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ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми  «Медицина», рівня вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень  (ID у ЄДЕБО 47887) 
в Івано-Франківському Національному медичному університеті 

 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 01.07.2021 

8.50–9.00 Налаштування онлайн-
зустрічі експертної 

групи з 
представниками ЗВО 

Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.   

9.00–9.20 Організаційна 

зустріч з гарантом 

ОП 

Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.  

гарант ОП− Вірстюк Наталія Григорівна 
 

9.20-9-30 Підготовка до 

зустрічі 1 

Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.   

9.30–10.10 Зустріч 1 з керівником 
та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.  
 
Ректор: Рожко Микола Михайлович -  д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України; 
Вакалюк Ігор Петрович -  проректор з наукової роботи,  д.мед.н., професор; 

Яцишин Роман Іванович - в.о. першого проректора, д.мед.н., професор; 
Кобрин Тарас Зіновійович - проректор з науково-педагогічної та лікувальної 
роботи, к.мед.н., доцент;  

Кобець Сергій Федорович - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні 
зв'язки), доцент; 

Ванджура Ігор Юрійович - заступник ректора з виховної роботи, к.мед.н., доцент; 

Дмитришин Тетяна Миколаївна – начальник наукового відділу, д.мед.н., професор; 

Гарант ОП: Вірстюк Наталія Григорівна - завідувачка кафедри фармакології та 
внутрішньої медицини №3 імені професора М.М.Бережницького, д.мед.н., 
професор.   
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10.10–10.20 Підведення підсумків 
зустрічі 1  

Члени експертної групи 

10.20-10.30 підготовка до зустрічі 
2 

Члени експертної групи 

10.30–11.20 Зустріч 2 з 

академічним 
персоналом 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій програмі: 
Воронич-Семченко Наталія Миколаївна - завідувачка кафедри фізіології, д.мед.н., 

професор;  
Жураківська Оксана Ярославівна -  д.мед.н., професор, професор кафедри анатомії 
людини; 

Скрипник Надія Василівна - завідувачка кафедри ендокринології, д.мед.н., 
професор; 

Макарчук Оксана Михайлівна - завідувачка кафедри акушерства і гінекології ПО, 
д.мед.н., професор; 
Геращенко Сергій Борисович - завідувач кафедри гістології, цитології та 

ембріології, д.мед.н., професор; 
Децик Орина Зенонівна - завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров'я, д.мед.н., професор; 
Пришляк Олександра Ярославівна - завідувачка кафедри інфекційних хвороб та 
епідеміології, д.мед.н., професор; 

Кузенко Олександра Йосифівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
українознавства і філософії; 

Венгринович Наталія Романівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
мовознавства. 

11.20–11.30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30–11.40 Підготовка до зустрічі 
3 

Члени експертної групи 

11.40-12.40 Зустріч 3. Зі 
здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи 
аспіранти, які навчаються на ОП 

по 2 особи з кожного року навчання, різної форми (очна денна, вечірня, заочна), 
іноземці 
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Тромбола Олег Вікторович - здобувач кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти, 
1-й р.н. 
Романишин Ірина Миколаївна - здобувач кафедри онкології, 1-й р.н. 
Геращенко Андрій Сергійович - здобувач кафедри терапії і сімейної медицини 
післядипломної освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти 2 р.н.; 

Максименко Ярослав Романович - здобувач кафедри оториноларингології та 
офтальмології з курсом хірургії голови та шиї, 2 р.н.; 

Корж Надія Володимирівна - здобувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом 
професійних хвороб, 3 р.н.; 

Парахоняк Ростислав Любомирович - здобувач кафедри хірургії післядипломної 
освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти, 3 р.н.; 
Татарин Богдан Богданович - здобувач кафедри онкології, 3 р.н.; 

Гвоздецька Галина Сергіївна - здобувач кафедри акушерства і гінекології імені  
проф. І.Д.Ланового, заочний аспірант, 3 р.н.; 
Бєлінський Микита Вадимович – очний вечірній аспірант кафедри внутрішньої 
медицини №1 та медсестринства, 2 р.н.; 
Іріах Фестус Ува-Агбоніхена – здобувач  кафедри неврології та нейрохірургії, 4 р.н.;  

Ебає Нсан Еком Нсед – здобувач  кафедри акушерства та гінекології післядипломної 
освіти навчально-наукового інституту післядипломної освіти, 4 р.н. 
 

12.40 – 12.50 Підведення підсумків 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.50–13.50 Обідня перерва  

13.50–14.00 Підготовка до зустрічі 

4 

Члени експертної групи 

14.00–14.50 Зустріч 4 з 
представниками 

самоврядування 

Члени експертної групи;  
 

Наукове товариство:  Тромбола Олег Вікторович - здобувач кафедри хірургії 
ННІ післядипломної освіти, 1-й р.н. 
Середюк Леся Володимирівна – здобувач кафедри внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства, заочний аспірант 4 р.н.; 

Лазуркевич Тетяна Олегівна, аспірант кафедри фізіології, 1 р.н. 
Голова ради молодих учених - Сачко Андрій Михайлович; 
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Заступник Голови ради молодих учених  - Варунків Стефанія Володимирівна;  

Представники студентського наукового товариства: 

Гринів Надія – голова студентського наукового товариства; 

Фреїв Сергій – член студентського наукового товариства. 

Студ. профспілковий комітет: Солоджук Юрій Іванович, голова студ. 
профспілкового комітету. 

 
 

14.50-15.00 Підведення підсумків 

зустрічі 4.  

Члени експертної групи 

15.00 – 15.10 Підготовка до зустрічі 
5 

Члени експертної групи 

15.10-15.50 Зустріч 5 з 

роботодавцями 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП: 
Кліщ Іван Миколайович – проректор з наукової роботи Тернопільського 

національного медичного університету, д.мед.н., професор; 
Якимчук Віктор Миколайович – Генеральний директор КНП «Івано-Франківський 

обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради», 
к.мед.н., доцент; 
Слугоцька Ірина Володимирівна - директор КНП Івано- Франківський обласний 

клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради, к.мед.н., 
доцент; 

Царук Олександра Ярославівна – директор ТОВ «Медичний центр “Доктор 
Царук”»; 
Казьмірук Валентина Миколаївна – директор Підприємства "Лікувально-

діагностичний центр святого Луки" Івано-Франківського архієпархіального 
управління української греко-католицької церкви";  

Васкул Василь Петрович – директор КЗ фахової передвищої освіти "Коломийський 
медичний фаховий коледж ім. І.Франка" Івано-Франківської обласної ради”; 
Колеснікова Олена Вадимівна, заступник директора з наукової роботи Інституту 

https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%9D%D0%9F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%9D%D0%9F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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терапії НАМН України, д.мед.н., професор 
 
завідувачі кафедр/структурних підрозділів ЗВО, які є найбільш потенційними 

роботодавцями випускників ОП, представники інших ЗВО та інші роботодавці, 
зацікавлені у працевлаштуванні випускників ОП або залучені до реалізації ОП: 
Макарчук Оксана Михайлівна - завідувачка кафедри акушерства і гінекології ПО, 
д.мед.н., професор; 
Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор кафедри  терапії і сімейної 

медицини ПО; 
Децик Орина Зенонівна - завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського 
здоров'я, д.мед.н., професор; 

Островський Микола Миколайович – завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з 
курсом професійних хвороб, д.мед.н., професор; 

 
15.50-16.00 Підведення підсумків 

зустрічі 5.  
Члени експертної групи 

16-00-16-40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО)  

 

16.40-17.00 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

День 2 – 02.07.2021 

08.50–09.00 Налаштування онлайн-

зустрічі експертної 
групи з 
представниками ЗВО  

Члени експертної групи 

 

09.00–10.00 Огляд матеріально-

технічної бази, що 
використовується під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, представники науково-дослідних лабораторій,  та 
бібліотеки (демонстрація репозитарію, доступу до баз даних Скопус та ін.), 

співробітники : 
Попадинець Оксана Григорівна - завідувачка кафедри анатомії людини, д.мед.н., 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po


6 
 

професор; 
Чернюк Наталія Володимирівна – завідувачка кафедри внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та алергології ім. Є.М. Нейка, д.мед.н., професор; 

Нестерак Роксолана Вікторівна -  д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини 
№2 та медсестринства; 
Козовий Руслан Васильович - д.мед.н., професор, професор кафедри медичної 

біології і медичної генетики;  
Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор кафедри  терапії і сімейної 

медицини ПО; 
Юрчишин Оксана Іванівна – к.мед.н., доцент афедри мікробіології, вірусології та 
імунології; 

Татарин Мирослава Миколаївна – директор бібліотеки ІФНМУ; 
Туровська Лілія Вадимівна – відповідальна за моніторинг науково-метричних баз,  

медичної інформатики, медичної та біологічної фізики. 

10.00–10.10 Підготовка до зустрічі 
6 

Члени експертної групи 

10.10-11.00 Зустріч 6 із 

адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 

Начальник навчального відділу: Голуб Володимир Васильович, к.мед.н., доцент; 
Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти: Капечук Василь Васильович, 
к.мед.н., доцент; 

Начальник наукового відділу: Дмитришин Тетяна Миколаївна, д.мед.н., професор;  

Начальник юридичного відділу: Хомут Уляна Володимирівна; 

Заступник ректора з кадрових питань: Третяк Галина Михайлівна; 
Відповідальна особа за проведення разових рад:  Кулинич Галія Богданівна, 
к.мед.н., доцент. 

 
11.00–11.20 Підведення підсумків 

зустрічі 6 підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20–12.10 Зустріч 7 із 

допоміжними 
(сервісними) 

Члени експертної групи; 

завідувач відділу «Аспірантура. Докторантура»: Кондрат Лілія Антонівна; 
заступник ректора з економічних питань: Тимощук Леся Анатоліївна;  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-medychnoi-biolohii-i-medychnoi-henetyky
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-medychnoi-biolohii-i-medychnoi-henetyky
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-mikrobiolohii-virusolohii-ta-imunolohii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-mikrobiolohii-virusolohii-ta-imunolohii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-medychnoi-informatyky-medychnoi-i-biolohichnoi-fizyky
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структурними 
підрозділами 

Голова комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату: 
 Жураківська Оксана Ярославівна, д.мед.н., професор, професор кафедри анатомії 
людини; 

Голова комісії з питань етики ІФНМУ: Купновицька Ірина Григорівна – 

завідувачка кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії, д.мед.н., професор; 
Голова комісії з перевірки первинної документації: Ковальчук Лариса Євгенівна, 

завідувачка кафедри медичної біології і медичної генетики, д.мед.н., професор; 
Голова комісії з академічної доброчесності – Вакалюк Ігор Петрович, д.мед.н., 

професор; 
Відповідальний за патентно-ліцензійну діяльність: Чурпій Ігор Костянтинович, 
д.мед.н., професор; 

представник відділу інтернаціоналізації: Козовий Руслан Васильович, д.мед.н., 
професор, професор  кафедри медичної біології і медичної генетики;  

Грушевський  Роман Євгенович; 
 

12.10-12.30 Підведення підсумків 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.30-13.30 Обідня перерва  

13.30–14.20 Зустріч 8 з науковими 
керівниками 
дисертаційних робіт 

Члени експертної групи;  
наукові керівники здобувачів ступеня доктора філософії: 
Островський Микола Миколайович, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб, д.мед.н., професор; 
Пришляк Олександра Ярославівна - завідувачка кафедри інфекційних хвороб та 

епідеміології, д.мед.н., професор; 
Геник Наталія Іванівна - завідувачка кафедри акушерства та гінекології імені 
професора І.Д. Ланового, д.мед.н., професор; 

Макарчук Оксана Михайлівна - завідувачка кафедри акушерства і гінекології ПО, 
д.мед.н., професор; 

Децик Орина Зенонівна - завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського 
здоров'я, д.мед.н., професор; 
Воронич-Семченко Наталія Миколаївна - завідувачка кафедри фізіології, д.мед.н., 

професор;  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-klinichnoi-farmakolohii-i-farmakoterapii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-medychnoi-biolohii-i-medychnoi-henetyky
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-medychnoi-biolohii-i-medychnoi-henetyky
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-ftyziatrii-i-pulmonolohii-z-kursom-profesiinykh-khvorob
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-ftyziatrii-i-pulmonolohii-z-kursom-profesiinykh-khvorob
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-akusherstva-ta-hinekolohii-imeni-profesora-id-lanovoho
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-akusherstva-ta-hinekolohii-imeni-profesora-id-lanovoho
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Жураківська Оксана Ярославівна -  д.мед.н., професор, професор кафедри анатомії 
людини; 
Гриб Вікторія Анатоліївна – завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії, 

д.мед.н., професор; 
Федоров Сергій Валерійович, д.мед.н., професор кафедри  терапії і сімейної 
медицини ПО; 

Геращенко Сергій Борисович - завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології, д.мед.н., професор; 

 

14.20–14.30 Підведення підсумків 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

14.30-15.10 Резервна зустріч   

15.10-15.20 Підведення підсумків 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.20–15.40 Підготовка 

Фінальної зустрічі 

 

15-40-16-20 Фінальна зустріч Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.  

 

Ректор: Рожко Микола Михайлович 
Гарант: Вірстюк Наталія Григорівна 

проректор з наукової роботи: Вакалюк Іор Петрович 
завідувач аспірантури: Кондрат Лілія Антонівна 

 

16-20-17-00 Підбиття підсумків 

дня 

Члени експертної групи: Деміхова Н.В., Зайцев В.І., Побережець В.Л.  
 

День 3 – 03.07.2021 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-terapii-i-simeinoi-medytsyny-po

