
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зі спеціальності 229 «Громадське здоров`я»  

у Сумському державному університеті 

у період з 22.03.2021 по 24.03.2021 р. 
 
 
 

1.  Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 

під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної 

групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі програми для 

кожної дистанційної комунікації, у погоджений час. 

2.2.  ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної дистанційної комунікації 

про дату і час її проведення. 

2.3. Дистанційні комунікації, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.4.  Внутрішні дистанційні комунікації експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, в них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.5.   У розкладі програми передбачається резервна дистанційна комунікація, на яку 

експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої комунікації 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 дистанційній комунікації. 

2.6.  У розкладу виїзду передбачено відкриту дистанційну комунікацію. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату, часу і місце проведення такої комунікації. 

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 із використанням технічних засобів відеозв’язку 

за допомогою платформи Zoom. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Дистанційні комунікації 

або інші активності 

Учасники 

День 1 - (22.03.2021) 

09:00-09:10 Налаштування відеозвязку    Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.  

 

09:10-09:40 Організаційна зустріч 1 з 

гарантом ОП у режимі он-

лайн відеоконференції 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.   

гарант ОП - Сміянов Владислав Анатолійович 

 

09:40-09: 50 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

 

09:50-10:30 Зустріч 2 з керівництвом 

СумДУ, в 

якому реалізується ОП, у 

режимі он-лайн 

відеоконференції 

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П., Гущук 

І.В., Заяць Ю.Б.; 

- Ректор СумДУ – Карпуша Василь Данилович; 

- Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Школьник Інна Олександрівна; 

- Проректор з науково-педагогiчної роботи та 

організації позанавчальної діяльності - Король 

Олена Вікторівна; 

- Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Бріжатий Олександр Володимирович; 

- Проректор з науково-педагогiчної роботи та 

фiнансово-економiчної дiяльності - Касьяненко 

Володимир Олексiйович; 

- Керівник Координаційного центру 

гуманітарної політики - Світайло Ніна Дмитрівна; 

- Проректор з інфраструктурного розвитку та 

ресурсного забезпечення - Бойко Богдан 

Павлович; 

- Директор Медичного інституту – Лобода 

Андрій Миколайович 

- Заступник директора з навчальної роботи – 

Голубнича Вікторія Миколаївна; 

- Заступник директора з навчальної роботи – 

Сотніков Дмитро Дмитрович; 

- Заступник директора по роботі з іноземними 

студентами - Заскока Антон Миколайович; 

- Заступник директора з міжнародних відносин 

- Москаленко Роман Андрійович; 

- Заступник директора з профорієнтаційної 

роботи - Васильєв Юрій Костянтинович; 

- 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; 

- Гарант ОП - Сміянов Владислав 

Анатолійович. 

 



 

 

10:30-11:00 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

11:00-12:00 Зустріч 3 з науково- 

педагогічним персоналом у 

режимі он-лайн 

відеоконференції 

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій освітній 

програмі, як з обов’язкових, так і з вибіркових 

навчальних дисциплін блоку загальної підготовки 

та, як з обов’язкових, так і з вибіркових 

навчальних дисциплін блоку професійної 

підготовки.  

 - Костенко Андріана Миколаївна (Демократія: 

цінності, принципи, механізми.; Громадське 

здоров’я в практиці. Соціологія здоров’я.) 

 - Гарбузова Вікторія Юріївна (Фізіологія) 

 - Івахнюк Тетяна Василівна (Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія) 

 - Сміянова Ольга Іванівна (Пропедевтика  

громадського здоров’я; Основи медичного та 

соціального страхування) 

 - Губенко Ганна Володимирівна (Основи 

популяризації та навчання здоровому способу 

життя. Психосоціальні навички; Основи 

оздоровчої освіти окремих соціальних груп) 

 - Васильєв Юрій Костянтинович (Доказова 

медицина; Біостатистика. Методологія 

досліджень, керівник кваліфікаційних робіт) 

 - Ясенок  Вікторія Олександрівна (Епідеміологія) 

 - Сміянов Владислав Анатолійович (керівник 

кваліфікаційних робіт) 

 - Касянчук Вікторія Вікторівна (керівник 

кваліфікаційних робіт) 

12:00-12:30 Підведення підсумків 

зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

12:30-13:30 Обідня перерва  

13:30-13:45 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

13:45-14:45 Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти за ОП в режимі  

он-лайн відеоконференції 

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання) 

     Здобувачі:  

1-го року: 

1. Дідківський Іван Іванович 

2. Білошапка Євгенія Андріївна 

3. Жеребило Єлізавета Андріївна 



 

 

 

2-го року:  

1. Араштаєва Святослава Іванівна 

2. Стовбун Юлія Ігорівна 

3. Лохоня Аліна Сергіївна 

3-го року:  

1. Дяченко Євгенія Сергіївна 

2. Прибора Вікторія Олександрівна 

3. Селюкова Ірина Віталіївна 

4. Мисик Анжела Ігорівна 

5.  Шолудько Юлія Володимирівна 

4-го року:  

1. Савченко Ірина Олександрівна 

2. Карпищенко Наталія Олександрівна 

3. Тарануха Аліна Олександрівна 

4. Бражник Вікторія Олексіївна 

5. Куріло Вікторія Вадимівна 

 

14:45-15:10 Підведення підсумків 

зустрічі 4 та підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

15:10-15:40 Зустріч 5 з представниками 

студентського 

самоврядування СумДУ  у 

режимі відеоконференції 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- Голова студпрофспілки - Шевчук Лариса 

Іванівна; 

- секретар студентського директорату - 

Туленцева Ксенія Дмитрівна; 

- Голова НТСА МІ - Владислав Сікора; 

- в.о. голови наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених - 

Солодовніков С.М; 

- студентський проректор з культурно-

масової діяльності – Малус Софія Олегівна; 

- студентський директор медичного 

інституту – Михайленко Володимир Васильович; 

- студентський ректор – Григор’єва Альона 

Сергіївна  

- представник Студентської агенції з 

академічної мобільності – Варава Юлія 

- 2 особи від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти  

      Балаценко Кирил  

 Шевчук Лариса; 

 -2 особи від органу студентського 

самоврядування МІ: 

    Туленцева Ксенія  

    Юсупова Аліна 

 

- хоча б один здобувач вищої освіти за ОП 

«Громадське здоров’я», який є членом органів 

студентського (громадського) самоврядування.  



 

 

 - Бражник Вікторія  

15:40-16:10 Оформлення результатів 

зустрічі 5 та підготовка до 

відкритої  зустрічі  

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

16:10-16:40 Відкрита зустріч із 

бажаючими у режимі он-лайн 

відеоконференції 

-Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 

 

16:40-17:20 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі, 

оформлення результатів, 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

17:20-18:20 Зустріч 6 зі стейкхолдерами 

(роботодавцями, 

представниками академічної 

спільноти) у режимі он-лайн 

відеоконференції  

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- представники стейкхолдерів (роботодавців, 

академічної спільноти), у тому числі що залучені 

до здійснення процедур внутрішньої системи 

забезпечення якості освітнього процесу 6-8 осіб 

Поцелуєв Володимир Іванович 

Злиденний Тарас Володимирович 

Бондаренко Леонід Анатолійович 

Литвинова Вікторія Вікторівна 

Сеньно Тетяна Віталіївна 

 

 

18:20-18:50 Підведення підсумків 

зустрічі 6 та першого дня 

роботи  

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

День ІІ (23.03.2021) 

09:00-10:00 Огляд аудиторного фонду та 

матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОП (ознайомлення 

із фото звітом, віртуальний 

тур) 

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- гарант ОП - Сміянов Владислав 

Анатолійович; 

- Відповідальний від кафедри за антиплагіатну 

перевірку – Крицька Ольга Василівна 

10:00-10:20 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази та 

підготовка до зустрічі 8 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., 

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

10:20-11:20 Зустріч 7 із 

адміністративним 

персоналом у режимі 

он-лайн відеоконференції 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- Проректор з науково-педагогiчної роботи та 

фiнансово-економiчної дiяльності - Касьяненко 

Володимир Олексiйович;  

- Проректор з інфраструктурного розвитку та 

ресурсного забезпечення - Бойко Богдан 

Павлович; 

- Начальник навчально-методичного відділу – 

Криклій Олена Анатоліївна;  



 

 

- Директор Медичного інституту – Лобода 

Андрій Миколайович; 

- Заступник директора МІ з навчально-

методичної роботи – Прімова Людмила 

Олександрівна; 

- Заступник директора мі з позанавчальної 

роботи – Чудаєва Юлія Сергіївна; 

- Заступник директора мі з профорієнтаційної 

роботи – Васильєв Юрій Костянтинович; 

- Проректор з науково-педагогічної роботи 

(заступник голови Ради з якості) – Школьник Інна 

Олександрівна; 

- Начальник Центру забезпечення якості вищої 

освіти – Люта Ольга Василівна; 

- Начальник Управління міжнародного 

співробітництва – Кириченко Костянтин Іванович; 

- Департамент міжнародної освіти – Божко 

Микола Олександрович; 

- Директор організаційно-методичного центру 

технологій електронного навчання – Зубань Юрій 

Олександрович; 

- Начальник бюро моніторингу якості вищої 

освіти – Дейнека Ольга Валеріївна; 

- Заступник директора медичного інституту з 

якості освітньої діяльності – Прімова Людмила 

Олександрівна; 

- Центр заочної, дистанційної та вечірньої 

форми навчання – Мелейчук Станіслав 

Станіславович; 

- Департамент по роботі з персоналом та 

підготовкою науково-педагогічних кадрів – 

Циганюк Дмитро Леонідович; 

- Директор центру дистанційного навчання – 

Зубань Юрій Олександрович; 

- Навчальний відділ з практик та інтеграційних 

зв`язків із замовниками кадрів – Євдокимова 

Альона Вікторівна; 

- Заступник голови Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти – 

Школьник Інна Олександрівна; 

- Лабораторія дослідження академічної 

доброчесності – Артюхов Артем Євгенович 

 

11:20-12:50 Обговорення результатів 

зустрічі 7 та підготовка до 

відкритої зустрічі 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

12:50-13:50 Обідня перерва 

 

 

13:50-14:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

 



 

 

14:00-14:40 Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у 

режимі он-лайн 

відеоконференції  

- Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- Директор наукової  бібліотеки – Маринич 

Тетяна Олександрівна; 

- керівник групи організації міжнародного 

академічного співробітництва – Костюченко Надія 

Миколаївна; 

- Навчальний відділ – Голубнича Вікторія 

Миколаївна ;  

- Бібліотека Медичного інституту – Крицька 

Ольга Василівна; 

- Бібліотека СумДУ - Маринич Тетяна 

Олександрівна; 

- Профспілковий комітет працівників СумДУ – 

Боровик Валентина Олександрівна; 

- Відбіркова комісія Медичного інституту – 

Васильєв Юрій Костянтинович; 

- Лабораторія вимірювання якості вищої освіти 

– Світайло Ніна Дмитрівна; 

- Організаційно-методичний центр технологій 

електронного навчання – Зубань Юрій 

Олександрович; 

- Відділ за роботою зі студентом молодим у 

гуртожитках – Кривошеєнко Євгенія Миколаївна; 

- Відділ соціальної роботи зі студентом 

молоддю – Тисячник Ольга Валентинівна; 

- Відділ позанавчальної роботи – Бондаренко 

Ольга Олександрівна; 

- Центр підтримки сім'ї – Світайло Ніна 

Дмитрівна; 

- Ресурсний центр із надання соціально-

психологічної допомоги – Світайло Ніна 

Дмитрівна; 

- Навчальний відділ навчально-науково-

виробничого комплексу СумДУ – Чорток Юлія 

Володимирівна; 

- Комісія за профілактикою правопорушень – 

Даниленко Ігор Анатолійович; 

- Голова профбюро МІ - Сміян Олександр 

Іванович 

 

14:40-15:00 Підведення підсумків 

зустрічі 8 та підготовка 

до роботи з документами (в 

електронному режимі) 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

15:00-16:30 Робота з документами (в 

електронному режимі) 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

16:30-17:00  Резервна зустріч - Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч. 



 

 

17:00-17:30 Підведення підсумків 

резервної  

зустрічі та оформлення її 

результатів 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П., Гущук 

І.В., Заяць Ю.Б. 

17:30-18:00 Фінальний брифінг - Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б.; 

- Перший проректор СумДУ – Лєонов Сергій 

Вячеславович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

(заступник голови Ради з якості) – Школьник Інна 

Олександрівна; 

- Директор Медичного інституту – Лобода 

Андрій Миколайович; 

- Гарант ОП - Сміянов Владислав 

Анатолійович. 

 

День ІІІ (24.03.2021) 

9:00-17:00 «День суджень» - внутрішня 

зустріч експертної групи 

 

Члени експертної групи: Юрочко Т.П.,  

Гущук І.В., Заяць Ю.Б. 

 

 

 


