
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Донецькому національному медичному університеті щодо проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми «Провізор» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 

період з 09 по 11 червня 2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи в Донецькому 
національному медичному університеті (далі – ДНМУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ДНМУ, так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ДНМУ. 

Узгоджена програма акредитаційної експертизи 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. ДНМУ забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів 
відеозвʼязку. 

2.2. ДНМУ забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом до мережі Інтернет. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть бути присутні працівники ДНМУ та 

інші особи, крім випадків, коли це погоджено експертною групою. 
2.4. ДНМУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі програми роботи експертної групи для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу акредитаційної експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі акредитаційної експертизи передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 

запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення експертизи. 
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Експертна група повідомляє про це завчасно ДНМУ; ДНМУ має вжити адекватних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. ДНМУ зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення 
такої зустрічі. 

2.7. На запит експертної групи ДНМУ повинен надавати документи та іншу інформацію, необхідну для 
проведення акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від ДНМУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант 
освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному режимі із використанням платформи ZOOM. 
Під час відеоконференції здійснюється відеозапис, матеріали якого передаються до Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та недоступні третім особам. 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Заходи Учасники Вид роботи та технічного 
забезпечення 

День 1 – 09.06.2021 

Донецький національний медичний університет 

09.30–
10.00 

Організаційна зустріч з 
гарантом освітньої 
програми, що заявлена до 
акредитації 
(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
Гарант освітньої програми -  

д.фарм.н., професор Хоменко Віктор 
Миколайович 

Відеоконференція з 
використанням програми 

ZOOM 

10.00–
10.30 

Підведення підсумків 
організаційної зустрічі і 
підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи; 
 

Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
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телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

10.30–
11.00 

Зустріч 1 з керівництвом та 
ТОП-менеджментом ДНМУ 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  
В.о. ректора ДНМУ- д-р.мед.наук, професор 
Єрмолаєва Майя В’ячеславівна; 
Гарант ОПП – д-р.фарм.н., професор 

Хоменко Віктор Миколайович; 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи ДНМУ - д-р.мед.наук, професор 
Хрипаченко Ігор Анатолійович;  

Проректор з науково-педагогічної роботи 
ДНМУ- д-р.мед.наук, професор Чернишова 
Ольга Євгенівна. 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

11.00–
11.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 1, підготовка до 
зустрічі 2  

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

11.30–
12.30 

Зустріч 2 зі здобувачами 
вищої освіти ОПП 
«Провізор» 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОПП  
ІV курс: 
Карпенко Єлизавета здобувач дфн, Клименко 
Катерина, Лукашенко Інна здобувачі зфн, 

Ель Барічі Аюб  

V курс: 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 
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Погромська Вікторія, Худенко Каріна 
здобувачі дфн, Бичкова Тетяна, Тєлєгіна 
Юлія, Стиранець Ольга здобувачі зфн, Жаєд 
Халіл  

12.30-

13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

13.00–
14.00  

Обідня перерва   

14.00–
15.00 

Зустріч 3 з академічним 
персоналом 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, які задіяні в 
реалізації ОНП, викладають на цій програмі  
Татарко Сергій Вікторович,  
Снегір Андрій Гаррійович,  
Слюсарев Олексій Аркадійович,  
Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна, 
Богатирьова Олена Володимирівна, Величко 
Наталія Володимирівна, Богданова Тетяна 
Леонідівна,  

Таллер Олена Юріївна,  

Царьова Катерина Олександрівна. 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

15.00–
15.20 

Підведення підсумків 
зустрічі 3, підготовка до 
зустрічей 4 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 



 

 

5 

телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

15.20–
16.00  

Зустріч 4 із 
адміністративним та 

адміністративним та 
допоміжним персоналом, що 
бере участь в організації 
освітнього процесу на ОП 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи 

1. В.о. декана фармацевтичного факультету – 

кандидат фармацевтичних наук Гуторов 
Олександр Іванович; 

2. Керівник навчального відділу – Семенов 
Антон Сергійович; 

3. Відповідальна особа за підбір кадрів – 

Демидова Ольга Пантеліївна; 

4. Відповідальна особа відділу контролю 
якості освіти – Долинський Володимир 

Вікторович; 

5.Уповноважена особа з антикорупційної 
діяльності – Маркін Роман Сергійович; 

6. Керівник відділу практик - Штучна 
Наталія Ігорівна 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

16.00–
16.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

16.30–
17.10 

Відкрита зустріч 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
усі зацікавлені учасники освітнього процесу 
(крім гаранта заявленої освітньої програми та 
представників адміністрації ДНМУ) 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 
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17.10–
17.30 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

День 2 – 10.06.2021 

Донецький національний медичний університет 

09.00–
10.00 

Зустріч 5 Огляд 
матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОПП (навчальні 
аудиторії, бібліотека, 
наукові підрозділи, 
дослідницькі лабораторії, 
комп’ютерний центр, 
гуртожиток, їдальня, буфет 
та інше). Відео та 
фотоматеріали попередньо, 
он-лайн презентація під час 
зустрічі. 

Члени експертної групи;  
гарант ОНП; представники підрозділів, які 
приймають участь в он-лайн презентації, 
відповідальна особа за забезпечення 
технічного супроводу он-лайн презентації;  

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

10.00–
10.15 

Підведення підсумків 
зустрічі 5, підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 
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10.15–
11.00 

Зустріч 6 з представниками 
студентського 
самоврядування 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  
Представники студентського 
самоврядування (2 особи від студентського 

самоврядування ЗВО, в тому числі які 
відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти) – Ткаченко 
Вадим; Згоннік Юрій 2 особи від 
студентського самоврядування 

фармацевтичного факультету Варченко 
Ярослав (3курс. дфн) Йолкіна Аліна (5 курс 
зфн). В.о. керівник профспілкової організації 
Гмошинський Миколай Владимирович, 

Царьова Катерина Олександрівна, 
представник профспілки від 
фармацевтичного факультет 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

11.00–
11.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 6, підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

10.30–
11.10 

Зустріч 7 з представниками 
комісій, дотичних до 
наукової складової та 
міжнародних зв’язків  
(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
1. Відповідальна особа за наукову діяльність 
- Чернишова Ольга Євгенівна ; 
2. Голова комісії у сфері інтелектуальної 
власності та академічного плагіату (за 
наявності) - Чернишова Ольга Євгенівна; 
3. Голова комітету з біоетики – Путятін 

Геннадій Геннадійович; 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 
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4. Особа, відповідальна за академічну 
доброчесність - Чернишова Ольга Євгенівна. 
6. Провідний фахівець відділу міжнародних 
зв’язків Афендікова Світлана Іванівна  

7. Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи ДНМУ - д-р.мед.наук, професор 
Хрипаченко Ігор Анатолійович. 

11.10–
11.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

11.30–
12.30 

Зустріч 8 із керівниками 
структурних підрозділів та 
допоміжним персоналом, 
що бере участь в організації 
освітнього процесу на ОП 
(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
1. Відповідальний секретар 

приймальної комісії процесу на ОПП – 

Іващук Ігор Петрович 

2. Відповідальна особа відділу контролю 
якості вищої освіти – Долинський 
Володимир Вікторович 

3.Бібліотекар - Грець Тетяна Миколаївна.  
4. Представник планово-фінансового відділу 

– Хомчуков Сергій Миколайович. 

5. Проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи – Герасименко Олександр 
Іванович. 

 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

12.30–
13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

Відеоконференція та/або 
спілкування через 
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меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

13.00–
14.00 

Обідня перерва   

14.00 –
15.00 

Зустріч 9  
із роботодавцями, 
професіоналами-

практиками, які залучені до 
реалізації ОПП та 
випускниками ДНМУ (за 
спеціальністю «Фармація») 
(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, в тому числі й 
ті, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОПП, 
рецензенти ОПП, професіонали-практиками, 
які залучені до реалізації ОПП (Пісарчук 
Василь, Гончаров Дмитро, Деревянко 
Наталя, Жогін Сергій, Сушаріна Ірина, 

Ільченко Арліна) 

Випускники за спеціальністю «Фармація» за 
останні 5 років (Пелих Валентина, 
Лясковська Вікторія, Тулуб Ірина – д.ф.н., 
Сидоренко Олена, Петрова Яна, Сафонова 
Аліна – з.ф.н.) 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

15.00– 

15.45 

Підведення підсумків 
зустрічі 9 та 

підготовка до резервної 
зустрічі 
 

Члени експертної групи 

 

Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

15.45– 

16.45 

Резервна зустріч 
(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 
особи, які додатково запрошені 
на резервну зустріч 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 



 

 

10 

16.45– 

17.00 

Підведення підсумків 
резервної та 

підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

17.00- 

17.40 

Фінальна зустріч 

(відеоконференція на 
платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  
В.о. ректора ДНМУ- д-р.мед.наук, професор 
Єрмолаєва Майя В’ячеславівна; 
Гарант ОПП – д-р.фарм.н., професор 

Хоменко Віктор Миколайович; 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи ДНМУ - д-р.мед.наук, професор 
Хрипаченко Ігор Анатолійович;  

Проректор з науково-педагогічної роботи 
ДНМУ- д-р.мед.наук, професор Чернишова 
Ольга Євгенівна 

Відеоконференція з 
використанням програми 
ZOOM 

17.40–
18.00 

Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

День 3 – 11.06.2021 

Донецький національний медичний університет 

09.00–
13.00 

«День суджень» – зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
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телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

13.00–
14.00 

Обідня перерва   

14.00–
18.00 

«День суджень» – зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через 
меседжер та/або з 
використанням 
телефонного зв’язку. 
Робота з документами. 

 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

Григорій ЗАГРИЧУК 

«04» червня 2021 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 
В.О.РЕКТОРА ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ              Майя ЄРМОЛАЄВА 

 

«04» червня 2021 року 

 


