
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького щодо 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фармація, 

промислова фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 

період з 15 по 17 березня 2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи в Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (далі – ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 

для ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, так і для експертної групи. Будь-які подальші 

зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЛНУВМБ 

імені С. З. Ґжицького. 

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. ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького забезпечує можливості проведення 

акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького забезпечує учасників акредитаційної 

експертизи доступом до мережі Інтернет. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть 

бути присутні працівники ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького та інші особи, крім 

випадків, коли це погоджено експертною групою. 

2.4. ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького 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 ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького; ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького має вжити адекватних заходів, аби забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі.  
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2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. 

ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького 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 ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького повинен 

надавати документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького з усіх питань, 

пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 

вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному режимі із 

використанням платформи ZOOM. Під час відеоконференції здійснюється 

відеозапис, матеріали якого передаються до Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та недоступні третім особам. 

 
 

3. Розклад роботи експертної групи 

 
 

Час Заходи Учасники 

День 1 – 15.03.2021 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького 

09.00–

09.20 

Налаштування відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі із 

гарантом ОПП 

Члени експертної групи 

09.20–

10.00 

Організаційна зустріч з 

гарантом освітньої програми, 

що заявлена до акредитації 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Т. в. о. гаранта освітньої програми –  

к. фарм. н., доцент КАЛИТОВСЬКА 

Мирослава Богданівна 

10.00–

10.30  

Підведення підсумків 

організаційної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10.30–

11.10 

Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького: 

1. Ректор Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького – 

д. вет. н., професор, член-кор. НААН 

України, заслужений діяч науки і техніки  
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України СТИБЕЛЬ Володимир 

Володимирович 

2. Проректор з науково-педагогічної 

роботи – к. вет. н., доцент  ДВИЛЮК 

Ігор Володимирович 

3. Декан факультету ветеринарної 

гігієни, екології та права – д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан Андрійович 

4. Т. в. о. гаранта освітньої програми –  

к. фарм. н., доцент КАЛИТОВСЬКА 

Мирослава Богданівна 

11.10–

11.40 

Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи 

11.40–

12.40 

Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти ОПП «Фармація, 

промислова фармація» 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

І курс: 

Кріль Олена (ДФН) 

Резнік Юлія (ЗФН, ПП) 

Намис Катерина (ЗФН, СП) 

ІІ курс: 

Войтович Христина (ДФН) 

Коліщак Кароліна (ЗФН, ПП) 

Павук Юлія (ЗФН, СП) 

ІІІ курс: 

Логін Юлія (ДФН) 

Куджа Олена (ЗФН, ПП) 

Ілик Анастасія (ЗФН, СП) 

ІV курс: 

Ходорівська Ірина (ДФН) 

Галин Наталя (ЗФН, ПП) 

Петрощук Софія (ЗФН, СП) 

12.40–

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

13.00–

14.00  

Обідня перерва  

14.00–

15.00 

Зустріч 3 з академічним 

персоналом (відеоконференція 

на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають 

на цій програмі: 

1. Завідувач кафедри фармації та біології 

– к. б. н., доцент, ГРИЦИНА Мирослава 
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Романівна, викладачка фармакогнозії, 

фармацевтичної ботаніки  

2. Т. в. о. гаранта освітньої програми - 

к. фарм. н., доцент КАЛИТОВСЬКА 

Мирослава Богданівна, викладачка 

аналітичної хімії, загальної та 

неорганічної хімії 

3. КОБРИН Леся Олегівна, викладачка 

фармацевтичної хімії, органічної хімії, 

фізичної та колоїдної хімії 

4. ЧЕРЕПОВСЬКА Тетяна 

Володимирівна, викладачка іноземної 

мови 

5. ФЕДІН Роман Михайлович, викладач 

аптечної технології ліків, промислової 

технології ліків 

6. ЛІСНЯК Олександр Іванович, 

викладач фармакології 

7. СЛИВКА Наталія Богданівна, 

викладачка устаткування та 

проектування фармацевтичних 

виробництв 

8. БОНЕЦЬКИЙ Орест Олегович, 

викладач організації та економіки 

фармації, фармацевтичного 

менеджменту та маркетингу 

9. КОВАЛЬСЬКА Марта Євгенівна, 

викладачка клінічної фармації та 

фармацевтичної опіки 

10. ДЕМКІВ Ольга Михайлівна, 

викладачка біологічної хімії 

15.00–

15.30 

Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічей 4 

Члени експертної групи 

15.30–

16.30  

Зустріч 4 із адміністративним 

та 

адміністративним та 

допоміжним персоналом, що 

бере участь в організації 

освітнього процесу на ОП 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи 

1. Декан факультету ветеринарної 

гігієни, екології та права – д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан Андрійович 

2. Відповідальна особа за внутрішнє 

забезпечення якості вищої освіти – 

МОРОЗ Андрій Зеновійович 

3. Керівник навчально-методичного 
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відділу – к. екон. н., доцент ПЕНЦАК 

Тарас Григорович 

5. Керівник лабораторії технічних засобів 

навчання – ДУДКА Галина Іванівна 

6. Керівник підрозділу навчальної і 

виробничої практик та сприяння 

працевлаштуванню студентів і 

випускників - к. техн. н., доцент ГАЛУХ 

Богдан Іванович 

7. Голова навчально-методичної ради – 

к. техн. н., доцент СЛИВКА Наталія 

Богданівна 

16.30–

17.00 

Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

17.00–

17.40 
Відкрита зустріч 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

усі зацікавлені учасники освітнього 

процесу (крім гаранта заявленої освітньої 

програми та представників адміністрації 

ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького) 

17.40–

18.00 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – 16.03.2021 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького 

09.00–

10.10 

Зустріч 5 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП (онлайн-

трансляція та відео/фото) 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Т. в. о. гаранта освітньої програми –  

к. фарм. н., доцент КАЛИТОВСЬКА 

Мирослава Богданівна  

2. Проректор з адміністративно-

господарської частини – ЛІСОВИЙ Ігор 

Володимирович 

3. Директор бібліотеки – ЛУЦИК 

Людмила Олександрівна 

10.10–

10.30 

Підведення підсумків зустрічі 5, 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30–

11.15 

Зустріч 6 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

КУСИК Марина, здобувач вищої освіти 

за ОП (ЗФН, ПП) – голова колегії 

студентів 

ГРАДОВИЧ Ніна Ігорівна – керівник 

наукового товариства студентів 
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факультету ветеринарної гігієни, екології 

та права 

ПЕТРОЩУК Софія, здобувач вищої 

освіти за ОП (ЗФН, СП) – член наукового 

товариства студентів ОПП «Фармація, 

промислова фармація») 

ДИТЮК Марія – заступник керівника 

профспілкової організації студентів та 

аспірантів 

СУХЕНКО Анна – голова колегії 

студентів факультету ветеринарної 

гігієни, екології та права 

СУШКО Аміна, здобувач вищої освіти за 

ОП (ДФН) – представник  колегії 

студентів ОПП «Фармація, промислова 

фармація» 

ГАЩУК Вікторія, здобувач вищої освіти 

за ОП (ДФН) – член профспілкової 

організації студентів. 

11.15–

11.30 

Підведення підсумків зустрічі 6, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30–

12.10 

Зустріч 7 з представниками 

комісій, дотичних до наукової 

складової та міжнародних 

зв’язків  

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Проректор з наукової роботи – 

ФЕДЕЦЬ Олег Мирославович 

2. Секретар науково-технічної ради – к. 

вет. н., доцент ЩЕРБАТИЙ Андрій 

Романович,  

3. Голова комітету з біоетики – д. вет. н., 

професор МИСАК Андрій Романович 

4. Особа, відповідальна за академічну 

доброчесність – МОРОЗ Андрій 

Зеновійович 

5. Керівник  лабораторії к-ри 

ветеринарно-санітарного інспектування – 

д. вет. н., доцент СІМОНОВ Мар’ян 

Романович;  

6. Керівник лабораторії к-ри фармації та 

біології – к. фарм. н., доцент 

КАЛИТОВСЬКА Мирослава Богданівна. 

7. Керівник відділу міжнародної 

співпраці – д. вет. н., професор 

СТЕФАНИК Василь Юрійович 
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12.10–

12.30 

Підведення підсумків зустрічі 7 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

12.30–

13.00 

Зустріч 8 із роботодавцями, 

професіоналами-практиками, 

які залучені до реалізації ОПП 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

ІВАШИНА Мар’яна Миколаївна – 

керівник служби навчання та розвитку 

«Галичфарм» 

МАКСИМЕЦЬ Оксана Романівна –

провізор-керуючий аптеками м. Львів, 

«Аптека Доброго дня», ТОВ 

«Фармастор» 

МИСІВ Зоряна Франківна – регіональний 

менеджер фармацевтичної компанії 

«Hetero Labs Ltd» 

МОСКАЛЬ Уляна – HR менеджер  групи 

компаній «Подорожник»  

СТАНКЕВИЧ Роман – юрист 

Департаменту розвитку групи компаній 

«Подорожник» 

ЗАБОЛОТНЯ Зоряна Орестівна – 

директор комунального підприємства 

Львівської обласної ради «Міжлікарняна 

аптека №272»  

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

15.00 

Зустріч 9 із керівниками 

структурних підрозділів та 

допоміжним персоналом, 

що бере участь в організації 

освітнього 

процесу на ОП 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Відповідальний секретар 

приймальної комісії – к. вет. н, доцент 

ДАНКОВИЧ Роман Степанович 

2. Відповідальна особа за внутрішнє 

забезпечення якості вищої освіти – 

МОРОЗ Андрій Зеновійович 

3. Відповідальна особа за протидію 

булінгу, протидію корупції, протидію 

дискримінації – к. ю. н., доцент 

КУЛЬГАВЕЦЬ Христина Юріївна 

4. Особа, відповідальна за вирішення 

конфліктних ситуацій – к. вет. н., доцент  

ДВИЛЮК Ігор Володимирович 

5. Директор бібліотеки – ЛУЦИК 

Людмила Олександрівна 

6. Представник фінансового 

департаменту – ДЕМКІВ Марʼяна 
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Ігорівна, головний бухгалтер 

7. Відповідальна особа за психологічну 

підтримку – ЗАСЯДЬКО Тетяна 

Анатоліївна, практичний психолог 

8. Керівник центру культури та дозвілля 

– КУПЧАК Тетяна Зеновіївна 

15.00– 

15.45 

Підведення підсумків зустрічі 9 

та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

15.45– 

16.45 

Резервна зустріч 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

особи, які додатково запрошені на 

резервну зустріч 

16.45– 

17.00 

Підведення підсумків резервної 

та підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00- 

17.40 

Фінальна зустріч 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація ЛНУВМБ імені 

С. З. Ґжицького: 

1. Ректор Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького – 

д. вет. н., професор, член-кор. НААН 

України, заслужений діяч науки і техніки  

України СТИБЕЛЬ Володимир 

Володимирович 

2. Проректор з науково-педагогічної 

роботи – к. вет. н., доцент  ДВИЛЮК 

Ігор Володимирович 

3. Декан факультету ветеринарної 

гігієни, екології та права – д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан Андрійович 

4. Т. в. о. гаранта освітньої програми –  

к. фарм. н., доцент КАЛИТОВСЬКА 

Мирослава Богданівна 

17.40–

18.00 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – 17.03.2021 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького 

09.00–

13.00 

«День суджень» – зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 
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13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

18.00 

«День суджень» – зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

Григорій ЗАГРИЧУК 

«09» березня 2021 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Ректор Львівського національного університету  

ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С. З. Ґжицького               Володимир СТИБЕЛЬ  

 «09» березня 2021 року 

 


