
 
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

групи у Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (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 дистанційних зустрічей 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 

учасників та правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл. 

стейкголдерам (додається інструкція користування Zoom, можлива для пересилання 

стейкголдерам). При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам  

про потребу відео зв’язку.. 

2.2. Обов’язковою складовою проведення дистанційної експертизи є відеозапис 

зустрічей з фокус-групами. 

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, є закритими. На них не можуть 

бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу, окрім 

2.5. У розкладі передбачаються резервні зустріч, на які 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 розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

часу і вид 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 Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

час Зустріч або інші 
активності 

учасники 

                                        День 1 –  (27 
ж о в т н я  2022 року) 

09.00–09.15 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени 
експертної 
групи; 
гарант ОП 

09.15–09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.30–10.15 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
проф. Олійник 
Олександр Леонідович – 
ректор ОНМА 
проф. Оганезова-
Григоренко Ольга 
Вадимівна – проректор з 
навчальної та науково-
педагогічної роботи 
проф. Самойленко 
Олександра Іванівна – 
проректор з наукової роботи 
проф. Черняєва Ірина 
Анатоліївна – проректор  з 
науково-педагогічної, 
організаційно-виховної 
роботи та міжнародних 
зв’язків 
проф. Повзун Людмила 
Іванівна – гарант ОП  
доц. Хіль Олена 
Михайлівна – проректор з 
науково-педагогічної роботи 
та інформаційно - 
інноваційної роботи 
доц. Язикова Наталя 
Борисівна – декан 
факультету заочної та 
магістерської підготовки 

 

10.15–10.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи; 

10.30–11.30 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 

проф. Повзун Людмила 
Іванівна – гарант ОП 
проф. Єргієв Іван Дмитрович 
проф. Осадча Світлана 
Вікторівна 
проф. Самойленко Олександра 
Іванівна 
проф. Черноіваненко Алла 
Дмитрівна 
проф. Шевченко Тетяна 
Іванівна 
проф. Цепколенко Кармела 
Семенівна 



проф. Бондар Євгенія 
Миколаївна 
проф. Шип Сергій Васильович 
проф. Черняєва Ірина 
Анатоліївна 
доц. Орєхова Лариса Іванівна 

11.30–11.45 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.45–12.45 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Журенко Ірина Олександрівна 

Мельниченко Анна Андріївна 

Бут-Гусаїм Юлія Олегівна 

Товарницька Ірина Олегівна 

Карпусь Дмитро Сергійович 

Стефанів Світлана Михайлівна 

Бакач Анна Михайлівна 

Чень Інь 

Ма Цзявей 

Ліань Руї 

Бабенко Олена Сергіївна 

Ковальов Іван Володимирович 

Дудар Олена Олександрівна 

Коваль Ганна Сергіївна 

Шульга Інга 

Фортученко Вікторія Ігорівна 

Прядко Ганна Олександрівна 

 
12.45-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.00-13.30 Обідня перерва  

13.30–14.15 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування та 
науково-творчого товариства  

Члени експертної групи; 

Філіппов 
Олександр  Олексійович– голова 
Ради Студентського 
самоврядування, член Вченої Ради; 
магістр 2 р.н. 
Ковальов  Іван 
Володимирович– заступник 
голови Ради Студентського 
Самоврядування, член Вченої Ради; 
магістр 1 р.н. 
Кирилишена Марина 
Володимирівна – секретар Ради  
Мерзлікіна Ірина Євгеніївна – 
голова студентскої профспілки 
Дельнецька Сабіна 
Андріївна– студентка 2 курсу, 
заступник голови від студентів, член 
студентського науково-творчого 
товариства 
Яцула Ганна Володимирівна – 
заступник голови студентського 
науково-творчого товариства 

14.15-14.30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.30-15.15 Зустріч 5 із випускниками  Члени експертної групи; 
Цема Станіслав Олегович 
Яцула Ганна Володимирівна 
Лисенко Тетяна 



Шпитальна Ірина Мар’янівна 
Мкртичян Ліліт Арменівна 

15.15-15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

15.30-16.15 Зустріч 6 з  
роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Пилатюк Ігор Михайлович – 
ректор Львівської національної 
музичної академії імені Миколи 
Лисенка 
Кучма Олена Петрівна – завуч 
Одеського державного музичного 
ліцею імені П.С. Столярского 
Косяченко Іван Іванович – 
Генеральний директор 
Національного одеського 
філармонійного оркестру 
Бортнікова Олена 
Володимирівна – директор 
Одеського фахового коледжу 
мистецтв імені К.Ф. Данькевича. 
Костенко Віктор Васильович – 
Голова наглядової Ради ОНМА 
Гульцова Діана Павлівна – 
Заслужена артистка України, 
солістка Одеської обласної 
філармонії імені Д.Ойстраха 
Регрут Валерій Йосипович – 
головний хормейстер Одеського 
національного академічного театру 
опери та балету 
 

16.15-16.30 Підведення підсумків зустрічі 6. Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 Резервна зустріч  

17.00-17.15 Підведення підсумків зустрічі. Члени експертної групи 

17.15–18.00 резервна зустріч  Члени експертної групи; 
гарант ОП 

18.00-18.30 робота з документами, підготовка 
до наступного дня. 

Члени експертної групи 

   
День 2 – (28 жовтня 2022 року) 

09.30–10.30 Зустріч 7 із 
адміністративним та допоміжним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
Шпитальна Ірина Мар’янівна  - 
начальник навчального відділу 
Язикова Наталя Борисівна – 
декан факультету заочної та 
магістерської підготовки 
Черняєва Ірина 
Анатоліївна – проректор  з 
науково-педагогічної, 
організаційно-виховної 
роботи та міжнародних 
зв’язків, голова Ради з 
питань академічної 
доброчесності 
Юріна Олена 



Володимирівна – 
начальник відділу по роботі з 
іноземними студентами 
Мельникова Галина 
Миколаївна – начальник 
відділу кадрів 
Демидова Віола 
Григорівна – секретар 
Вченої ради 
Хіль Олена Михайлівна – 
проректор з науково-
педагогічної роботи та 
інформаційно – інноваційної 
роботи, адміністратор сайту 
Картузова Наталя 
Іванівна – начальник 
бібліотеки 
Лісова Ольга Георгіївна – 
уповноважена особа із 
запобігання корупції 
Могилевська Ірина 
Михайлівна – голова 
профспілкового комітету 
Григор’єв Віктор 
Іванович – комендант 

10.30-10.45 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

10.45–11.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

11.30–11.45 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

11.45 –12.30 Зустріч 8 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП 
 

Члени експертної групи; 
Повзун Людмила Іванівна – 
гарант ОП 

12.30-12.45 Підведення підсумків Члени експертної групи 

12.45–13.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; Запрошені 
особи 

13.30–14.00 Підведення підсумків Члени експертної групи 

14.00-14.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
проф. Олійник 
Олександр Леонідович – 
ректор ОНМА 
проф. Оганезова-
Григоренко Ольга 
Вадимівна – проректор з 
навчальної та науково-
педагогічної роботи 
проф. Самойленко 
Олександра Іванівна – 
проректор з наукової роботи 
проф. Черняєва Ірина 
Анатоліївна – проректор  з 
науково-педагогічної, 
організаційно-виховної 



роботи та міжнародних 
зв’язків 
проф. Повзун Людмила 
Іванівна – гарант ОП  
доц. Хіль Олена 
Михайлівна – проректор з 
науково-педагогічної роботи 
та інформаційно - 
інноваційної роботи 
доц. Язикова Наталя 
Борисівна – декан 
факультету заочної та 
магістерської підготовки 
 

 14.30–15.00 Обідня перерва Члени експертної групи 
15.00–17.30 Робота з документами Члени експертної групи; 

День 3 – (29 жовтня 2022 року) 
0900–1800 «День суджень» –

 внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 
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