
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Товаристві з обмеженою відповідальністю 

"Львівський медичний інститут" щодо проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Провізор» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти в період з 27 по 29 січня 2021 року 

 

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

експертної групи в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Львівський 

медичний інститут" (далі – ТзОВ «ЛМІ») під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми 

є обов’язковим як для ТзОВ «ЛМІ», так і для експертної групи. Будь-які подальші 

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

«ЛМІ». 

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. ТзОВ «ЛМІ» забезпечує можливості проведення акредитаційної 

експертизи з використанням технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. ТзОВ «ЛМІ» забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом 

до мережі Інтернет. 

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

присутні працівники ТзОВ «ЛМІ»  та інші особи, крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою. 

2.4. ТзОВ «ЛМІ» 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 ТзОВ «ЛМІ»; ТзОВ «ЛМІ» має вжити адекватних 

заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. 

ТзОВ «ЛМІ» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 
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за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої 

зустрічі. 

2.7. На запит експертної групи ТзОВ «ЛМІ» повинен надавати документи та 

іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від ТзОВ «ЛМІ» 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: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут", 

вул. Патона 32, м. Львів  
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Заходи Учасники 

День 1 – 27.01.2021 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут", вул. 

Патона 32, м. Львів 

08.45–

09.00 

Підготовка до зустрічі із гарантом ОПП Члени експертної групи 

09.00–

09.30 

Організаційна зустріч з гарантом 

освітньої програми, що заявлена до 

акредитації (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Гарант освітньої програми -  

к.фарм.н., доцент СОРОНОВИЧ 

Ігор Іванович 

09.30–

10.00  

Підведення підсумків організаційної 

зустрічі, підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10.00–

10.30 

Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ТзОВ «ЛМІ»  

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація ТзОВ «ЛМІ»: 

1. Генеральний директор 

Львівського медичного інституту - 

к.мед.н., доцент, Заслужений 

працівник освіти України 

ГАЙДУЧОК Ігор Григорович 

2. Ректор - д.мед.н., професор, 

Заслужений працівник освіти 

України РЕГЕДА Михайло 

Степанович 

3. Проректор з навчальної роботи 

– к.пед.н.,доц. Гуменюк Ольга 

Михайлівна 

4. Декан фармацевтичного 

факультету, помічник ректора по 
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роботі з іноземними студентами –

к.мед.н., ПИНДУС Володимир 

Богданович 

5. Декан фармацевтичного 

факультету заочної форми 

навчання, гарант освітньої 

програми - к.фарм.н., доцент  

СОРОНОВИЧ Ігор Іванович 

10.30–

11.00 

Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи 

11.00–

12.00 

Зустріч 2 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. Гарант освітньої програми, 

завідувач кафедри 

фармацевтичної хімії, 

фармакогнозії і ботаніки з 

ресурствознавством лікарських 

рослин - к.фарм.н., доцент 

СОРОНОВИЧ Ігор Іванович 

2. Завідувач кафедри організації та 

економіки фармації, технології 

ліків та біофармації –  к.е.н., 

БАЙДА Богданна Федорівна 

3. ЛЕМА Алла Олексіївна – к.х.н., 

асистент, викладачка органічної 

хімії 

4. ВАНТУХ Оксана Миколаївна – 

асистент, викладачка іноземної 

мови (за професійним 

спрямуванням) 

5. ГОЛЕЙКО Дарія Михайлівна – 

к.фарм.н., викладачка технології 

ліків 

6. ГРИЦАН Валентина Ігорівна – 

асистент, викладачка організації 

та економіки фармації 
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7. ФАРМАГА Віра Ігорівна – 

асистент, викладачка клінічної 

фармації та фармацевтичної опіки 

8. КУЗЬМИЦЬКА Алла Євгенівна 

к.фарм.н., викладачка 

фармакогнозії, навчальної 

практики з фармакогнозії 

9. ХОМЕНКО Олена Ігорівна, 

к.хім.н., викладач токсикологічної 

та судової хімії 

10. ДЕМ’ЯНЧУК Станіслав 

Олегович – викладач фармакології 

11. ТКАЧУК Любов Іванівна – 

кандидат хімічних наук, асистент, 

викладачка аналітичної хімії 

12.00–

12.30 

Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи 

12.30–

13.30  
Обідня перерва  

13.30–

14.00  
Підготовка до зустрічі 3  Члени експертної групи 

14.00–

15.00 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

ОПП «Провізор» 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

І курс: 

Квич Тетяна, (дфн) 

Полюга Іван, (зфн)  

ІІ курс: 

Лучка Андріана, (дфн) 

Пундик Марія, Степук Антоніна, 

(зфн) 

ІІІ курс: 

Бачинська Катерина, (дфн) 

Качмар Роксолана, Тесля Дарина 

(зфн) 

ІV курс: 

Савчин Аліна, (дфн)  

Пилипів Ірина, Лашко Діана, (зфн) 

V курс: 

Мудра Лілія, (дфн) 

Цень Оксана, (зфн) 
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15.00–

15.30 

Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічей 4 

Члени експертної групи 

15.30–

16.30 

Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

1. Голова осередку студентського 

самоврядування - Пилипчук 

Владислав 

2. Член студентського 

самоврядування ТзОВ 

«Львівський медичний інститут» 

фармацевтичного факультету 

Демченко Ростислав, (дфн) 

Уйгелій Ірина, (зфн) 

3. Представники ради 

студентського самоврядування 

фармацевтичного факультету  

Матюніна Руслана, Ковалів Марта  

4. Староста групи Лешко Юрій, 

(дфн) 

Дзьоба Назар, (зфн) 

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 ТзОВ 

«ЛМІ») 

17.40–

18.00 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – 28.01.2021 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут", вул. 

Патона 32, м. Львів 

08.45–

09.00 

Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

09.00–

10.00 

Зустріч 5 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під час 

реалізації ОП (онлайн-трансляція, 

відеофільм, презентації тощо) 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Гарант програми 

Завідувач кафедри  фізико-

хімічних дисциплін – к.х.н., 

доцент ПИРІГ Ігор Юрійович 
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Завідувач кафедри  організації та 

економіки фармації, технології 

ліків та біофармації – к.е.н., 

БАЙДА Богданна Федорівна 

Завідувач бібліотеки - Яремко 

Ольга Михайлівна 
10.00–

10.20 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

10.20–

10.50 

Зустріч 6 з представниками комісій, 

дотичних до наукової складової та 

міжнародних зв’язків  

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Проректор з наукової роботи 

д.мед.н.,проф. Федоров Юрій 

Володимирович 

2. Керівник відділу міжнародної 

співпраці к.мед.н. Пиндус 

Володимир Богданович 

3. Голова студентського наукового 

товариства ТзОВ «ЛМІ» - Лані 

Станіслав 

4. Голова студентського наукового 

товариства фармацевтичного 

факультету ТзОВ «ЛМІ» - Кіш 

Олена 

10.50–

11.00 

Підведення підсумків зустрічі 6 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

 

11.00–

12.00 

Зустріч 7 із адміністративним та 

допоміжним персоналом, що бере 

участь в організації освітнього процесу 

на ОП 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Декан фармацевтичного 

факультету – к.мед.н., ПИНДУС 

Володимир Богданович 

2. Начальник навчального відділу 

– Косован Надія Євстахіївна 

3. Завідувач методичним відділом 

– Малех Надія Володимирівна 

4. Завідувач відділом практики – 

Онищук Юлія Петрівна 

12.00–

12.30 

Підведення підсумків зустрічі 7 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

12.30 –

13.00 

Зустріч 8 з роботодавцем та 

замовником за напрямом підготовки 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM)  

Члени експертної групи; 

- представники роботодавців, в 

тому числі й ті, що залучені до 

здійснення процедур 
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внутрішнього забезпечення якості 

ОПП, рецензенти ОПП 

1. Прокопів Андрій Іванович – 

директор ботанічного саду ЛНУ 

імені Івана Франка 

2. Кузь Василь Павлович – 

директор КП «Аптека 293» 

3. Змейко Софія Олександрівна – 

директор філії ДП «Центральна 

лабораторія з контролю якості 

лікарських засобів та медичної 

продукції» у м. Львів 

4. Бик Неля Василівна – директор 

КП «Аптека №1», виконавчий 

директор Галицької 

фармацевтичної асоціації 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

14.40 

Зустріч 9 з випускниками 

фармацевтичного факультету 

Члени експертної групи; 

Дем’янчук Станіслав (дфн); 

Війтович Марія, (зфн) 

Шептицька Віра, (зфн) 

Кіндрат Ольга, (зфн) 

14.40 –

15.00 

Проведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

15.00–

16.00 

Зустріч 10 із керівниками допоміжних 

структурних підрозділів ІФНМУ 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Керівник юридичного відділу, 

відділу кадрів, уповноваженого 

особи з питань запобігання та 

виявлення корупції - Романець 

Андрій Богданович 

2. В.о.помічника ректора з 

виховної роботи –  Косюта 

Мирослава Андріївна 

3. Керівник медико-психологічної 

служби -  к.псих.н., Неурова Алла 

Борисівна 

4. Відповідальний секретар 

приймальної комісії – к.мед.н., 
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доц. Циснецька Аліна 

Володимирівна 

5. Головний бухгалтер – Кравчук 

Наталія Богданівна 

6. Голова комісії у сфері 

інтелектуальної власності та 

академічного плагіату – д.мед.н., 

проф. Федоров Юрій 

Володимирович 

8. Голова комітету з етики – 

д.філос.н., доц. Петрушенко 

Оксана Петрівна 

16.00–

16.20 

Підведення підсумків зустрічей 10 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.20–

17.00 

Резервна зустріч (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

особи, які додатково запрошені на 

резервну зустріч 

17.00–

17.15 

Підведення підсумків резервної та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17.15–

17.45 
Фінальна зустріч 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація ТзОВ «ЛМІ»: 

1. Генеральний директор 

Львівського медичного інституту - 

к.мед.н., доцент, Заслужений 

працівник освіти України 

ГАЙДУЧОК Ігор Григорович 

2. Ректор - д.мед.н., професор, 

Заслужений працівник освіти 

України РЕГЕДА Михайло 

Степанович 

3. Проректор з навчальної роботи 

–к.пед.н.,доц. ГУМЕНЮК Ольга 

Михайлівна 

4. Декан фармацевтичного 

факультету, помічник ректора по 

роботі з іноземними студентами –

к.мед.н., ПИНДУС Володимир 

Богданович 

5. Декан фармацевтичного 

факультету заочної форми 
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навчання, гарант освітньої 

програми - к.фарм.н., доцент  

СОРОНОВИЧ Ігор Іванович 

17.45–

18.00 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – 29.01.2021 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут", вул. 

Патона 32, м. Львів 

09.00–

13.00 

«День суджень» – зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

18.00 

«День суджень» – зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

Григорій ЗАГРИЧУК 

«21» січня 2021 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ  

  Ігор ГАЙДУЧОК 

«21» січня 2021 року 

 


