ПРОГРАМА
роботи експертної групи в Івано-Франківському національному медичному
університеті щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми
«Фармація, промислова фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти в період з 19 по 21 листопада 2020 року
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи в Івано-Франківському національному медичному університеті
(далі – ІФНМУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми,
а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ІФНМУ,
так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за
згодою як експертної групи, так і ІФНМУ.
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. ІФНМУ забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозвʼязку.
2.2. ІФНМУ забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом до
мережі Інтернет.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть бути
присутні працівники ІФНМУ та інші особи, крім випадків, коли це погоджено
експертною групою.
2.4. ІФНМУ 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. Експертна група
повідомляє про це завчасно ІФНМУ; ІФНМУ має вжити адекватних заходів, аби
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч.
ІФНМУ 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 ІФНМУ повинен надавати документи та іншу
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи.
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2.8. Контактною особою від ІФНМУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про
самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою:
Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, м.
Івано-Франківськ, 76018
3. Розклад роботи експертної групи
Час

Заходи

Учасники

День 1 – 19.11.2020
Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2,
м. Івано-Франківськ, 76018
08.45– Підготовка до зустрічі із Члени експертної групи
09.00 гарантом ОПП
09.00– Організаційна
зустріч
з Члени експертної групи;
09.30 гарантом освітньої програми, Гарант освітньої програми що заявлена до акредитації
к.фарм.н., доцент ФЕДЯК Ірина Орестівна
(відеоконференція на платформі
ZOOM)
09.30– Зустріч 1 з керівництвом та Члени експертної групи;
10.15 менеджментом ЗВО ІФНМУ
Адміністрація ІФНМУ:
(відеоконференція на платформі 1. Ректор – д.мед.н., професор, Заслужений
ZOOM)
діяч науки і техніки України РОЖКО
Микола Михайлович;
2. Перший проректор – д.біол.н., професор
ЕРСТЕНЮК Ганна Михайлівна;
3. Начальник навчального відділу ІФНМУ
– ГОЛУБ Володимир Васильович;
4. Начальник відділу ECTS та моніторингу
якості освіти – КАПЕЧУК Василь
Васильович;
5. Декан фармацевтичного факультету,
гарант освітньої програми – к.фарм.н.,
доцент ФЕДЯК Ірина Орестівна.
10.15– Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи
10.30 та
організаційної
зустрічі,
підготовка до зустрічей 2, 3, 4
10.30– Зустріч 2 зі здобувачами вищої Члени експертної групи;
11.45 освіти
ОПП
«Фармація, здобувачі вищої освіти, які навчаються на
промислова фармація»
ОПП

3

(відеоконференція на платформі І курс:
ZOOM)
ПАСТЕРНАК Анжеліка, студентка 41групи 1 курсу (дфн);
ІІ курс:
НАЙДА Максим, студент 43- групи 2
курсу (дфн),
КЛОЧЕНЮК Галина, студентка 61* групи
2 курсу заочної форми навчання;
ІІІ курс:
МАЙКА Ольга, студентка 41- групи 3
курсу (дфн),
ХАРАЩУК Романа, студентка 61- групи 3
курсу заочної форми навчання,
ПРОНІВ Володимира, студентка 61- групи
3 курсу заочної форми навчання,
АНЕКЕ
ЧУКВУЕМЕКА
Бенджамін,
студент 67 групи 3 курсу (дфн);
ІV курс:
МЕЛЕНЮК Мар’яна, студентка 42* групи
4 курсу (дфн),
СОКОЛОВА Ольга, студентка 62- групи 4
курсу заочної форми навчання,
ПОПИК Віталій, студент 63- групи 4 курсу
заочної форми навчання,
ПЕНЧЕВА Раліца, студентка 69 групи 4
курсу (дфн);
V курс:
ВІНТОНІВ Ірина, студентка 41* групи 5
курсу (дфн),
ТУРКЕВИЧ Юрій, студент 41- групи 5
курсу (дфн),
ДОРОНЮК Наталія, студентка 61- групи 5
курсу заочної форми навчання,
ПІРУС Володимир, студент 61* групи 5
курсу заочної форми навчання.
11.45– Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
12.00 та підготовка до зустрічей 3, 4
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12.00– Зустріч 3 з академічним
13.00 персоналом ОПП «Фармація,
промислова фармація»
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
науково-педагогічні
працівники,
що
безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають
навчальні дисципліни:
1.
Завідувач
кафедри
Клінічної
фармакології і фармакотерапії – д.мед.н.,
проф.,
Заслужений
лікар
України
КУПНОВИЦЬКА Ірина Григорівна;
2. Завідувач кафедри Фармації – д.фарм.н.,
проф. ГРИЦИК Андрій Романович;
3. Завідувач кафедри Організації та
економіки фармації і технології ліків (ОЕФ
і ТЛ) – д.фарм.н., доц. ФЕДОРОВСЬКА
Мар’яна Іванівна;
4.
Завідувач
кафедри
Хімії
фармацевтичного факультету – д.х.н.,
проф. СТЕЦЬКІВ Андрій Остапович;
5. ІВАНЧУК Ірина Михайлівна, к.фарм.н.,
доц. – викладачка фармацевтичної хімії,
кафедри фармації;
6. СЕНЧІЙ Василь Миколайович, к.мед.н.,
доц. – викладач біологічної хімії, кафедри
біологічної та медичної хімії імені
академіка Г.О. Бабенка;
7. БОДНАРЧУК Олеся Василівна, к.х.н.,
доц. – викладачка органічної хімії, кафедри
хімії фармацевтичного факультету;
8. ВЕНГРИНОВИЧ Наталія Романівна,
к.філол.н., доц. – викладачка англійської
мови (за професійним спрямуванням);
9. ШЕРЕМЕТА Лідія Миколаївна, д.мед.н.,
проф. – викладачка фармакології;
10. МЕЛЬНИК Марія Володимирівна,
к.фарм.н., доц. – викладачка виробничої
фармацевтичної практики;
11. ДОБРОВОЛЬСЬКА Анна Михайлівна,
к.фіз.-мат.н., доц. – викладачка вибіркової
дисципліни
«Європейський
стандарт
комп’ютерної грамотності».
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13.00– Обідня перерва
14.00
14.00– Зустріч 4 з представниками
15.00 комісій, дотичних до наукової
складової
та
міжнародних
зв’язків
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
1. Проректор з наукової роботи проф.
ВАКАЛЮК Ігор Петрович;
2. Проректор з науково-педагогічної
роботи (міжнародні зв’язки) доц. КОБЕЦЬ
Сергій Федорович;
3. Завідувач кафедри Фармації – д.фарм.н.,
проф. ГРИЦИК Андрій Романович;
4. Відповідальна за роботу лабораторії
практичної фармації №4 к.фарм.н., в.о.
доцента СВІРСЬКА Софія Петрівна,;
5.
Керівник
навчально-тренінгового
центру «Іноземні мови для професійного
спілкування» д.філол.н., проф. ЛУЦАК
Світлана Миколаївна;
6. Заступник голови
студентського
наукового товариства, голова секції
фармацевтичного
факультету
ДРОГОБИЦЬКА Ярина
15.00– Підведення підсумків зустрічей Члени експертної групи
15.30 3, 4, підготовка до зустрічей 5, 6
15.30– Зустріч 5 із адміністративним та
16.45 допоміжним персоналом, що
бере участь в організації
освітнього процесу на ОП
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
1. Декан фармацевтичного факультету –
доц. ФЕДЯК Ірина Орестівна;
2. Заступник декана із заочної форми
навчання ІФНМУ, доцент кафедри хімії
фармацевтичного факультету – ЛЕОЧКО
Наталія Степанівна;
3. Начальник навчального відділу ІФНМУ
– ГОЛУБ Володимир Васильович;
4. Начальник відділу працевлаштування
студентів і випускників університету –
доц. МЕЛЬНИК Іван Васильович;
5.
Керівник
практики
–
доц.
ВИТВИЦЬКИЙ Зіновій Ярославович;
6. Начальник відділу інформаційноаналітичного забезпечення – доц. СЕНЧІЙ
Василь Миколайович;
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7. Начальник відділу ECTS та моніторингу
якості освіти – доц. КАПЕЧУК Василь
Васильович;
8. Куратор ECTS фармацевтичного
факультету – доц. МЕЛЬНИК Дмитро
Олександрович;
9. Начальник юридичного відділу ХОМУТ Уляна Володимирівна.
16.45– Зустріч 6
Члени експертної групи;
17.45 Відкрита зустріч
усі зацікавлені учасники освітнього
(відеоконференція на платформі процесу (крім гаранта заявленої освітньої
ZOOM)
програми та представників адміністрації
ІФНМУ)
17.45– Підведення підсумків зустрічей Члени експертної групи
18.00 5, 6
День 2 – 20.11.2020
Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2,
м. Івано-Франківськ, 76018
9.00 – Зустріч 7 Огляд матеріально10.20 технічної
бази,
що
використовується
під
час
реалізації
ОП
(відеофільм,
презентації тощо)
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
1.
Завідувач
кафедри
Клінічної
фармакології і фармакотерапії – проф.,
Заслужений
лікар
України
КУПНОВИЦЬКА Ірина Григорівна;
2. Завідувач кафедри Фармації – проф.
ГРИЦИК Андрій Романович;
3. Завідувач кафедри Організації та
економіки фармації і технології ліків (ОЕФ
і ТЛ) – д.фарм.н., доц. ФЕДОРОВСЬКА
Мар’яна Іванівна;
4.
Завідувач
кафедри
Хімії
фармацевтичного факультету – проф.
СТЕЦЬКІВ Андрій Остапович;
5. Директор бібліотеки – ТАТАРИН
Мирослава Миколаївна;
6. Декан фармацевтичного факультету,
гарант освітньої програми – доцент
ФЕДЯК Ірина Орестівна.
10.20– Підведення підсумку зустрічі 7 Члени експертної групи
10.40 та підготовка до зустрічі 8
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10.40 Зустріч 8 з роботодавцем та
–11.20 замовником
за
напрямом
підготовки
(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:
1. Начальниця Державної служби з
лікарських засобів і контролю за
наркотиками в Івано-Франківській області,
провізорка вищої кваліфікаційної категорії
ШПУР Надія Тарасівна;
2. Комерційний директор ТОВ «Іва-Фарм»,
Голова
Івано-Франківської
обласної
асоціації фармацевтів, провізор вищої
кваліфікаційної категорії ВЕНГРИНЮК
Іван Миколайович;
3. Завідувачка аптеки ТОВ «Аптека
«Центорія»»,
провізорка
вищої
кваліфікаційної категорії САМБОРСЬКА
Ярослава Іванівна;
4. Технічний директор ПАТ «Барва», к.т.н.
МЕЖИБРОЦЬКИЙ Василь Петрович;
5. Начальниця випробувального центру ДП
«Івано-Франківський науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та
сертифікації», кандидат фармацевтичних
наук, доцент, СТАСІВ Тетяна Генадіївна;
6. Завідувачка аптеки № 1 ПФ «МІФ»,
провізорка вищої кваліфікаційної категорії
МАКСИМЕНКО
Олександра
Володимирівна.
11.20 Проведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи
–11.40 та підготовка до зустрічі 9, 10,
11
11.40 Зустріч 9 з студентським Члени експертної групи;
–12.30 активом факультету фармації і 1. ТРОМБОЛА Олег Вікторович - Голова
ЗВО
студентського парламенту;
(відеоконференція на платформі 2. СОЛОДЖУК Юрій Іванович ZOOM)
Профком студентів;
3.
Представники
студентського
парламенту на рівні Університету:
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ЛУКАНЮК Михайло, студент 84 групи 3
курсу медичного факультету,
ШПИЧАК В’ячеслав, студент 5 групи 6
курсу медичного факультету;
БОЙКО Марія-Олександра Михайлівна,
студентка 81 групи 5 курсу медичного
факультету.
4.
Представник
студентського
самоврядування
фармацевтичного
факультету – Голова фармацевтичного
відділення
Української
медичної
студентської
асоціації
«Pharm_plus»,
студентка
41*
групи
4
курсу
фармацевтичного
факультету
ХМІЛЕВСЬКА Катерина;
5. Староста академічної групи –
СУЛЯТИЦЬКА Надія, староста 41 групи та
КРУК Анастасія, староста 42 групи (дфн),
ШКОРУТА (ФЕОКТІСТОВА) Анастасія,
староста 63- групи 4 курсу, (зфн).
12.30 Проведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи
–13.00 та підготовка до зустрічі 10, 11
13.00– Обідня перерва
14.00
14.00– Зустріч 10 з випускниками Члени експертної групи;
14.45 фармацевтичного факультету
1. Pharmacist Independent Prescriber, Hair
Loss Specialist, The Belgravia Centre (м.
Лондон, Великобританія) НІКОЛЛС Уляна
Петрівна (денна форма навчання, 2008 рік
випуску);
2. Завідувачка аптеки № 2 ПП «ФК
«Здорова родина»» ПАНАС
Ірина
Володимирівна (денна форма навчання,
2011 рік випуску);
3. Magister farmacji, Solispharm spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ПУСТОВІТ
Артур Юрійович (денна форма навчання
2013 року випуску);
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4. Доцент кафедри ОЕФ і ТЛ, к.екон.н.
ФЕДЕНЬКО Світлана Миколаївна (заочна
форма навчання, 2009 рік випуску);
5. АНГЄЛОВА Снєжана
(факультет
підготовки
іноземних
громадян,
громадянка Болгарії, заочна форма
навчання, 2020 рік випуску);
6. КЛИПИЧ Олена (заочна форма
навчання, 2020 рік випуску).
14.45 Проведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
–15.00 10 та підготовка до зустрічі 11
15.00– Зустріч 11 із керівниками Члени експертної групи;
16.00 допоміжних
структурних 1. Провідний фахівець з питань
підрозділів
ІФНМУ запобігання
корупції
ФЕДОСЕНКО
(відеоконференція на платформі Наталія Володимирівна;
ZOOM)
2. Заступник ректора з виховної роботи –
доц. ВАНДЖУРА Ігор Юрійович;
3. Представник ради кураторів від
фармацевтичного
факультету:
доц.
ДОБРОВОЛЬСЬКА Анна Михайлівна;
4. Працівник кабінету психологічної
допомоги, який функціонує на базі
Університетської
клініки:
кандидат
психологічних наук, в.о. доцент КОЗОВА
Ірина Любомирівна;
5. Заступник відповідального секретаря
приймальної комісії доц. САРАПУК Ігор
Володимирович;
6. Голова комісії з виявлення та
запобігання академічного плагіату в
Університеті
–
д.мед.н.,
проф.
ЖУРАКІВСЬКА Оксана Ярославівна;
7. Голова комісії з питань етики ІФНМУ –
д.мед.н., проф., Заслужений лікар України
КУПНОВИЦЬКА Ірина Григорівна;
8. Керівник Планово-фінансового відділу,
помічник ректора з економічних питань –
ТИМОЩУК Леся Анатоліївна;
9. Начальниця відділу кадрів – ТРЕТЯК
Галина Михайлівна.
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16.00– Підведення підсумків зустрічей
16.15 10, 11 та підготовка до резервної
зустрічі
16.15– Резервна
зустріч
17.00 (відеоконференція на платформі
ZOOM)
17.00– Підведення підсумків резервної
17.15 та підготовка до фінальної
зустрічі
17.15– Фінальна зустріч
17.45 (відеоконференція на платформі
ZOOM)

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

запрошені

на

Члени експертної групи;
Адміністрація ІФНМУ:
1. Ректор – д.мед.н., професор, Заслужений
діяч науки і техніки України РОЖКО
Микола Михайлович;
2. Перший проректор – д.біол.н., професор
ЕРСТЕНЮК Ганна Михайлівна;
3. Начальник навчального відділу ІФНМУ
– ГОЛУБ Володимир Васильович;
4. Начальник відділу ECTS та моніторингу
якості освіти – КАПЕЧУК Василь
Васильович;
5. Декан фармацевтичного факультету,
гарант освітньої програми – к.фарм.н.,
доцент ФЕДЯК Ірина Орестівна.
17.45– Підведення підсумків фінальної Члени експертної групи
18.00 зустрічі
День 3 – 21.11.2020
Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2,
м. Івано-Франківськ, 76018
09.00– «День суджень» – зустріч Члени експертної групи
13.00 експертної групи
13.00– Обідня перерва
14.00
14.00– «День суджень» – зустріч Члени експертної групи
18.00 експертної групи
КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
Григорій ЗАГРИЧУК
«15» листопада 2020 року
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ПОГОДЖЕНО:
РЕКТОР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО

МЕДИЧНОГО

Микола РОЖКО
«15» листопада 2020 року

