
ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних 

засобів відео-зв’язку за спеціальністю 222 «Медицина» освітньої програми «Медицина» (ID освітньої програми в ЄДЕБО 47500) за третім рівнем 
вищої освіти (справа № 1274/АС-21) в Запорізькому державному медичному університеті (Наказ Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 18 червня 2021р. № 1324-Е). 
 

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 й 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. Робота експертної групи проводиться дистанційно із використанням технічних засобів відео зв’язку без фізичної присутності 

експертів у закладі.  
2.2. ЗВО забезпечує участь визначених програмою роботи експертної групи запрошених осіб дистанційних зустрічей через мережу 

Інтернет, з використанням програмного забезпечення відео зв’язку (платформа відео-конференцій Zoom) у визначений програмою час.  
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. Дистанційні зустрічі, включені до розкладу дистанційної акредитації, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що 

не запрошені на неї відповідно до програми.  
2.5. У розкладі дистанційної роботи експертної групи передбачається резервна зустріч, на яку 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 для організації участі осіб через засоби відео зв’язку; ЗВО має вжити 

розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній дистанційній зустрічі.  
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою (через власний сайт та інші свої інформаційні платформи) публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши 
дату та час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися (зустріч відбувається у режимі персональної співбесіди інтерв'юєр-члени 
експертної групи, по черзі).  

2.7. ЗВО надає документи (скан-копії або активні посилання на інформаційні платформи ЗВО, де розміщено відповідні 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 
Вид роботи та технічного 

забезпечення 
1 2 3 4 

30.06.2021 р. 

13.00-13.30 
Пробна відеоконференція  
(перевірка готовності учасників, якості 
звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП «Медицина» Туманський В.О. 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

День 1 – 01.07.2021 р. 

09.00-09.40 
Організаційна зустріч з керівництвом 
ЗВО 

Члени експертної групи;  
Ректор ЗДМУ Колесник Юрій Михайлович  
Перший проректор ЗДМУ Авраменко Микола 
Олександрович   
Проректор з наукової роботи ЗДМУ, гарант ОНП  Туманський 
Валерій Олексійович   
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Моргунцова Світлана Андріївна 
Декан 1-го медичного факультету Компанієць Володимир 
Михайлович  

Відеоконференціяз 
використанням програми 
ZOOM  

09.40-10.00 
Підведення підсумків організаційної 
зустрічі і підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи.  

10.00-10.45 
Зустріч 1 з адміністрацією закладу та 
керівництвом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОНП «Медицина» Туманський В.О.; 
завідувач відділу аспірантури і докторантури - 
Разнатовська Олена Миколаївна;  
керівник навчального відділу - Школова Олена Петрівна; 
проректор з науково-педагогічної роботи - Моргунцова 
Світлана Андріївна;  
начальник/представник відділу міжнародних зв’язків - 
Павленко Альона Сергіївна,  
керівник центру дистанційної освіти - Дмитрієв Вадим 
Сергійович 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

10.45-11.05 
Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 
 
 

 

11.05-12.00 Перерва   



1 2 3 4 

12.00–12.40 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи; науково-педагогічні працівники ЗВО, 
що безпосередньо відповідають за зміст ОНП «Медицина», а 
також викладають на цій програмі (до 6-8 осіб) (крім гаранта та 
адміністрації ЗВО), а саме: Зав. каф.акушерства, проф. Круть 
Юрый Якович 
Зав.каф. іноз. мов, доц. Гордієнко Олена В’ячеславівна  
Зав. каф.суспільних дисциплін, проф.Утюж Ірина Геннадіївна  
Керівник центру підготовки іноземних громадян, к. пед.н. (викладає 
педагогіку), доцент  Васецька Лариса Іванівна  
 Зав. каф.медичної фізики, біофізики та вищої математики (викладає 
біостатистику), проф. Сергєєва Людмила Нільсівна  
доц. Мельнікова Олена Валеріївна (викладає патофізіологію), 
к.м.н. Данилюк Михайло Богданович (викладає  хірургію) 
доц. Москвітіна Дарʼя Анатоліївна (викладає англійську) 
Михайловська Наталія Сергієвна (викладає внутрішні 
хвороби, керівник аспірантів) 
Рябоконь Олена Вячеславівна (викладає інфекційні 
хвороби, керівник аспірантів) 
Колеснік Олексій Петрович (викладає онкологію, керівник 
аспірантів) 
Ганчева Ольга Вікторівна (викладає патофізіологію, керівник 
аспірантів), 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

12.40-13.00 
Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи  

13.00–13.40 
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
(ОП «Медицина») 

Члени експертної групи; 
Ісаченко Марія Ігорівна - 4 курс (денна) 
Михальченко Надія Вікторівна – 4 курс (заочна) 
Дорошенко Юлія Юріївна  - 2 курс (денна),  
Дудко Олена Вікторівна – 2 курс (вечірня)  
Новіков Євген Вячеславович – 4 курс (денна)  
Кузьменко Владислав Олександрович – 3 курс (денна)  
Бірюк Варвара Леонідівна – 3 курс (денна)  
Ксензов Артур Юрійович 3 курс (заочна) 
 
 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 



1 2  3 4 

13.40-14.00 
Підведення підсумків зустрічі 3 та 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи  

14.00-14.40 Зустріч 4 Зустріч з випускниками 

Члени експертної групи; 
Випускники ЗВО попередніх років (до 6-8 осіб), зокрема: 
Зубрик І.В.  
Кубрак М.М.  
Капшитар Н.І.  
Оніщенко Н.В. 
Кузьменко Т.С.  
Любомирська К.С.  
Ковальчук К.С.  
Калашнік К.В. 
Городокін А.Д  

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

14.40-15.00 
Підведення підсумків зустрічі 4  
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи.  

15.00-15.40 
Зустріч 5 з представниками відділів та 
служб залучених до реалізації ОНП 
«Медицина» 

Члени експертної групи; 
Відповідальний за сектор моніторингу якості освіти- 
Моргунцова Світлана Андріївна; представник ради з 
гуманітарної освіти та виховної роботи Спиця Наталія 
Валеріївна; представники науково-дослідних інститутів 
(лабораторій) на базі яких проводяться дисертаційні 
дослідження (до 3): начальник навчального медико-
лабораторного центру Абрамов Андрій 
Володимирович, представник Університетської клініки 
Павлов Сергій Васильович, зав відділом 
експериментальних досліджень Пругло Євген 
Сергійович, заступник директора Університетської 
клініки з організаційно-методичної роботи Демченко 
Аліна Вікторівна; голова комісії з перевірки первинної 
наукової документації університету Усачова Олена 
Віталіївна, представник міжнародного освітнього центру, 
відповідальний за Ерасмус+ Павленко Альона Сергіївна 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

15.40-16.00 
Підведення підсумків зустрічі 5  
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи.  



1 2 3 4 

16.00–16.40 Зустріч 6. Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 

Відеоконференція з 
використанням ZOOM 

16.40-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
 
 

День 2 – 02.07.2021 р. 

8.00-9.30 
Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОНП 
«Медицина» 

Члени експертної групи;  
представники кафедр, гарант ОП «Медицина», відповідальні 
особи за проведення відеотрансляції у форматі stream  

Фото- або відеопрезентація 
(попередньо), відеотрансляція 
(он-лайн). 

9.30-10.00 
Підведення підсумків та підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи  

10.00-10.40 Зустріч 7 з роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Котляревська Еліна Валентинівна 
Завгородній Сергій Миколайович 
Кулініч Олексій Валерійович  
Авраменко Наталія Вікторівна 
Кирилюк О.Д. (перинатальний центр) 
Колесник О.П. (Онколайф)  

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 
 

10.40–11.00 
Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи  

11.00–11.40 
Зустріч 8 із адміністративним 
персоналом та представниками 
сервісних структурних підрозділів 

Члени експертної групи; 
Завідуюча методичним кабінетом Кияшко Інна 
Олександрівна; заступник ректора з економічних питань 
Гончар Володимир Кирилович; голова профспілки 
Панасенко Олександр Іванович; заступник ректора з 
кадрових питань  Бавицька Наталя Миколаївна  
головний бухгалтер Дейнега Людмила Сергіївна. 
уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції 
Аніщенко Михайло Анатолійович; відповідальні особи за 
академічну доброчесність Гребенюк Тетяна Володимирівна, 
Рябоконь Олена Вячеславівна; представник юридичного 
відділу Скрипкін Сергій Васильович; відповідальна особа за 
психологічне консультування студентів та викладачів 
Підлубний Віталій Леонідович, керівник центру дистанційної 
освіти і телемедицини Дмитрієв Вадим Сергійович. 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 
 



1 2 3 4 

11.40-12.00 
Підведення підсумків зустрічі 8 і 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи. 
Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

12.00-13.00 Обідня перерва   

13.00-13.40 

Зустріч 9 з представниками органів 
студентського самоврядування, 
студентського профспілкового комітету 
та студентського наукового товариства. 

Члени експертної групи; 
Голова наукового товариства молодих вчених і студентів 
Павлов Сергій  
Голова студентської ради Турчиненко Валерія   
Заступник голови профкому студентів Тимофіїв Дмитро 
Представник аспірантів у студентській раді Момот 
Наталія  
Представник аспірантів у Вченій Раді медичних факультетів 
Коновалова Марія  
Голова координаційної ради  з наукової роботи студентів  
Бєленічев Ігор  
Секретар координаційної ради  з наукової роботи студентів 
Абросімов Юрій  
Заступник голови студ. ради Подлужний Михайло  

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

13.40-14.00 
Підведення підсумків зустрічі 9 і 
підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи.  

14.00-14.40 Зустріч 10. Резервна зустріч 
Члени експертної групи; 
Особи яких було запрошено на резервну зустріч. 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

14.40-15.00 
Підведення підсумків зустрічі 10 і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи.  

15.00–15.40 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
Ректор ЗДМУ Колесник Юрій Михайлович   
Гарант ОНП Туманський Валерій Олексійович   
Перший проректор ЗДМУ Авраменко Микола 
Олександрович  
Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Моргунцова Світлана Андріївна 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

День 3 – 03.07.2021 р.  

09.00-18.00 
«День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 
Робота з документами, 
підготовка до звіту 



 


