ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньої програми «Мистецтвознавство» (ID у ЄДЕБО 25583) за першим рівнем
вищої освіти (справа 2142/АС-21) у Харківській державній академії дизайну і мистецтв
19.01.2022 – 21.01.2022 рр. з використанням технічних засобів відеозв’язку
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із
закладом 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.
2. Загальні умови роботи експертної групи
2.1. Для сторін, які беруть участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням
технічних засобів відеозв’язку:
2.1.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту
2.1.2. Обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту.
2.1.3. Участь члена (співробітника) Національного агентства в якості спостерігача на всіх
етапах онлайн візиту.
2.1.4. Не збирати учасників фокус-груп у ЗВО.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою.
2.4. ЗВО забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі зустрічей у погоджений
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи,
що не запрошені на них відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будьяких 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 розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити
усіх учасників освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі публікацією
на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках про роботу експертної
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у
вказаний час згідно погодженої програми.
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.
3. Розклад роботи експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (19.01.2022)
День 1: ID 25583 Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
ОП “Мистецтвознавство”
Час: 19 січня 2022 09:30
Підключитись до конференції
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/77084766086?pwd=tyynGa5UfL2kAX8gi6b742kqebBIhe.1
Ідентифікатор конференції: 770 8476 6086
Пароль: 111
09.00–09.30

Зустріч експертної групи

Члени експертної групи:
Борисенко Ольга Миколаївна,
Герчанівська Поліна Евальдівна,
Мірошниченко Анастасія Олегівна

09.30–10.10

Організаційна зустріч членів
експертної групи та гаранта ОП

Члени експертної групи,
гарант ОП Людмила МЕЛЬНИЧУК

10.10–10.20

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

10.20–11.00

Зустріч 1 з керівником
та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи,
ректор Олександр СОБОЛЄВ,
перший проректор з науково-педагогічної
роботи Марина ТОКАР,
проректор з науково-творчої роботи
Владіслав КУТАТЕЛАДЗЕ,
помічник ректора з питань міжнародноосвітніх проектів Юлія КОРНЕЙКО,
декан факультету «Образотворче
мистецтво» Володимир ШЕВЧЕНКО
гарант ОП Людмила МЕЛЬНИЧУК

11.00–11.30

Підведення підсумків
зустрічі 1

Члени експертної групи

11.30–12.10

Огляд матеріально-технічної
бази, що використовується під
час реалізації ОП (аудиторії,
комп’ютерний клас, бібліотека,
гуртожитки, спорткомплекс, а
також платформа для
дистанційної освіти).

Члени експертної групи,
гарант ОП Людмила МЕЛЬНИЧУК,
помічник ректора з адміністративногосподарської роботи
Віталій ТЮТЬКІН,
зав. навчально-науковою лабораторією
“Мистецтвознавчий центр “Академія”
Наталія ПОСТЕЛЬГА,
завідувачка інформаційнообчислювального відділу Тетяна
ДЕМИРСЬКА

12.10–12.30

Підведення підсумків

Члени експертної групи
Обідня перерва

12.30–13.00
13.00–13.30

Підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

13.30–14.30

Зустріч 2 з академічним
персоналом

Члени експертної групи,
НПП кафедри ТІМ та інших кафедр, які
задіяні у процесі здійснення освітньої
діяльності на ОП “Мистецтвознавство”
(загалом 7–8 осіб)
Валентина ЧЕЧИК – в.о. зав. кафедри ТІМ
Андрій КОРНЄВ – доцент кафедри ТІМ
Вікторія НАЙДЕНКО – викладач кафедри
ТІМ
Олександра ОСАДЧА – ст. викладач
кафедри ТІМ
Марія КОВАЛЬОВА – доцент кафедри
ТІМ
Володимир ТАРАСОВ – доцент кафедри
методологій крос-культурних практик
Сергій НАДОБКО – доцент кафедри
методологій крос-культурних практик
Валентина КУЗНЄЦОВА – доцент кафедри
педагогіки, української та іноземної
філології

14.30–15.00

Підведення підсумків зустрічі 2
і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

15.00–16.00

Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти

Члени експертної групи,
здобувачі вищої освіти (по 2 студенти з
кожного курсу денної та заочної (якщо є)
форми навчання)
Софія ЛІСМАН – 1 курс
Андрій КОЛОМІЄЦЬ – 1 курс
Юрій ГОЛІК – 2 курс
Яна ГОЛОВАЧ – 2 курс
Юлія ПАНТЮХ – 3 курс
Ірина ПИТЮКОВА – 3 курс
Дарія ГЕРАСИМОВА – 4 курс
Єва ШЕВЧЕНКО – 4 курс

16.00–16.30

Підведення підсумків зустрічі 3
і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

16.30–17.10

Зустріч 4 із зовнішніми
стейкхолдерами

Члени експертної групи; стейкхолдери:
академічна спільнота, роботодавці
Віра ЯРОВА – головний хранитель
Харківського художнього музею
Олена СЕРДЮК – директор дитячої
художньої школи № 2
Наталія ІВАНОВА – директор Центру
сучасного мистецтва «Єрміловцентр»
Марина КОНЄВА – арт менеджер проектів
Фонду Т. і Б. Гриньових
Світлана РИБАЛКО – доктор
мистецтвознавства, ХДАК
Тетяна ПАНЬОК – доктор педагогічних
наук, кандидат мистецтвознавства, ХНПУ
ім. Г. Сковороди
Анастасія ГОНЧАРЕНКО – кандидат
мистецтвознавства, Інститут проблем
сучасного мистецтва

17.10–18.00

Підведення підсумків

Члени експертної групи

День 2 – (20.01.2022)
День 2: ID 25583 Харківська державна академія дизайну і мистецтв, ОП
“Мистецтвознавство”
Час: 20 січня 2022 09:30
Підключитись до конференції
Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71853793870?pwd=_XYT1cDXqS3jAGMlE1X1JzQfIVrrvg.1
Ідентифікатор конференції: 718 5379 3870
Пароль: 111
09.00–09.40

Зустріч 5 із адміністративним
персоналом та з допоміжними
(сервісними) структурними
підрозділами

Члени експертної групи,
головний бухгалтер
Олена МАЛОГУЛКО,
керівник робочої групи із забезпечення
якості освітньої діяльності ХДАДМ
Наталя БІЛЬДЕР,
фахівець із забезпечення якості освіти
Лариса КРАВЧЕНКО
завідувачка навчального-методичного
відділу Галина ЖЕРНОКЛЬОВА,
практичний психолог Наталя БІЛЬДЕР,
директорка бібліотеки
Наталія ГРІНЧЕНКО,
заступник відповідального секретаря
приймальної комісії
Тетяна ДЕМИРСЬКА

09.40–10.00

Підведення підсумків зустрічі 5
і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи

10.00–11.00

Зустріч 6 з представниками
студентського самоврядування

Члени експертної групи,
представники студентського
самоврядування (студентської ради)
Тетяна ВОЛВЕНКОВА – голова студради
ХДАДМ
Софія БИЛИМ – голова студради
факультету «Образотворче мистецтво»
Дарина ХАРАМАН – представник від
студради у групі внутрішнього
забезпечення якості освіти
Дарія ГЕРАСИМОВА, Настя КРАПІВІНА
– представники у студраді факультету
«Образотворче мистецтво»

11.00–11.15

Підведення підсумків зустрічі 6
і підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи

11.15–12.15

Зустріч 7 з випускниками ОП

Члени експертної групи, випускники ОП
(Бакалавр) останніх 5 років
Тетяна КАСЬЯНЕНКО
Валерія ЖОСУЛ
Людмила ГУДЗІЄНКО
Валерія ГОРБАЧОВА
Марія МАНУЙЛЕНКО
Вєроніка ПРОНЯКІНА
Марина ЛАНТРАТ
Валерій ЗАВЕРШИНСЬКИЙ
Олександра БОНДАРЕНКО
Олена МУДАЛІГЕ

12.15–12.30

Підведення підсумків зустрічі

Члени експертної групи
Обідня перерва

12.30–13.00

Відкрита зустріч з експертами: https://us04web.zoom.us/j/73834202844?pwd=m8_0ZtNRRWLZy7vDhGyKmFwXtb2DZ.1
Час: 20 січня, 2022 13:00
Ідентифікатор конференції: 738 3420 2844
Пароль: 222
13.00–13.40

Відкрита зустріч

Члени експертної групи, усі охочі учасники
освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

13.40–14.00

Підведення підсумків відкритої
зустрічі, підготовка до
резервної зустрічі

Члени експертної групи

14.00–15.00

Резервна зустріч

Члени експертної групи, особи, додатково
запрошені на резервну зустріч

15.00–15.30

Підготовка до фінальної
зустрічі

Члени експертної групи

15.30–16.00

Фінальна зустріч

Члени експертної групи,
ректор Олександр СОБОЛЄВ,
перший проректор з науково-педагогічної
роботи Марина ТОКАР,
декан факультету ОМ
Володимир ШЕВЧЕНКО
в.о. зав. кафедри теорії і історії мистецтв
Валентина ЧЕЧИК,
гарант ОП Людмила МЕЛЬНИЧУК

16.00–17.00

Підведення підсумків

Члени експертної групи

День 3 – (21.01.2022)
09.00–18.00

«День суджень» – внутрішня
зустріч експертної групи

Члени експертної групи

