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ОПП «Медсестринство», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я, 
кваліфікація освітня: «бакалавр медсестринства» (ІD у ЄДЕБО 47916) за першим рівнем вищої освіти (справа № 521/АС-21). Вид акредитації – 
первинна. 

 
Керівник закладу освіти: Хачатурян Хачатур Володимирович    Гарант освітньої програми: Директор ННМІ Павловська Марина Олександрівна  

+38(096)-415-06-81;  pavlovskaya@kymu.edu.ua 
 
 
 
 

Прізвище, ім'я та по-батькові Науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи 
Деміхова Надія Володимирівна д.мед.н., проф. Сумський державний університет 

Неділько Роксолана Володимирівна Кандидат наук з державного управління (Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівська медична академія ім.Андрія Крупинського») 

Мусієнко Олена Сергіївна Здобувач вищої освіти, «Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова» 
 



1       ДЕНЬ 31.03.2021 р. 
 
 

10.00-10.40 Відеоконференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Організаційна зустріч з гарантом 
ОП 

Члени експертної групи, гарант ОП 

10.40-10.55  Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

 
11.00-11.30 

Відеоконференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 1 з керівником ЗВО та 
менеджментом закладу освіти 

Члени експертної групи, гарант ОП, президент КиМУ, віце-
президент,   проректор з навчально-виховної роботи, проректор з 
науково-педагогічної діяльності, завідувач кафедри клінічних 
дисциплін та медсестринства,  завідувач кафедри загальної 
медицини, методист  

11.30-11.50  Підведення підсумків зустрічі 1 
Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.50-12.30 Відеоконференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 2 з адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи, заступник директора Навчально-наукового 
медичного інституту, методист, відповідальний секретар 
приймальної комісії, начальник відділу кадрів, керівник 
психологічної служби, представник бухгалтерії 

12.30-13.00  Підведення підсумків зустрічі 2  
13.00-14.00  Обідня перерва  

 
14.00-14.30 

 
відео трансляція 

Огляд навчально-методичного 
Забезпечення ОП, включаючи 
бібліотечні фонди 

Члени експертної групи,  гарант ОП, завідувач кафедри  клінічних 
дисциплін та медсестринства,  завідувач кафедри загальної медицини,  
завідувач бібліотеки, викладачі кафедр, що викладають на  ОП 

14.30-15.00  Підготовка до зустрічі 3  
 
15.00-15.45 

Відео конференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 3 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи, завідувач кафедри  клінічних дисциплін 
та медсестринства,  завідувач кафедри загальної медицини, 
персонал, що безпосередньо відповідає за зміст та  реалізацію ОП, а 
також викладає на цій програмі (не більше 10 осіб) 

15.45-16.00  Підведення підсумків зустрічі 3. 
 

Члени експертної групи 

16:00-16:45 Відео конференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Відкрита зустріч Члени експертної групи, всі охочі учасники освітнього процесу, 
(окрім гаранта ОП та представників адміністрації ) 

16:45-17:00  Підведення підсумків відкритої 
зустрічі  
Підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

17.00-17.30 Відео конференція 
(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 4 з роботодавцями Члени експертної групи, гарант ОП, представники роботодавців 

17.30-17.45  Підведення підсумків зустрічі  Члени експертної групи 



ДЕНЬ 2 – 1.04.2021 р. 
  

 
 

Час Місце проведення Найменування заходу Учасники 

9.30-9.45  Підведення підсумків за 1 день роботи 
експертної 
групи 

 

 
9.45-10.45 

відео трансляція, 
фотозвіт, відеозвіт 

Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени ЕГ, гарант ОП, проректор з навчально-виховної роботи 

 
10.45-11.00 

 Підведення підсумків огляду матеріально- 
технічної бази та науково-методичного 
забезпечення ОП 

Члени експертної групи 

 
11.00-12.30 

Відео конференція 
(онлайн конференція 
Zoom) 

Зустріч № 5 зі здобувачами вищої освіти Члени ЕГ, здобувачі вищої освіти, які  навчаються на ОП  (по 2-
3 студента з кожного курсу) 

12.40-13.20  Підведення підсумків зустрічі № 5, 
підготовка до 
зустрічі № 6 

Члени ЕГ  

 
13.20-14.00 

Відео конференція 
(онлайн конференції 
Zoom) 

Зустріч № 6 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени студентського самоврядування  

14.00-14.15  Підведення підсумків зустрічі № 6 Члени ЕГ  
14.15-15.00  Обідня перерва  
15.00-15.25 Відео конференція 

(онлайн конференції Zoom) 
Резервна зустріч  

 
15.30-16.10 

Відео конференція 
(онлайн конференції 
Zoom) 

Фінальний брифінг Усі бажаючі 

 
 
 

16.20-17.00 

Надаються коректні 
посилання та/або файли в 
модулі запитів в системі 
агентства 
(рекомендовано) або 
надсилаються 
на електронну пошту 

Робота з документами Гарант ОП, проректор з навчально-виховної роботи, проректор з 
науково-педагогічної діяльності, завідувач кафедри  клінічних 
дисциплін та медсестринства,  завідувач кафедри загальної 
медицини, заступник директора департаменту ліцензування та 
акредитації 



ДЕНЬ 3 – 0 2 .04.2021 р. 
 

 
 

 
 
 
 

9.00-14.40 

Надаються коректні 
посилання та/або файли в 
модулі запитів в системі 
агентства 
(рекомендовано) або 
надсилаються на 
електронну 
пошту 

Робота з документами Гарант ОП, проректор з навчально-виховної роботи, 
проректор з науково-педагогічної діяльності, завідувач 
кафедри  клінічних дисциплін та медсестринства,  завідувач 
кафедри загальної медицини, заступник директора 
департаменту ліцензування та акредитації 

14.40-15.00  Підсумкова закрита зустріч експертної 
групи 

Члени ЕГ 
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