
ПРОГРАМА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ВІДДАЛЕНОМУ (ДИСТАНЦІЙНОМУ)5 РЕЖИМІ  

ЗАКЛАД ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» 

Україна ,58001, м. Чернівці, вул.  Героїв Майдану, 60 

 

Склад експертної групи 

Прізвище,  ім'я та по-батькові Науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи 

Яворський Павло Вацлавович д.мед.н.,  КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Ястремська Світлана Олександрівна 
 д.пед.н., професор кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду «Тернопільський 

національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

Сотник Анастасія Анатоліївна Здобувач вищої освіти, «Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова» 

 

ОПП «Сестринська справа», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

кваліфікація освітня: «бакалавр медсестринства» (ІD у ЄДЕБО 47899, процедура № 1910) за першим рівнем вищої освіти  

(справа № 300/АС-21). Вид акредитації – первинна.  

 

Керівник закладу освіти: Кузик Фрозіна Василівна       Гарант освітньої програми: Попович Ганна Борисівна +38(050)-176-66-56,  

+38(050)-286-58-46; ел. пошта:  popovich170477@gmail.com 

 

05.03.2021 р 

 

Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Назва заходу 

Учасники 

10.00-10.20 

Відеоконференція 

(онлайн конференції 

Zoom) 

Пробна відеоконференція (перевірка  

технічного тесту, якості звуку, зображення 

тощо) та інструктажу експертів та гарантів 

щодо готовності учасників 

Гарант ОП, члени ЕГ, адміністрація коледжу 

 

 

 



ДЕНЬ 1 –  09.03.2021 р. 

10.30-11.00 
Відеоконференція 

(онлайн конференції Zoom) 

Організаційна зустріч з гарантом 

ОП 

Члени експертної групи, гарант ОП 

11.00-11.30  Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

11.30-12.00 

Відеоконференція 

(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 1 з директором коледжу 

та менеджментом закладу освіти 

Члени експертної групи, гарант ОП, директор коледжу, в.о. 

завідувача кафедри медсестринства, заступник директора з 

навчальної роботи, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, методист коледжу 

12.00-12.15 
 Підведення підсумків зустрічі 1 

Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.15-13.00 

Відеоконференція 

(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 2 з адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи, заступник директора з навчальної роботи, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, методист 

коледжу, завідувач навчально-виробничої практики, відповідальний 

секретар приймальної комісії, помічник директора з кадрової 

роботи, практичний психолог, юрисконсульт коледжу, представник 

бухгалтерії 

13.00-13.30  Підведення підсумків зустрічі 2  

13.30-14.30  Обідня перерва  

14.30-15.30 відео трансляція 

Огляд навчально-методичного 

забезпечення ОП, включаючи 

бібліотечні фонди 

Члени експертної групи, методист коледжу, в.о. завідувача кафедри 

медсестринства, завідувач бібліотеки, викладачі, що викладають на 

ОП 

15.30-16.00  Підготовка до зустрічі 3  

16.00-16.45 

Відео конференція 

(онлайн конференції Zoom) 

Зустріч № 3 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи, в.о. завідувача кафедри медсестринства, 

педагогічний персонал, що безпосередньо відповідає за зміст та 

реалізацію ОП, а також викладає на цій програмі (не більше 10 осіб) 

16.45-17.00 
 Підведення підсумків зустрічі 3. 

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 

17.45-18.45 
Відео конференція 

(онлайн конференції Zoom) 
Відкрита зустріч Члени експертної групи, всі охочі учасники освітнього процесу, 

(окрім гаранта ОП та представників адміністрації коледжу)  

18.45-19.00 
 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи 

 



ДЕНЬ 2 –  10.03.2021 р. 

 

Час Місце проведення Найменування заходу Учасники 

9.00-9.30 
 Підведення підсумків за 1 день роботи експертної 

групи  

 

9.30-10.30 

відео трансляція, 

фотозвіт, відеозвіт 

Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи, гарант ОП, заступник директора з 

навчальної роботи, завідувач навчально-виробничої практики, 

керівник фізичного виховання, завідувач гуртожитку, 

фельдшер коледжу 

10.35-11.00 

 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази та науково-методичного 

забезпечення ОП 

Члени експертної групи 

11.00-12.30 

Відео конференція 

(онлайн 

конференції Zoom) 

Зустріч № 5 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи, здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (6-8 студ.) 

12.30-13.00 
 Підведення підсумків зустрічі № 5, підготовка до 

зустрічі № 6 

Члени експертної групи 

13.10-14.00 

Відео конференція 

(онлайн 

конференції Zoom) 

Зустріч № 6 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени студентського самоврядування коледжу 

14.00-14.30  Підведення підсумків зустрічі № 6 Члени експертної групи 

14.30-15.30  Обідня перерва  

15.30-17.00 

Надаються 

коректні посилання 

та/або файли в 

модулі запитів в 

системі агентства 

(рекомендовано) 

або надсилаються 

на електронну 

пошту 

 Робота з документами Гарант ОП, заступник директора з навчальної роботи та 

педагогічний персонал, що безпосередньо відповідає за зміст  

та якість ОП, а також викладає на цій програмі 

 



ДЕНЬ 3 –  11.03.2021 р. 

 

9.00-12.40 

Надаються 

коректні посилання 

та/або файли в 

модулі запитів в 

системі агентства 

(рекомендовано) 

або надсилаються 

на електронну 

пошту 

Робота з документами Гарант ОП заступник директора з навчальної роботи та 

педагогічний персонал, що безпосередньо відповідає за зміст  

та якість ОП, а також викладає на цій програмі 

13.00-13.30 

Відео конференція 

(онлайн 

конференції Zoom) 

Фінальний брифінг Усі бажаючі 

13.30-14.00  Підсумкова закрита зустріч експертної групи  Члени експертної групи 

 


