
Протокол засідання  

Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності  

факультету медичних технологій діагностики та реабілітації 

№ 1 від 21.09.2021 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

доц. ВОРОНКОВА Ю. (голова Бюро), доц. ГЛАЗУНОВ С., доц. 

ОСТАНІНА Т., доц. ПРИХОДЬКО О., доц. ФАУЗІ Є., голова Ради студентів 

РОГОЗА О., студентки групи РФ-18-1 ГНІДЕНКО А. і ТЮТЮННИК П., 

студент групи РД-18-1 ПУПИНІН Н., студентка групи РМ-18-1 

КУЗНЕЦЕВЄЧУТЕ Є., студентка групи РС-19-1 КУЛІЧЕНКО Т.  

Окрім членів Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності факультету медичних технологій діагностики та реабілітації на 

засіданні присутні: 

доктор біологічних наук, професор кафедри загальної медицини з 

курсом фізичної терапії – ВОРОНКОВА Ольга (гарант освітньої програми 

“Фізична терапія, ерготерапія” спеціальності 227. Фізична терапія, ерготерапія 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти); 

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної медицини з курсом 

фізичної терапії – ЛАЦИНСЬКА Світлана (гарант освітньо-наукової програми 

“Медсестринство” спеціальності 223. Медсестринство за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти); 

студент 2 курсу групи РФ-20-1, голова наукового комітету Ради 

студентів факультету медичних технологій діагностики та реабілітації – 

Станіслав ТКАЧ. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про зміни в складі структури Бюро з забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності ФМТДР; 

2. Про затвердження плану роботи Бюро з забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності ФМТДР на 2021-2022 навчальний рік;  

3. Про підготовку до акредитацій за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти освітньо-наукової програми “Медсестринство” спеціальності 

223. Медсестринство та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія” спеціальності 227. Фізична 

терапія, ерготерапія (гаранти освітніх програм). 

 

ВИСТУПИЛИ:  



Доц. ВОРОНКОВА Ю. на початку засідання представила до розгляду і 

обговорення проект плану роботи Бюро з забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності на 2021-2022 навчальний рік, де наведено основні 

напрямки роботи та терміни їх виконання. Серед пріоритетних напрямків 

роботи слід відзначити безумовне дотримання мовного законодавства під час 

освітнього процесу; організацію, проведення моніторингу і опитувань як 

здобувачів вищої освіти, так і науково-педагогічних працівників факультету з 

питань якості організації освітньої діяльності; аналіз якості науково-

педагогічних працівників кафедр факультету та їх активне залучення до  

всебічного підвищення рівня кваліфікації шляхом участі у стажуваннях, 

міжнародних проектах, програмах мобільності, опановування нових цифрових 

технологій, участі в круглих столах/ семінарах з академічної доброчесності; 

проведення роботи серед здобувачів та науково-педагогічних працівників 

безперервної роботи щодо забезпечення дотримання принципів академічної 

доброчесності; залучення представників-стейкґолдерів до провадження 

освітньої діяльності, участі у заходах університету (Дні відкритих дверей, 

Ярмарок вакансій, День кар’єри тощо).  

Доц. ПРИХОДЬКО, секретар Бюро ЗЯВО ФМТДР, внесла пропозицію 

ухвалити проект плану роботи БЮРО ЗЯВО факультету медичних технологій 

діагностики та реабілітації на 2021-2022 н.р.  

Доц. ВОРОНКОВА Ю. запропонувала внести деякі зміни до склада 

Бюро ЗЯВО факультету медичних технологiй, дiагностики та реабілітації. За 

пропозицією Воронкової Ю.С. подано кандидатуру студента другого курсу 

групи РФ-20-1 ТКАЧА Станіслава, який є головою наукового комітету Ради 

студентів ФМТДР. Станіслав вступив на 1 перший курс Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара факультету медичних 

технологій діагностики та реабілітації на спеціальність 227. Фізична терапія, 

ерготерапія Університету у 2020 р. З жовтня 2020 р. займає посаду голови 

наукового комітету Ради студентів факультету. За участю Ткача С. серед 

здобувачів факультету проводяться вікторини у соціальних мережах, у 

минулому навчальному році Станіслав приймав участь у проведенні конкурсу 

зі створення Пам’ятки / Плакату “Академічна доброчесність очима студентів”, 

а також був одним із його учасників. Крім того, зміни також зумовлені тим, 

що Пупинін Н., який є студентом 4 курсу зараз інтенсивно готовиться до 

складання ліцензованого інтегрованого іспиту КРОК Б. 

Внесено наступні пропозиції:  

1. Вивести із складу Бюро з забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності ФМТДР студента групи РД-18-1 ПУПИНІНА Назара. 



2. Ввести до Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності ФМТДР студента групи РФ-20-1 ТКАЧА Станіслава. 

Ухвалили:  

1. Вивести із складу Бюро з забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності ФМТДР студента групи РД-18-1 ПУПИНІНА Назара. 

2. Ввести до Бюро з забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності ФМТДР студента групи РФ-20-1 ТКАЧА Станіслава. 

ЛАЦИНСЬКА С., гарант ОНП “Медсестринство” спеціальності 223 

Медсестринство за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, кандидат 

медичних наук, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії 

озвучила основні загальні напрямки підготовки до акредитації освітньої 

програми. Лацинська С.А. відзначила, що всі матеріали готуються вчасно, до 

підготовки залучені співробітники кафедри, надається всебічна допомога з 

боку відділів ректорату, ведеться плідна співпраця зі стейкґолдерами шляхом 

залучення їх до навчального процесу як викладачів-погодинників, написання 

методичних вказівок та рекомендацій до навчальних дисциплін, а також їх 

залучення до проведення щорічних спільних заходів (участь у конференціях, 

засіданнях кафедр тощо). Науково-педагогічним працівникам, що залучені до 

реалізації ОНП заплановано курси підвищення кваліфікації з медсестринства. 

ВОРОНКОВА О., гарант ОП “Фізична терапія, ерготерапія” 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти, д-р біологічних наук, професор кафедри загальної 

медицини з курсом фізичної терапії зазначила, що в рамках підготовки до 

акредитації було проведено роботу з наповнення форми самооцінювання. В 

рамках грантових коштів GIZ придбано обладнання та навчальні матеріали для 

напрацювання практичних навичок догляду за пацієнтами. Також 

підготовлено до друку навчально-методичні посібники з різних профільних 

дисциплін, друк яких буде здійснено за кошти другого траншу за грантом GIZ. 

Розроблено макети бізі-бордів для опанування навичок самообслуговування та 

виготовлено їх. Всіма науково-педагогічними працівниками, що забезпечують 

освітню програму пройдено курси підвищення кваліфікації з комп’ютерних 

технологій, підвищення кваліфікації за фахом. Завдяки викладачу-суміснику 

Румілову Д.О. ряд студентів, що навчаються за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія пройшли майстер-класи з масажу та прийняли участь у 

місцевих медико-спортивних заходах, пов’язаних з реабілітацією, які 

проводилися громадою м. Дніпро та Дніпропетровської області. 

Доц. Воронкова Ю. звернула увагу на те, що слід врахувати досвід 

попередньої акредитації ОП “Медсестринство” спеціальності 223 

Медсестринство за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і звернути   




