
 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «223 Медсестринство» 
за другим рівнем вищої освіти освітньої програми «Сестринська справа» (ID у 

ЄДЕБО 4539) за справою №0639/АС-23 у Тернопільському національному 
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 

здоров’я України із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 
27.03.2023 по 29.03.2023 рр. 

 
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, а також 
умови її роботи (наказ про призначення експертної групи №496-Е від 10.03.2023 р.). 

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. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-
груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у програмі роботи для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути присутніми 
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі роботи 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; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 
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 у вигляді відеоконференції за допомогою 
програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після 
закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники  

День 1 – (27.03.2023 р.)  

08:45–09:00 Налаштування відеозв’язку   

09:00–09:40 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
гарант ОП ДАНЬЧАК Світлана 
Володимирівна 

 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

10:00–10:40 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
Ректор ТНМУ - КОРДА Михайло 
Михайлович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
роботи - ШУЛЬГАЙ Аркадій Гаврилович; 
Проректор ТНМУ з наукової роботи -
КЛІЩ Іван Миколайович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи – ЗАПОРОЖАН 
Степан Йосипович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
роботи та соцiальних питань - СЛАБИЙ 
Олег Богданович; 
Директор ННІ медсестринства у складі 
ЗВО, гарант ОП ДАНЬЧАК Світлана 
Володимирівна. 

 

10:40-11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

11:00–11:40 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 

 



 

 

(відеоконференція) 
 

МИКИТЮК Соломія Романівна; 
науково-педагогічні працівники - 
представники з кожної кафедри, що 
забезпечують реалізацію ОП (до 10 осіб): 
Завідувач кафедри функціональної і 
лабораторної діагностики, 
проф. МАРУЩАК  Марія Іванівна; 
Завідувач кафедри вищої медсестринської 
освіти, догляду за хворими та клінічної 
імунології проф. ГОСПОДАРСЬКИЙ Ігор 
Ярославович; 
Професор кафедри іноземних мов 
ХВАЛИБОГА Тетяна Ігорівна; 
Доцент кафедри педагогіки вищої школи 
та суспільних дисциплін ПИЛИПИШИН 
Олег Іванович; 
Доцент кафедри загальної гігієни та 
екології ЛОТОЦЬКА Олена 
Володимирівна; 
Доцент кафедри громадського здоров’я та 
управління охороною здоров’я 
ЛИТВИНОВА Ольга Несторівна; 
Доцент кафедри вищої медсестринської 
освіти, догляду за хворими та клінічної 
імунології ЗАРУДНА Ольга Ігорівна; 
Доцент кафедри вищої медсестринської 
освіти, догляду за хворими та клінічної 
імунології КРЕХОВСЬКА-ЛЕП’ЯВКО 
Ольга Миколаївна; 
Доцент кафедри вищої медсестринської 
освіти, догляду за хворими та клінічної 
імунології РЕГА Надія Іванівна; 
Асистент кафедри вищої медсестринської 
освіти, догляду за хворими та клінічної 
імунології СЛАВОПАС Віта Анатоліївна. 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас  



 

 

та підготовка до зустрічі 3 Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

12:00–12:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти (відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОПП кожного року навчання різних форм 

здобуття освіти (8-10 осіб). 

 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

13:00–14:00 Обідня перерва   

14:00–14:20 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

14:20–15:00 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
Представники: 
Голова Студентського Парламенту - 
МЕХЕДОК Олександр Олександрович; 
Член Студентського Парламенту - 
ЛЮБОВИЧ Єлена Миколаївна; 
Керівник навчального відділу – 
МАШТАЛІР Андрій Іванович; 
Голова Ради Наукового Товариства 
Студентів - ПОДІЛЬСЬКА Тетяна 
Ігорівна; 
Членкиня робочої групи ОПП – 
ДАНИЛЕВИЧ Юлія Олегівна; 
Голова первинної профспілкової 
організації – ЛИХАЦЬКИЙ Петро 
Григорович. 

 

15:00–15:20 Підведення підсумків зустрічі 4 
та підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 

 



 

 

МИКИТЮК Соломія Романівна 

15:20–16:00 Зустріч 5 з роботодавцями 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 

 БІЛИК Любомир Степанович - 

директор Чортківського медичного 

фахового коледжу; 

САБАДИШИН Ростислав Олексійович 

- ректор Рівненської медичної 

академії; 

МАЗУР Петро Євстахійович - 

директор Кременецького медичного 

училища імені Арсена Річинського; 

ПАСТРИК Тетяна Володимирівна - 

директор Луцького базового фахового 

медичного коледжу; 

КРИВКО Юрій Ярославович - ректор 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського»; 

СМОЛЮК Наталя Ігорівна - головна 

сестра медична Тернопільська обласна 

клінічна лікарня; 

ПИТЕЛЬ Ірина Дмитрівна - заступник 

начальника відділу з медичних 

питань, відділ охорони здоров’я та 

медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради; 

ПАЛАМАРЧУК Андрій Васильович - 

генеральний директор Тернопільської 

обласної лікарні «Хоспіс». 

 



 

 

16:00–16:20 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

16:20–17:00 Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

 

17:00–17:20 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

День 2 – (28.03.2023 р.)  

08:45–09:00 Налаштування відеозв’язку   

09:00–09:40 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОП  
(навчальні приміщення, 
бібліотека, навчальні лабораторії 
тощо) у форматі 3д-тур (stream), 
відеопрезентація. 
 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
гарант ОП ДАНЬЧАК Світлана 
Володимирівна; 
Відповідальні особи за забезпечення 
технічного супроводу трансляції – 
працівники кафедр ТНМУ, що 
забезпечують викладання на ОПП. 

 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

10:00–10:40 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
роботи та соцiальних питань - СЛАБИЙ 
Олег Богданович; 
Керівник центру виховної роботи та 
культурного розвитку - РУДЕНКО Марта 
Ігорівна; 
Представник ректора з питань 

 



 

 

внутрішнього забезпечення якості освіти – 
ЗАГРИЧУК Григорій Ярославович; 
Заступник ректора з кадрових питань – 
ТРУЩЕНКОВА Антоніна Федорівна; 
Керівник практикою – ЛОКАЙ Борис 
Анатолієвич;  
Головний бухгалтер – МУДРИК Тетяна 
Євгенівна; 
Відповідальний секретар приймальної 
комісії – ДРАЧ Ігор Дмитрович; 
Заступник ректора з міжнародних зв’язків 
– ЛІСНИЧУК Наталія Євгенівна; 
Директор бібліотеки - ПРОЦІВ Олена 
Ярославівна. 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 6 
і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

11:00–11:40 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
Голова комісії з етики та управління 
конфліктами – ШУЛЬГАЙ Аркадій 
Гаврилович; 
Керівник центру симуляційного навчання 
- ГУДИМА Арсен Арсенович; 
Заступник ректора ЗВО з видавничих 
питань - ЛОГІН Любов Василівна; 
Провідний юрисконсульт – БОРИС Тарас 
Тарасович;  
Уповноважена особа з питань академічної 
доброчесності - КЛІЩ Іван Миколайович; 
Провідний інженер з охорони праці – 
ГРИЦИШИН Галина Романівна; 
Керівник центру протидії дискримінації та 
домаганням - П'ЯТКОВСЬКИЙ Тарас 
Ігорович; 

 



 

 

Уповноважений з антикорупційної 
діяльності  - БАЛИК Руслан Михайлович; 
Завідувачка центру психологічного 
консультування - ГУСЄВА Тетяна 
Павлівна;  
Відповідальна особа за веб-сторінку- 
ЛОКАЙ Борис Анатолійович. 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

12:00-13:00 Обідня перерва   

13:00-13:20 Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

13:20-14:00 Резервна зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

 

14:00–14:20 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

14:20–15:00 Фінальна зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна; 
гарант ОП ДАНЬЧАК Світлана 
Володимирівна; 
Ректор ТНМУ - КОРДА Михайло 
Михайлович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
роботи - ШУЛЬГАЙ Аркадій 
Гаврилович; 

Проректор ТНМУ з наукової роботи -

КЛІЩ Іван Миколайович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
та лікувальної роботи – ЗАПОРОЖАН 

 



 

 

Степан Йосипович; 
Проректор ТНМУ з науково-педагогічної 
роботи та соцiальних питань - СЛАБИЙ 
Олег Богданович; 
Директор ННІ медсестринства у складі 
ЗВО, гарант ОП ДАНЬЧАК Світлана 
Володимирівна. 

15:00–15:20 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 

 

День 3 – (29.03.2023 р.)  

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи (аналіз 
та висновки, робота для 
визначення ступеню 
відповідності ОП критеріям, 
обговорення результатів 
акредитаційної експертизи) 

Члени експертної групи КМЕТЬ Тарас 
Ігорович, ПІОНОВА Олена Миколаївна, 
МИКИТЮК Соломія Романівна 
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