
 

Програма 

онлайн візиту експертноі групи під час проведення акредитаційноі експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищоі освіти 

від 04 серпня 2020 року N1104-Е 
за спеціальністю 025 Музичне мистецтво за третім рівнем вищоі освіти освітньо-наукової програми: 

Музичне мистецтво за справою 560/АС-20 (ID в ЄДЕБО 39187) у Харківському національному університеті мистецтв імені 
І.П.Котляревського 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Рекомендована  кількість 

осіб від ЗВО 

Залучення 

Представника 

Тривалість (без 

урахування 

налаштування 

технічних засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення** 

Примітки 

  

НА секретаріату 

       

День 1 – 25.08.2020 
1 Зустріч 1 Організаційна 

зустріч із гарантом ОП 
Члени експертної групи: Корнішева Тетяна 
Леонідівна-керівник ЕГ; Верещагіна-
Білявська Олена Євгенівна-експертка; 
Руденко Олександр Федорович-експерт. Гарант 
ОП- Шаповалова Людмила Володимирівна 

+ + 20 хвилин  відеоконференція 25.08.2020,  
09.40-10.00 

 
2 Огляд матеріально- 

технічноі бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП. 

Члени експертної групи.  
Гарант ОП, представники ЗВО. 
Гарант ОП – Шаповалова Людмила 
Володимирівна, завідувач кафедри 
інтерпретології та аналізу музики, професор, 
доктор мистецтвознавства; 
Дереповка Михайло Григорович, проректор з 
адміністративно-господарчої роботи; 
Бевз Марина Володимирівна – декан 
оркестрового факультету, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України; 
Полубоярина Ірина Іванівна – завідувач 

+ + 40 хвилин  Комбінований звіт про 
освітній процес на ОП 
(3D-екскурс, пряма 
трансляція відео-звіту, 
фото, сканкопії 
документів) 

25.08.2020, 
10.00-10.40 



кафедри теорії та методики мистецької освіти, 
доцент, доктор педагогічних наук 

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

Члени експертної групи   20 хвилин  відеоконференція 25.08.2020, 
10.40-11.00 

4 Зустріч 2 з менеджментом 
ЗВО  
 

Члени експертної групи.  
Керівництво ЗВО; гарант ОП. 
Вєркіна Тетяна Борисівна – ректор, професор, 
кандидат мистецтвознавства, народна артистка 
України; 
Абаджян Гаррій Артушевич – перший 
проректор, професор, кандидат 
мистецтвознавства, народний артист України; 
Жданько Андрій Миколайович – проректор з 
наукової роботи, професор, кандидат 
мистецтвознавства; 
Прийменко Олександр Сергійвич – проректор 
з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків, доцент, кандидат юридичних наук; 
Бевз Марина Володимирівна – декан 
оркестрового факультету, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України; 
Шаповалова Людмила Володимирівна – 
завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики, професор, доктор мистецтвознавства; 

+ + 40 хвилин  відеоконференція 25.08.2020, 
11.00-11.40 

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

Члени експертної групи   20 хвилин  відеоконференція 25.08.2020,  
11.40-12.00 

6 Зустріч 3 із академічним 
персоналом  

 

Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньоі 
програми, а також викладають на ОП.  
Шаповалова Людмила Володимирівна – 
завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики, професор, доктор мистецтвознавства; 
Драч Ірина Степанівна – професор, доктор 
мистецтвознавства; 
Полубоярина Ірина Іванівна – завідувач 
кафедри теорії та методики мистецької освіти, 

+ + 40 хвилин  відеоконференція 25.08.2020, 
12.00-12.40 



професор, доктор педагогічних наук; 
Прийменко Олександр Сергійович – 
проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, доцент, кандидат 
юридичних наук; 
Кучин Сергій Павлович – професор, доктор 
економічних наук; 
Очеретовська Неоніла Леонідівна – завідувач 
кафедри теорії музики, професор, доктор 
мистецтвознавства; 
Тарароєв Яків Володимирович – професор, 
доктор філософських наук; 
Ніколаєвська Юлія Вікторівна - доцент, 
кандидат мистецтвознавства; 
Сухленко Ірина Юріївна – доцент, кандидат 
мистецтвознавства; 
Чернявська Маріанна Станіславівна - доцент, 
кандидат мистецтвознавства, вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради. 

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

 

 Члени експертної групи   20 хвилин  Відеоконференція 25.08.2020, 
12.40-13.00 

8 Зустріч 4 
 освіти  

 

Члени експертної групи,  
12 здобувачів вищої освіти різних курсів  (по 1-2 
представника з кожного курсу, денної/заочної 
форм навчання, іноземні студенти) 

Воскобойніков Яків Володимирович (1 курс ) 
 Мельник Вікторія Юріївна (1 курс). 

Соляник Маргарита Олександрівна (1 курс). 
Чен Кє (КНР, 2 курс). 
Кордовська Поліна Антоліївна (2 курс) 
Шадько Максим Олександрович (2 курс) 
Ніколенко Роксана Вікторівна (2 к.,контракт) 
Клендій Олег Миколайович (3 курс). 
Фартушка Олексій Дмитрович (4 курс,заочна 
форма). 
Диняк Таїсія Іванівна (4 курс) 
Щелканова Світлана Олексіївна (4 курс) 

+ + 40 хвилин  Відеоконференція 25.08.2020, 
13.00-13.40 



Ільяшенко Тетяна  Павлівна(4курс,контракт)  
Ян Хаосюань (КНР, 4 курс) 

9 Підведення підсумків 
Зустрічі 4 зі здобувачами 
освіти 

Члени експертної групи   20 хвилин  Відеоконференція 25.08.2020 
13.40-14.00 

10 Обідня перерва   Члени експертної групи    60 хвилин   25.08.2020 
14.00-15.00 

11 Зустріч 5 з 
представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи.  
Представники студентського самоврядування: 
Кисельова Тетяна Іванівна, голова 
студентського самоврядування; 
Лисичка Олександр Миколайович, заступник 
голови студентського самоврядування; 
Кабалюк Андрій Олексійович - член Ради 
студентського самоврядування; 
Копелюк Олег Олексійович - кандидат 
мистецтвознавства, голова Ради молодих 
вчених;  
Седюк Ігор Олегович - кандидат 
мистецтвознавства; заступник голови Ради  

+ + 40 хвилин Відеоконференція 25.08.2020, 
15.00-15.40 

12 Підведення підсумків 
зустрічі 5 з 
представниками 
студентського 
самоврядування та 
підготовка до Зустрічі 6 

Члени експертної групи   20 хвилин Відеоконференція 25.08.2020, 
15.40-16.00 

13 Зустріч 6 із 
роботодавцями 

Члени експертної групи.  
Представники роботодавців, які залучені до 
здіиснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП:  
Алтухов Валерій Миколайович – директор 
ХССМШ, професор, заслужений діяч 
мистецтвУкраїни; 
Янко Юрій Володимирович – головний 
диригент Харківської філармонії, радник з 
питань культури ХОДА, доцент, заслужений 
діяч мистецтв України; 
Соколовський Юрій Анатолійович, 
заслужений діяч мистецтв. України, кандидат 
педагогічних наук, професор ЛНМА імені 
М.В.Лисенка, голова підкомісії зі спеціальності 

+ + 40 хвилин Відеоконференція 25.08.2020, 
16.00-16.40 



025 «Музичне мистецтво» НКМ з галузі 02 
«Культура і мистецтво» сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України; 
Пономарьова Галина Федорівна – ректор 
комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія»,  доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений працівник народної 
освіти України; 
Бабицька Світлана Ігорівна – директор 
департаменту культури Харківської міської ради 

14 Підведення підсумків 
зустрічі 6 із роботодавцями  

Члени експертної групи   20 хвилин Відеоконференція 25.08.2020, 
16.40-17.00 

 

15 Робота з документами Члени експертної групи   180 хвилин надсилаються  на 
електронну пошту та/або 
надаються коректні 
посилання 

25.08.2020, 
17.00-18.00 

 

 

 

День 2 – 26.08.2020 

16 Організаційна зустріч 
членів експертної групи 

Члени експертної групи   20 хвилин Відеоконференція 26.08.2020,  
09.40-10.00 

17 Зустріч 7 із 
адміністративним 
персоналом  

 

Члени експертної групи; 
керівник або представник структурного 
підрозділу відповідального за: 
-забезпечення якості у ЗВО; 
-сектору моніторингу якості освіти 
-навчально-методичну роботу, 
- керівник підрозділу, в якому реалізується ОП з 
навчальної та наукової 
роботи, з проведення практик 
Полубоярина Ірина Іванівна – завідувач 
кафедри теорії та методики мистецької освіти, 
професор, доктор педагогічних наук; 
Шаповалова Людмила Володимирівна –
завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики, професор, доктор мистецтвознавства; 
Бевз Марина Володимирівна – декан 
оркестрового факультету, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України; 
Сухленко Ірина Юріївна – доцент, кандидат 

+ + 40 хвилин Відеоконференція 26.08.2020 
10.00-10.40 



мистецтвознавства; 
Прийменко Олександр Сергійович – 
проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, доцент, кандидат 
юридичних наук; 
Пономарьова Марина Олександрівна – 
завідувач відділу аспірантури, асистентури-
стажування, докторантури; 
Кучеренко Станіслав Ігорович – помічник 
ректора з інформаційно-комунікаційних 
технологій, кандидат мистецтвознавства. 

18 Підведення підсумків 
зустрічі 7 підготовка до 
зустрічі 8  

Члени експертної групи   20 хвилин Відеоконференція 26.08.2020, 
10.40-11.00 

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

 

Члени експертної групи; 
керівники або представники структурних 
підрозділів: 
Калоян Лідія Іванівна – помічник ректора з 
кадрових питань; 
Путіліна Ольга Олександрівна – головний 
бухгалтер; 
Костогриз Сергій Олександрович - доцент, 
кандидат мистецтвознавства; 
Жданько Андрій Миколайович – проректор з 
наукової роботи, професор, кандидат 
мистецтвознавства; 
Прийменко Олександр Сергійович – 
проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, доцент, кандидат 
юридичних наук; 
Чернявська Маріанна Станіславівна - доцент, 
кандидат мистецтвознавства, вчений секретар  
спеціалізованої вченої ради; 
Пономарьова Марина Олександрівна – 
завідувач відділу аспірантури; 
Малишевська Юлія Володимирівна – 
директор бібліотеки; 
Воропаєв Євгеній Павлович – доцент, 
кандидат психологічних наук; 
Калініна Анна Сергіївна – старший лаборант 

+ + 40 хвилин Відеоконференція 26.08.2020, 
11.00-11.40 



навчальної лабораторії історії української та 
зарубіжної музики; 
Жалєйко Дар’я Миколаївна – завідувач 
навчальної лабораторії фольклору України, 
кандидат мистецтвознавства 

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

Члени експертної групи 
 

  20 хвилин Відеоконференція 26.08.2020, 
11.40-12.00 

 

21 Резервна зустріч  Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч  
 

+ + 40 хвилин  Відеоконференція 26.08.2020, 
12.00-12.40 

 

22 Підведення підсумків 
резервної зустрічі  

 Члени експертної групи   20 хвилин  Відеоконференція 26.08.2020, 
12.40-13.00 

 

23 Зустріч 9 з випускниками  

 

Члени експертної групи; випускники 
Копелюк Олег Олексійович -  кандидат 
мистецтвознавства, голова Ради молодих 
вчених; 
Кузьміна Олександра  Анатоліївна, -  кандидат 
мистецтвознавства, старший викладач кафедри 
сольного співу і оперної підготовки; 
Леонтьєва Наталія Іванівна – кандидат 
мистецтвознавства. викладач ХССМШ-і 
Кучеренко Станіслав Ігорович – помічник 
ректора з інформаційно-комунікаційних 
технологій, кандидат мистецтвознавства; 
Александрова Оксана Олександрівна, доктор 
мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри 
музично-інструментальної підготовки вчителя 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради; 
Заверуха Олена Леонідівна, доцент кафедри 
академічного та естрадного вокалу Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса 
Гринченка. 

+ + 40 хвилин  Відеоконференція 26.08.2020, 
13.00-13.40 

 

24 Підведення підсумків 
зустрічі 9 

Члени експертної групи   20 хвилин  Відеоконференція 26.08.2020, 
13.40-14.00 

 

25 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  
усі охочі стеикхолдери ОП, хто був технічно не 
спроможнии відвідати попередні зустрічі (крім 

+ + 40 хвилин Відеоконференція 26.08.2020, 
14.00-14.40 



гаранта ОП та представників адміністраціі ЗВО)  

26 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи    20хвилин Відеоконференція 26.08.2020, 
14.40-15.00 

27 Фінальний брифінг Члени експертної групи. 
Керівництво ЗВО, гарант ОП:  
Вєркіна Тетяна Борисівна – ректор, професор, 
кандидат мистецтвознавства, народна артистка 
України; 
Жданько Андрій Миколайович – проректор з 
наукової роботи, професор, кандидат 
мистецтвознавства; 
Прийменко Олександр Сергійвич – проректор 
з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків, доцент, кандидат юридичних наук; 
Бевз Марина Володимирівна – декан 
оркестрового факультету, професор, кандидат 
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв 
України; 
Шаповалова Людмила Володимирівна – 
завідувач кафедри інтерпретології та аналізу 
музики, професор, доктор мистецтвознавства; 
гарант ОП 
 

+ + 30 хвилин Відеокоференція 26.08.2020, 
15.00-15.30 

28 Підведення підсумків 
фінального брифінгу 
 

Члени експертної групи   30 хвилин Відеокоференція 26.08.2020, 
15.30-16.00 

29 Робота з документами Члени експертної групи   180 хвилин надсилаються  на 
електронну пошту та/або 
надаються коректні 
посилання 

26.08.2020, 
16.00-18.00 

День 3 – 27.08.2020 

30 «День суджень»   
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи   40 хвилин  Відеокоференція 27.08.2020, 
09.00-09.40 

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

27.08.2020, 
09.40-18.00 

            
 



 

 


