
 

 

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 08 по 10 березня 2023 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 проведення 

акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів 

відеозвʼязку та доступ учасників акредитаційної експертизи до мережі 

Інтернет. 

2.2. 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. 

2.3. ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького забезпечує присутність 

осіб,     зазначених у програмі візиту експертної групи для кожної зустрічі, у 

погоджений час. Для цього ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького надсилає 



посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, 

зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою.  

2.4. У зв’язку з проведенням акредитаційного візиту у 

дистанційному форматі, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького забезпечує 

реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із 

експертною групою спосіб. 

2.5. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну 

зустріч експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із 

ними доцільна в інтересах акредитаційної експертизи. Експертна група 

завчасно повідомляє про це ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького; ЛНУВМБ 

імені С. З. Ґжицького має вжити заходів, щоб забезпечити участь 

відповідної особи у резервній зустрічі. 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. 

2.6. На запит експертної групи ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького 

повинен надавати документи та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи.  

2.7. Контактною особою від ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького з усіх 

питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант ОП, 

зазначений у відомостях про самооцінювання. 

2.8. 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. 

2.9.  Акредитаційна експертиза проводиться за 

адресою/посиланням : 

День 1: ID 21060 Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького ОП  “Фармація, 

промислова фармація”  

Час: 08 березня 2023р, 09:15  

Підключитись до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78545852117?pwd=7WrFBT9iqbUxaJnZ55ETwy

pD42jxbX.1  

Ідентифікатор конференції: 785 4585 2117 

Пароль:1111 

https://us04web.zoom.us/j/78545852117?pwd=7WrFBT9iqbUxaJnZ55ETwypD42jxbX.1
https://us04web.zoom.us/j/78545852117?pwd=7WrFBT9iqbUxaJnZ55ETwypD42jxbX.1


Відкрита зустріч з експертами: День 1: День 1: ID 21060 Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького ОП  “Фармація, промислова фармація”  

Час: 08 березня 2023р, 17:00  

Підключитись до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/74160541227?pwd=Y68bU1E6MJoOK0zlYiDff6

Fm8fYAA6.1  

Ідентифікатор конференції: 741 6054 1227 

Пароль: 1111 

 

День 2: ID 21060 Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького ОП “Фармація, 

промислова фармація” 

Час: 09 березня 2023р, 09:00 Підключитись до конференції Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73017683577?pwd=UYVPRNZQLybuob6c1M5n

9gFfLbjWcn.1  

Ідентифікатор конференції: 730 1768 3577 

Пароль: 1111 

 
3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Заходи Учасники 

День 1 – 08.03.2023 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С. З. Ґжицького 

08.45– 

09.15 

Налаштування відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі із 

гарантом ОП  

Члени експертної групи 

09.15– 

09.45 

Організаційна зустріч з гарантом 

освітньої програми 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Гарант освітньої програми – доцент 

ЗВО НОВІКЕВИЧ Ольга Томківна 

09.45– 

10.15 

Підведення підсумків  

організаційної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10.15– 

10.45 

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, член-кор. НААН України, 

Заслужений діяч науки і техніки 

України, д. вет. н., професор 

https://us04web.zoom.us/j/74160541227?pwd=Y68bU1E6MJoOK0zlYiDff6Fm8fYAA6.1
https://us04web.zoom.us/j/74160541227?pwd=Y68bU1E6MJoOK0zlYiDff6Fm8fYAA6.1
https://us04web.zoom.us/j/73017683577?pwd=UYVPRNZQLybuob6c1M5n9gFfLbjWcn.1
https://us04web.zoom.us/j/73017683577?pwd=UYVPRNZQLybuob6c1M5n9gFfLbjWcn.1


СТИБЕЛЬ Володимир 

Володимирович 

 

2. Проректор з науково-педагогічної 

роботи – к. вет. н., доцент ДВИЛЮК 

Ігор Володимирович 

 

3. Декан факультету громадського 

розвитку та здоров’я – д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан 

Андрійович 

 

4. Гарант освітньої програми – 

к. фарм. н., доцент НОВІКЕВИЧ 

Ольга Томківна 

10.45– 

11.00 

Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00– 

11.30 

Зустріч 2 із випускниками ОП Члени експертної групи; 

Випускники ОП: 

САВЧАК Соломія – фармацевт-інтерн  

мережі аптек «Подорожник», помічник 

у офісі 

 

СУШКО Аміна– фармацевт - інтерн 

мережі аптек «Подорожник» 

 

ШАШКЕВИЧ Наталя– фармацевт - 

інтерн мережі аптек «Подорожник» 

 

МУДРИК Діана– фармацевт - інтерн 

мережі аптек «Подорожник» 

 

КІНДІЙ Галина – фармацевт - інтерн 

мережі аптек «Подорожник» 

 

ХОДОРІВСЬКА Ірина – асистент 

фармацевта аптеки «Доброго дня» 

 

ГАЛИН Наталя – асистент 

фармацевта аптеки «Аптека 3і» 

 

ЯЦЕНКО Тетяна – асистент 

провізора, інтерн аптеки «Аптека 

оптових цін» 

 



ТЕПЛА Ірина– фармацевт-інтерн 

аптеки «АПТЕКА №29» 

 

ТУЗЯК Наталія– фармацевт-інтерн 

аптеки «АПТЕКА №29» 

 

ДОВГУН Мар’яна – фармацевт-інтерн 

аптеки «АПТЕКА №29» 

11.30– 

11.45 

Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 

 

11.45– 

12.45 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти ОП «Фармація, 

промислова фармація» 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти: 

І курс:  

САРАКУЛА Олеся (ДФН)  

ГРЕЧАНА Роксолан (ДФН) 

ВІВСЯНИК Олеся (ЗФН) 

ВІВСЯНИК Юля (ЗФН)  

 

ІІ курс:  

ВАНДИКА Анна (ДФН) 

ЛЕЩЕНКО Інна (ДФН) 

БЛЕЦКО Андріана (ЗФН) 

 

ІІІ курс:  

КРАВЕЦЬ Софія (ДФН) 

ЄРМАЧЕНКО Анна (ДФН) 

НАМИС Катерина (ЗФН) 

 

ІV курс:  

ДАНІВ Юлія (ДФН) 

СОЛЯНИК Катерина (ДФН) 

ГЕМБУСЬ Діана (ЗФН) 

 

V курс:  

ЛОГІН Юлія (ДФН) 

ВИННИЦЬКА Софія (ДФН) 

ГОЛОВКА Оксана (ЗФН) 

 

12.45– 

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.00– 

14.00 

Обідня перерва  

14.00– 

15.00 

Зустріч 4 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. Доцент ГРИЦИНА Мирослава 

Романівна (завідувач кафедри 

фармації та біології, к. б. н., доцент) 

 

2. Доцент НОВІКЕВИЧ Ольга 

Томківна (к. фарм. н., доцент кафедри 

фармації та біології) 

 

3. Професор КОВАЛЬОВ Володимир 

Миколайович (д. фарм. н., професор 

кафедри фармації та біології) 

 

4. Доцент ДЕМЧУК Орест 

Георгійович (к. фарм. н., доцент 

кафедри фармації та біології ) 

 

5. Доцент ФЕДІН Роман Михайлович 

(к. фарм. н., доцент кафедри фармації та 

біології) 

 

6. Доцент ЧЕРЕПОВСЬКА Тетяна 

Володимирівна (к. філол. н., доцент 

кафедри української та іноземних мов 

імені Якима Яреми) 

 

7. Доцент ЛІСНЯК Олександр 

Іванович (к. мед. н., доцент кафедри 

фармації та біології) 

 

8. Старший викладач БОНЕЦЬКИЙ 

Орест Олегович ( к. е. н., старший 

викладач кафедри фармації та біології) 

 

9. Старший викладач КОЛЕЩУК 

Олена Іванівна (к. с.-г. н., старший 

викладач кафедри фармації та біології) 

  

10. Асистент ДЕМКІВ Ольга 

Михайлівна (к. б. н., асистент кафедри 

фармації та біології) 

 

15.00– 

15.30 

Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



15.30– 

16.30 

Зустріч 5 із адміністративним  

персоналом, що     бере участь в 

організації  освітнього процесу 

на ОП (відеоконференція на 

платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

1. Декан факультету громадського 

розвитку та здоров’я– д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан 

Андрійович 

 

2. Завідувач відділу забезпечення якості 

освіти та акредитації - к. т. н., доцент 

СУСОЛ Наталія Ярославівна 

 

3. Керівник навчально-методичного 

відділу – к. е. н., доцент ПЕНЦАК 

Тарас Григорович 

 

5. Керівник лабораторії технічних 

засобів навчання – ДУДКА Галина 

Іванівна 

 

6. Завідувач відділу працевлаштування 

та зв'язків з виробництвом – к. т. н., 

доцент ГАЛУХ Богдан Іванович 

 

7. Голова навчально-методичної ради 

факультету – к. т. н., доцент СЛИВКА 

Наталія Богданівна 

16.30– 

17.00 

Підведення підсумків зустрічі 5 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 – 09.03.2023 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького 

09.00– 

10.00 

Зустріч 6 Огляд матеріально- 

технічної  бази,  що 

використовується під час 

реалізації ОП  (онлайн- 

трансляція та відео/фото) 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Гарант освітньої програми –доцент 

НОВІКЕВИЧ Ольга Томківна 

 

2. Проректор з адміністративно- 

господарської частини – ЛІСОВИЙ 

Ігор Володимирович 



 

3. Директор бібліотеки – ЛУЦИК 

Людмила Олександрівна 

 

4. Керівник лабораторії технічних 

засобів навчання – ДУДКА Галина 

Іванівна 

 

5. Т. в. о. начальника штабу цивільного 

захисту – к. е. н., доцент ПЕНЦАК 

Тарас Григорович 

10.00– 

10.30 

Підведення підсумків зустрічі 6, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.30– 

11.15 

Зустріч 7 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Представники студентського 

самоврядування: 

1. ВИСЛОЦЬКА Ліна – голова 

профкому студентів та аспірантів; 

 

2. КОРЖЕНЕВСЬКИЙ Владислав – 

в. о. голови студентського 

самоврядування; 

 

3. СЕМКІВ Кароліна ‒ голова колегії 

студентів факультету громадського 

розвитку та здоров’я; 

 

4. МИРОНЧУК Віталій – голова 

наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих 

вчених факультету громадського 

розвитку та здоров’я; 

 

5. ЛІСОВСЬКИЙ Олег - в о. голови 

студентської ради гуртожитків; 

 

6. ШАРІКОВ Сергій, ЛОГІН Юлія – 

здобувачі ОП, члени наукового 

товариства; 

 

7. ФУЛЬМЕС Марія – здобувач ОП, 

представник профкому студентів та 

аспірантів; 

 



8. ВОЙТОВИЧ Христина, ЗАМРІЙ 

Анастасія – здобувач ОП, 

представники студентського 

самоврядування. 

11.15– 

11.30 

Підведення підсумків зустрічі 7, 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.30– 

12.15 

Зустріч 8 з представниками 

комісій, дотичних до наукової 

складової та міжнародних 

зв’язків 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Проректор з наукової роботи –          

к. с-г. н., доцент ФЕДЕЦЬ Олег 

Мирославович 

 

2. Голова Комісії з використання 

тварин та етичної експертизи – 

д. вет. н., професор МИСАК Андрій 

Романович 

 

3. Особа, відповідальна за академічну 

доброчесність – к. вет. н., доцент 

КАЦАРАБА Орест Андрійович 

 

4. Керівники лабораторій кафедри 

фармації та біології – к. фарм. н., доцент 

ФЕДІН Роман Михайлович, к. хім. н., 

старший викладач ГРИНЧИШИН 

Надія Михайлівна 

 

5. Керівник студентського наукового 

гуртка кафедри фармації та біології – 

к. е. н., старший викладач 

БОНЕЦЬКИЙ Орест Олегович 

 

6. Начальник відділу міжнародних 

зв’язків – ПАЛИЧ Оксана Василівна 

 

12.15– 

12.30 

Підведення підсумків зустрічі 8 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

12.30– 

13.00 

Зустріч 9 із роботодавцями, 

професіоналами-практиками, 

які залучені до реалізації ОПП 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців: 
1. ІВАШИНА Мар’яна 

Миколаївна – керівник служби 

навчання та розвитку «Галичфарм» 

 

2. ПРОСКУРА Ольга Андріївна – 

менеджер комунікацій та співпраці з 



освітніми закладами мережі аптек 

«Подорожник»; 

 

3. ЗАБОЛОТНЯ Зоряна 

Орестівна – директор комунального 

підприємства Львівської обласної ради 

«Міжлікарняна аптека №272»; 

 

4. СОЗАНСЬКИЙ Ігор 

Васильович – директор аптечної 

асоціації ТзОВ "КВЕРКУС МЦ" м. 

Тернопіль. 

 

5. РОМАНИНА Світлана Андріївна 

– завідувач «Аптеки DC» 

 

13.00– 

14.00 
Обідня перерва  

14.00– 

15.00 

Зустріч 10 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. е. н., доцент  

КІНДРАТ Олена Василівна 

 

2. Начальник відділу кадрів – 

ГЕНТОШ Оксана Петрівна  

 

3. Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції – 

к. ю. н., доцент КУЛЬГАВЕЦЬ 

Христина Юріївна 

 

4. Голова комісії з етики та 

управління конфліктами – 1-й 

проректор, к. б. н., доцент ТУРКО Ігор 

Богданович 

 
5. Директор бібліотеки – ЛУЦИК 

Людмила Олександрівна 

 

6. Головний бухгалтер – ДЕМКІВ 

Марʼяна Ігорівна 

 

7. Відповідальна особа за психологічну 

підтримку, протидію булінгу, протидію 



дискримінації – психолог ЧОРНА 

Мирослава Орестівна 

 

8. Керівник відділу соціально-

культурного розвитку університету– 

старший викладач, Заслужений 

працівник культури України КУПЧАК 

Тетяна Зеновіївна 

 

9. Директор студентського містечка – 

ГАЩУК Євген Степанович 

 

10. Голова профкому працівників 

університету – к. вет. н., доцент 

ІВАШКІВ Роман Миронович 

15.00– 

15.30 

Підведення підсумків зустрічі 10 

та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30– 

16.30 

Резервна зустріч 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

особи, які додатково запрошені на 

резервну зустріч. 

16.30– 

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; 

1. Ректор, член-кор. НААН 

України, Заслужений діяч науки і 

техніки України, д. вет. н., професор 

СТИБЕЛЬ Володимир 

Володимирович 

 

2. Проректор з науково-педагогічної 

роботи – к. вет. н., доцент ДВИЛЮК 

Ігор Володимирович 

 

3. Декан факультету громадського 

розвитку та здоров’я – д. вет. н., 

професор ПЕЛЕНЬО Руслан 

Андрійович 

 

4. Гарант освітньої програми – 

к. фарм. н.,  доцент НОВІКЕВИЧ 

Ольга Томківна 

17.40– 

18.00 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 



День 3 – 10.03.2023 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького 

09.00– 

13.00 
«День суджень» – внутрішня 

зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

13.00– 
14.00 

Обідня перерва  

14.00– 

18.00 

«День суджень» – внутрішня 

зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

                                                                                     Олександра ДАВИДЕНКО                                                                                                

«01» березня 2023 року                                                                                  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологійімені С. З. Ґжицького   

                                                                                           Володимир СТИБЕЛЬ 
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