Розклад роботи експертної групи акредитаційної експертизи, із використанням технічних засобів відеозв’язку, за спеціальністю 223
Медсестринство освітньої програми «Екстрена медицина» (ІD у ЄДЕБО 40284) за першим рівнем вищої освіти (справа № 482/АС-21) у
Сумському державному університеті
за адресою м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Прізвище, ім'я та по-батькові
Дуб Наталія Євстахіївна
Хіміч Тетяна Юріївна
Денежко Альона Вікторівна

Склад експертної групи
Науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи
кандидат наук з державного управління, декан факультету 2, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського»
кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства,
Харківський національний медичний університет
здобувач вищої освіти, Буковинський державний медичний університет
ДЕНЬ 1 - 24.03.2021 року

Час
9.30-10.00

Місце
проведення
Онлайн режим
Онлайн режим

10.00-10.30

10.30-11.30

Онлайн режим

Найменування заходу
Комунікація учасників експертної групи

Учасники

Члени експертної групи
Члени експертної групи,
Голубнича Вікторія Миколаївна – заступник директора з
Організаційна зустріч з директором інституту, навчальної роботи, к.м.н., доцент;
гарантом ОП
Шкатула Юрій Васильович – гарант ОП, завідувач
кафедри екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, д.м.н., професор.
Зустріч №1 з керівником ЗВО та менеджментом
Члени експертної групи,
ЗВО
Лєонов Сергій Вячеславович – перший проректор СумДУ,
д.е.н., професор;
Школьник Інна Олександрівна – проректор з науковопедагогічної роботи СумДУ, д.е.н., професор;
Заступник директора з навчальної роботи – Голубнича
Вікторія Миколаївна;
Заступник директора з навчальної роботи – Сотніков
Дмитро Дмитрович;
Заступник директора з міжнародних відносин – Москаленко
Роман Андрійович;
Заступник директора з профорієнтаційної роботи –
Васильєв Юрій Костянтинович;

11.30-12.00
12.00-13.00

Онлайн режим
Онлайн режим

13.00-13.30 Онлайн режим
13.30-14.30
14.30-15.30 Онлайн режим

Заступник директора з інформатизації та медіа технологій –
Дедух Андрій Володимирович;
Заступник директора з позанавчальної роботи – Чудаєва
Юлія Сергіївна;
Заступник директора з навчально-методичної роботи –
Прімова Людмила Олександрівна;
Заступник директора з наукової роботи – Погорєлов
Максим Володимирович;
Заступник директора по роботі в гуртожитках – Даниленко
Ігор Анатолійович;
Заступник директора зі спортивно-масової роботи – Возний
Андрій Петрович.
Підведення підсумків зустрічі 1. Підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
Зустріч №2 з адміністративним персоналом
Члени експертної групи,
Голубнича Вікторія Миколаївна – заступник директора з
навчальної роботи, к.м.н., доцент;
Касьяненко Володимир Олексійович – д.е.н., проректор з
науково-педагогiчної роботи та фінансово-економічної
діяльності;
Козій Іван Сергійович – відповідальний секретар
приймальної комісії СумДУ;
Циганюк Дмитро Леонідович – директор Департаменту по
роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних
кадрів СумДУ;
Колісник
Людмила
Олексіївна
–
представник
психологічної служби СумДУ, канд.психол.н., практичний
психолог.
Підведення підсумків зустрічі 2.
Члени експертної групи
Обідня перерва
Зустріч №3 з академічним персоналом
Члени експертної групи,
Шкатула Юрій Васильович – гарант ОП, завідувач
випускової кафедри, д.м.н., професор;
Хижня Ярослава Володимирівна – асистент кафедри
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, к.м.н.,
доцент, член робочої проєктної групи;

15.30-16.00
16.00-17.00

Онлайн режим
Онлайн режим

Підведення підсумків зустрічі 3.
Зустріч №4 з роботодавцями

17.00-17.30

Онлайн режим

Підведення підсумків зустрічі 4.

Бадіон Юрій Олексійович – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, к.м.н., член
робочої проєктної групи;
Ткаченко Юлія Анатоліївна – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, к.м.н., член
робочої проєктної групи;
Положій Олександр Володимирович – здобувач за ОП,
член робочої проєктної групи;
Касян Світлана Миколаївна – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, к.м.н.;
Редько Сергій Іванович – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф;
Шаповал Ігор Вікторович – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф;
Борисенко Ярослав Володимирович – асистент кафедри
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
Курило Антон Євгенович – асистент кафедри екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.
Члени експертної групи
Члени експертної групи,
Голубнича Вікторія Миколаївна – заступник директора з
навчальної роботи, к.м.н., доцент;
Александренко Анатолій Васильович – директор КЗ СОР
«СОЦЕМД та МК»;
Новіков Максим Володимирович – заступник директора з
медичної роботи КЗ СОР «СОЦЕМД та МК»;
Білоус Галина Василівна – заступник директора з
оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного
захисту населення КЗ СОР «СОЦЕМД та МК»;
Березовська Світлана Віталіївна – завідувач навчальнотренувального відділу КЗ СОР «СОЦЕМД та МК»;
Бражник Лариса Вікторівна – начальник сектору
медичного забезпечення та медико-біологічного захисту
Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Сумській області.
Члени експертної групи

17.30-18.30

Онлайн режим

18.30-19.00

Онлайн режим

Місце
проведення
9.30-10.00 Онлайн режим
10.00-11.30 Онлайн режим
Час

11.30-12.00 Онлайн режим
12.00-13.30 Онлайн режим

13.30-14.00 Онлайн режим
14.00-15.00
15.00-16.00 Онлайн режим

Члени експертної групи, всі охочі учасники освітнього
процесу, окрім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО
Підведення підсумків відкритої зустрічі
Члени експертної групи
ДЕНЬ 2 – 25.03. 2021 р.
Учасники
Найменування заходу
Відкрита зустріч

Комунікація учасників експертної групи
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП

Підведення підсумків огляду матеріальнотехнічної бази ОП
Огляд науково-методичного забезпечення ОП,
включаючи бібліотечні фонди

Підведення підсумків огляду науковометодичного забезпечення ОП
Обідня перерва
Зустріч №5 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи
Члени експертної групи,
Шкатула Юрій Васильович – гарант ОП, завідувач
кафедри екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф, д.м.н., професор;
Лобода Андрій Миколайович – директор Медичного
інституту, д.м.н., професор.
Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП,
Погорєлов Максим Володимирович – заступник
директора з наукової роботи, д.м.н., професор;
Прімова Людмила Олександрівна – Голова Ради із
забезпечення якості освітньої діяльності та якості ВО
Медичного інституту, заступник директора Медичного
інституту з навчально-методичної роботи, к.б.н., доцент;
Крицька Ольга Василівна – завідувач бібліотеки
Медичного інституту СумДУ.
Члени експертної групи
Члени експертної групи,
Бірюков Віталій Віталійович – здобувач вищої освіти за
ОП;
Бойко Анастасія Андріївна – здобувач вищої освіти за ОП;
Бояринова Аліна Юріївна – здобувач вищої освіти за ОП;
Денисенко Михайло Михайлович – здобувач вищої освіти
за ОП;
Макаренко Олег Євгенович – здобувач вищої освіти за

16.00-16.30 Онлайн режим
16.30-17.30 Онлайн режим

17.30-18.00 Онлайн режим
18.00-19.00 Онлайн режим

Час
9.30-10.00
10.00-19.00

Місце
проведення
Онлайн режим
Онлайн режим

ОП;
Положій Олександр Володимирович – здобувач вищої
освіти за ОП;
Ставицький Владислав Олександрович – здобувач вищої
освіти за ОП;
Ющенко Діана Миколаївна – здобувач вищої освіти за ОП.
Підведення підсумків зустрічі №5
Члени експертної групи
Зустріч №6 з представниками студентського
Члени експертної групи,
самоврядування
Григор’єва Альона Сергіївна – студентський ректор
СумДУ;
Михайленко Володимир Васильович – студентський
директор Медичного інституту;
Шевчук Лариса Іванівна – голова студентського профкому
Медичного інституту;
Лісняк Аліна Юріївна – перший заступник студентського
директора Медичного інституту;
Котурга Юлія Олександрівна – заступник студентського
директора Медичного інституту по роботі з іноземними
студентами;
Савчук Марія Олександрівна – секретар студентського
самоврядування Медичного інституту;
Александров Асен Асенович – член студентського
самоврядування Медичного інституту.
Підведення підсумків роботи ЕГ
Члени експертної групи
Підведення попередніх підсумків із
Члени експертної групи, усі бажаючі
представниками ЗВО
Лєонов Сергій Вячеславович – перший проректор СумДУ,
д.е.н., професор;
Школьник Інна Олександрівна – проректор з науковопедагогічної роботи СумДУ, д.е.н., професор;
Лобода Андрій Миколайович – директор Медичного
інституту, д.м.н., професор.
ДЕНЬ 3 – 26.03. 2021
Учасники
Найменування заходу
Комунікація учасників експертної групи
Члени експертної групи
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної Члени експертної групи

13.00-14.00

Онлайн режим

групи
Резервна зустріч за необхідністю

Члени експертної групи, особи додатково запрошені на
резервну зустріч

