
КЗВО « РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

ПЛАН-ГРАФІК МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

№ 

з/п 

Галузь 

знань Спеціаль

ність 

Рівень 

вищої 

освіти 

Тип 

програми 
Назва ОП Гарант Період 

монітор

ингу 

Мета Вид 

моніторингу  

Залучені 

сторони  

Звіт 

1 22 

Охорна 

здоров’я 

 

223 

Медсестр

инство 

Перший Освітньо-

професійна 

Медсестринс

тво 

Сабадишин 

Ростислав 

Олексійович 

Травень 

2020 

 Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

2 22 Охорна 

здоров’я 

224 

Технологі

ї медичної 

діагности

ки та 

лікування 

Перший Освітньо-

професійна 

Технології 

медичної 

діагностики 

та лікування 

Рєзніков 

Анатолій  

Петрович 

 

Листопад 

2020 р 

 Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

3 22 Охорна 

здо ров’я 

226 

Фармація, 

промисло

ва 

фармація 

Перший Освітньо-

професійна 

Фармація Штрімайтіс 

Оксана 

Вікторівна  

Жовтень 

2020 р 

 Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

4 22 Охорна 

здоров’я 

227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапі

я 

Перший Освітньо-

професійна 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Коробко 

Лариса 

Ростиславівна 

Грудень 

2020 

 Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

5 22 

Охорона 

226 

Фармація,

 

Початков

Освітньо-

професійна 

Фармація  Штрімайтіс 

Оксана 

вересень 

2020 

Оцінка якості 

освітнього 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

Здобувачі ВО, 

студентське 

Аналітична 

довідка, 



здоров’я промисло

ва 

фармація 

ий рівень 

вищої 

освіти 

Вікторівна процесу за ОП стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

протокол 

спільного 

засідання 

6 22 

Охорона 

здоров’ я 

223 

Медсестр

инство 

Початков

ий рівень 

вищої 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Лікувальна 

справа 

 Баб’як Олена 

Вікторівна 

жовтень 

2020 

Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

7 22 

Охорона 

здоров’ я 

223 

Медсестр

инство 

Початков

ий рівень 

вищої 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Сестринська 

справа 

Дем ‘янчук 

Михайло 

Ростиславович 

жовтень  

2020 

Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

8 22 

Охорона 

здоро’ я 

221 

Стоматол

огія 

Початков

ий рівень 

вищої 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Стоматологія 

ортопедична 

Палапа Василь 

Васильович 

листопад    

2020 

Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 

9 22 

Охорона 

здоров’ я 

221 

Стоматол

огія 

Початков

ий рівень 

вищої 

освіти 

Освітньо-

професійна 

Стоматологія Палапа Василь 

Васильович 

листопад   

2020 

Оцінка якості 

освітнього 

процесу за ОП 

Анкетування, 

співбесіда з усіма 

стейкхолдерами, 

моніторинг 

досягнення 

програмних 

результатів 

навчання. 

Здобувачі ВО, 

студентське 

самоврядування

, викладачі, 

роботодавці, 

навчально-

методичний 

відділ 

Аналітична 

довідка, 

протокол 

спільного 

засідання 
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