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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 освітньої програми, а також умови її роботи. 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 виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для 
проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У 
виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. 



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

2.5. У розкладі виїзду 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 виїзду 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. 

Ч   З             ш             У        

Д    1 – (21.12.2021 р.) 

09.00–09.10 Налаштування відеозв’язку Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

 

09.10–09.45 З       з гарантом ОП Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович. 

 

09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 З       1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович  

Ректор - проф. Рожко Микола Михайлович, 

Перший проректор - Ерстенюк Ганна 

Михайлівна, 



Проректор з наукової роботи - проф. Вакалюк 

Ігор Петрович, 

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи – доц. Кобрин Тарас Зіновійович,  

Декан медичного факультету – проф. Яцишин 

Роман Іванович. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–11.45 З       2 з академічним персоналом Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович  

Науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій програмі  

Урбась Ольга Володимирівна (кандидат 

медичних наук, доцентка кафедри педіатрії), 

Пилипюк Анна Мусіївна (кандидат медичних 

наук, доцентка кафедри педіатрії), Кочерга 

Зоряна Ростиславівна (доктор медичних наук, 

професор, завідувачка кафедри пропедевтики 

педіатрії), Фофанов Олександр Дмитрович 

(доктор медичних наук, професор кафедри 

хірургії №1 та дитячої хірургії), Геник Наталя 

Іванівна (доктор медичних наук, професор, 

завідувачка кафедри акушерства і гінекології 

ім.проф. І.Д.Ланового), Козовий Руслан 

Васильович (доктор медичних наук, професор 

кафедри медичної біології та медичної генетики), 

Матейко Галина Богданівна (доктор медичних 

наук, професор, завідувачка кафедри дитячих 

інфекційних хвороб). 



Любчик Ігор Дмитрович (доцент кафедри 

українознавства і філософії), Геращенко Сергій 

Борисович (завідувач кафедри гістології, 

цитології та ембріології), Мойсеєнко Микола 

Іванович (завідувач кафедри медичної 

інформатики, медичної і біологічної фізики). 

11.45–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.00–13.00 Обідня перерва  

13.00–14.00 З       3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

І      
Буртик Оля 

Мельник Яна 

ІІ      

Миронюк Ростислав 

Шевчук Ірина 

ІІІ      

Клим’юк Святослав 

Данів Юлія 

Хойна Аміна 

IV      

Дмитрів Аліна 

Панасюк Яна 

V      

Радевич Діана  

Булка Мар’яна  

14.00–14.15 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.15–15.00 З       4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

- Голова студентського парламенту Луканюк 



Михайло, Бойко Марія-Олександра (6 курс), 

Лучак Марк (6 курс); 

Голова студентського наукового товариства  

Мединська Юлія; 

Голова профкому студентів Солоджук Юрій; 

Представники студентського самоврядування, які 

долучені до процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти та оновлення освітньої програми  

Буртик Оля (1 курс) 

Клим’юк Святослав (3 курс) 

Дмитрів Аліна(4 курс)  

Мицьо Софія (5 курс) 

15.00–15.15 Підведення підсумків зустрічі 4  

15.15–16.00 В                Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.00–16.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.30–17.15 З       5 з роботодавцями Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП  

- генеральний директор КНП «ІФОДКЛ ІФ ОР» 

Мельник Тарас Михайлович; 

- генеральний директор КНП «Міська дитяча 

лікарня» Івано -Франківської міської ради 

Бойчук Ольга Ярославівна;  

- директор «ТОВ «Медичний центр «Доктор 

Царук» Царук Олександра Ярославівна; 

- експерт з неонатології ДОЗ ОДА 



Тачинська Людмила Михайлівна; 

- генеральний директор КНП «Івано-

Франківський обласний перинатальний центр 

Івано-Франківської обласної ради» 

Павлушинський Юрій Миколайович; 

- керівник дитячої клініки VISE clinic 

Сем’янчук Віра Богданівна; 

- в.о. генерального директора КНП ІФОКІЛ 

ІФОР Стовбан Микола Петрович 

- головний лікар підприємства «Лікувально-

діагностичний центр святого Луки» Івано-

Франківського Архієпархіального управління 

УГКЦ Казьмірук Валентина Миколаївна. 

- відповідальна за організацію роботи у 

педіатричному відділенні №8 Якубів-Ган Ірина 

Гнатівна 

17.15–17.45 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

Д    2 – (22.12.2021 р.) 

08.50–09.00 Налаштування відеозв’язку  

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

 

 

 

Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович. 

10.00–10.15 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.15–11.00 З       6 із адміністративним персоналом та 

керівниками підрозділів, відповідальних за 

організацію навчального процесу 

Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович; 

декан медичного факультету – проф. Яцишин 

Роман Іванович; 

керівник навчального відділу - Голуб Володимир 

Васильович; 



секретар приймальної комісії - Сарапук Ігор 

Володимирович ; 

відповідальний за виробничу практику - 

доц. Витвицький Зіновій Ярославович; 

керівник відділу моніторингу якості освіти - 

доц.Капечук Василь Васильович; 

керівник тренінгового (симуляційного центру) - 

Лазуркевич Христина Олегівна, Терешкун 

Наталя Михайлівна, Глов’як Віталій Григорович. 

11.00–11.15 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.15–12.00 З       7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

- заступник ректора з виховної роботи ІФНМУ -  

доц. Ванджура Ігор Юрійович; 

- директор бібліотеки - Татарин Мирослава 

Миколаївна; 

- начальник відділу міжнародних звязків - 

доц. Осадець Віталій Степанович; 

- особа відповідальна за вирішення конфліктних 

ситуацій - Хомут Уляна Володимирівна 

- особа, відповідальна за боротьбу із корупцією - 

Федосенко Наталя Володимирівна; 

- особа, відповідальна за дотримання принципів 

академічної доброчесності - проф. Жураківська 

Оксана Ярославівна; 

- начальник відділу кадрів - Третяк Галина 

Михайлівна; 

- начальник планово- фінансового відділу 

Тимощук Леся Анатоліївна; 

- директор університетської клініки - 

доц. Семотюк Марія Миколаївна. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 



12.30–14.00 Обідня перерва  

14.00–15.00 З       8 з випускниками  Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

 

Випускники останніх 5 років  

Дем’янюк Микола (2015 рік випуску) - керівник 

анестезіологічної служби клінік Дубнової, лікар 

анестезіолог міжнародного хірургічного центру 

«City Doctor» 

Костюк Юлія (2016 рік випуску), завідувач 

відділення онкології НДСЛ «Охматдит» 

Золотарьов Арсен (2018 рік випуску) – КНП 

«ІФОДКЛ ІФ ОР», лікар-дитячий травматолог 

Москалюк Василь (2016 рік випуску) 

Богатчук Анастасія (2018 рік випуску) – КНП 

«Калуська міська лікарня», лікар-педіатр 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі, підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30–16.15 Р                 Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.15–16.30 Підведення підсумків резервної зустічі Члени експертної групи 

16.30–17.00 Ф   л            Члени експертної групи - Надрага Олександр 

Богданович, Горбатюк Інна Борисівна, Бур’ян 

Олексій Васильович 

Гарант ОП «Педіатрія» проф. Волосянко Андрій 

Богданович.  

Ректор - проф. Рожко Микола Михайлович. 

Перший проректор - Ерстенюк Ганна 

Михайлівна. 

Проректор з наукової роботи - проф. Вакалюк 



Ігор Петрович. 

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи – доц. Кобрин Тарас Зіновійович. 

Д    3 – (23.12.2021 р.) 

09.00–18.00 «Д       ж   » – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 
 
 

Керівник експертної групи      професор Олександр Надрага  

14 грудня 2021 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Ректор       професор Микола Рожко 

 


