россіхіна Марина, аспірантка 2 року навчання; 
Добролюбов Максим, аспірант 1 року навчання 

+  40 хвилин  відеоконференц
ія 

12.45-
13.25 

9 Підведення підсумків Зустрічі 4 зі 
здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи   15 хвилин  відеоконференц
ія 

13.25-
13.40 

10 Обідня перерва  Члени експертної групи    80 хвилин   13.40-
15.00 

11 Зустріч 5 
з представниками Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених та представниками 
студентського самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
Мусіяченко Ольга, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Університету, молодий вчений;  
Москальчук Анна, виборний представник
аспірантів до Вченої ради Університету, аспірантка;  
Романенко Анастасія,  голова Наукового
товариства Інституту мистецтв, доцент кафедри
інструментально-виконавської майстерності,
молодий вчений, к. культурол.; 
Кузьменко Ольга, член Наукового товариства

+  30 хвилин відеоконференц
ія 

15.00-
15.30 



студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Університету, молодий вчений, к. філос. н.; 
Россіхіна Марина, член Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Інституту мистецтв, аспірантка; 
Соболь Наталія, голова Наукового товариства
Інституту мистецтв (2017-2020), молодий вчений, к.
пед. н.; 
Федик Тамара, президент Студентського
парламенту Київського університету імені Бориса
Грінченка; 
Юхименко Тарас, голова Ради студентського
самоврядування Інституту мистецтв. 

12 Підведення підсумків 
Зустрічі 5 з представниками Наукового 
товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених та підготовка 
до Зустрічі 6 

Члени експертної групи   15 хвилин відеоконференц
ія 

15.30-
15.45 

13 Зустріч 6 
із роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості на ОНП: 
Медвідь Тетяна Анатоліївна, директор Інституту
мистецтв Київського університету імені Бориса
Грінченка, к. пед. н.;  
Братко Марія Василівна, директор фахового
коледжу «Універсум» Університету Грінченка, 
д. пед. н.; 
Сверлюк Ярослав Васильович, директор
Інституту мистецтв Рівненського гуманітарного
університету, д. пед. н.; 
Реброва Олена Євгенівна, завідувач кафедри
музичного мистецтва і хореографії Державного
закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», д.
пед. н., професор; 
Карась Ганна Василівна, професор кафедри
методики музичного виховання та диригування
Навчально-наукового інституту мистецтв Держав-
ного вищого навчального закладу «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»,
д. мист., професор; 

+  30 хвилин відеоконференц
ія 

15.45-
16.15 



Завадська Тетяна Миколаївна, заступник декана
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського з
навчально-методичної роботи Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
к. пед. н., доцент. 

14 Підведення підсумків Зустрічі 6 
із роботодавцями  

Члени експертної групи   20 хвилин відеоконференц
ія 

16.15-
16.30 

 

15 Робота з документами Члени експертної групи   90 хвилин надсилаються  
на електронну 
пошту та/або 
надаються 
коректні 
посилання 

16.30-
18.00 

 

День 2 – 17.11.2020 – вівторок 
16 Організаційна зустріч членів експертної 

групи 
Члени експертної групи   10 хвилин відеоконференц

ія 
09.20-
09.30 

17 Зустріч 7  
із адміністративним персоналом  
 

Члени експертної групи; 
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач
науково-методичного центру стандартизації та якості
освіти; 
Кузьменко Ольга Миколаївна, завідувач
науково-методичного центру досліджень, наукових
проектів та програм;  
Виговська Ольга Сергіївна, завідувач науково-
дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої
освіти;  
Плющик Оксана Валентинівна, завідувач
аспірантури, докторантури; 
Опришко Тетяна Сергіївна, директор Бібліотеки
Університету; 
Бондаренко Лариса Анатоліївна, заступник
директора з наукової роботи Інституту мистецтв 

+  40 хвилин відеоконференц
ія 

09.30-
10.10 

18 Підведення підсумків Зустрічі 7  і 
підготовка до Зустрічі 8  

Члени експертної групи   20 хвилин відеоконференц
ія 

10.10-
10.30 

19 Зустріч 8 
із керівниками структурних підрозділів, 
допоміжних (сервісних) підрозділів  
 

Члени експертної групи; 
Бульба Таїсія Семенівна, завідувач науково-
методичного центру акредитації та ліцензування; 
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач
науково-методичного центру стандартизації та якості
освіти; 

+  30 хвилин відеоконференц
ія 

10.30-
11.00 
 



Віннікова Наталія Миколаївна, голова Комісії з
академічної доброчесності; 
Даценко Юлія Олександрівна, радник ректора з
правових та кадрових питань; 
Бреус Юлія Володимирівна, завідувач
навчально-наукового центру розвитку персоналу та
лідерства; 
Виговська Ольга Сергіївна, завідувач науково-
дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої
освіти; 
Плющик Оксана Валентинівна, завідувач
аспірантури, докторантури; 
Буйницька Оксана Петрівна, завідувач науково-
дослідної лабораторії інформатизації освіти 

20 Підведення підсумків Зустрічі 8 із 
керівниками структурних підрозділів, 
допоміжних (сервісних) підрозділів 

Члени експертної групи   15 хвилин відеоконференц
ія 

11.00.-
11.15 

 

21 Резервна зустріч  
 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч (за 
необхідністю) 

+  30 хвилин  відеоконференц
ія 

11.15-11.45  

22 Підведення підсумків резервної  
зустрічі  

 Члени експертної групи   15 хвилин  відеоконференц
ія 

11.45.-
12.00 

 

23 Зустріч 9 з випускниками 
 

Члени експертної групи; 
Локтіонова-Ойцюсь Олександра, випускниця 
2020 р. 

+  30 хвилин  відеоконференц
ія 

12.00-
12.30 

 

24 Підведення підсумків Зустрічі 9  Члени експертної групи   15 хвилин  відеоконференц
ія 

12.30-
12.45 

 

25 Відкрита зустріч 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/77420810621?pw
d=SHFobk5QYitRQThtOGN2alNNTnRldz09 
Ідентифікатор конференції: 774 2081 0621 
Код доступу: 2222 

Члени експертної групи;  
усі охочі стейкхолдери ОНП, хто був технічно не
спроможний відвідати попередні зустрічі (крім
гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

+  30 хвилин відеоконференц
ія 

12.45-
13.15 

26 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи    15 хвилин відеоконференц
ія 

13.15-
13.30 

27 Перерва на обід Члени експертної групи    60 хвилин  13.30-
14.30 



28 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 
Опанасюк Олександр Петрович, гарант ОНП,
професор кафедри музикознавства та музичної
освіти; 
Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з
наукової роботи;  
Жильцов Олексій Борисович, проректор з
науково-методичної та навчальної роботи;  
Медвідь Тетяна Анатоліївна, директор Інституту
мистецтв; 
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач
науково-методичного центру стандартизації та якості
освіти; 
Плющик Оксана Валентинівна, завідувач
аспірантури, докторантури; 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри
музикознавства та музичної освіти. 

+  30 хвилин відеоконференц
ія 

14.30-
15.00 

29 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи   15 хвилин відеоконференц
ія 

15.00-
15.15 

30 Робота з документами Члени експертної групи   165 хвилин надсилаються  
на електронну 
пошту та/або 
надаються 
коректні 
посилання 

15.15-
18.00 

День 3 – 18.11.2020 – середа 
31 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи, робота з документами 
Члени експертної групи     надсилаються  

на електронну 
пошту та/або 
надаються 
коректні 
посилання, 
відеоконференц
ія 

09.00-
18.00 

            
 

 


