ПРОГРАМА
роботи експертної групи в Буковинському державному медичному
університеті щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми
«Фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в період з 22 по 24
березня 2021 року
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи в Буковинському державному медичному університеті (далі –
БДМУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також
умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для БДМУ, так і для
експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою
як експертної групи, так і БДМУ.
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. БДМУ забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи з
використанням технічних засобів відеозвʼязку.
2.2. БДМУ забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом до
мережі Інтернет.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть
бути присутні працівники БДМУ та інші особи, крім випадків, коли це погоджено
експертною групою.
2.4. БДМУ 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 БДМУ; БДМУ має вжити адекватних заходів, аби
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч.
БДМУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за
відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі.
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2.7. На запит експертної групи БДМУ повинен надавати документи та іншу
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи.
2.8. Контактною особою від БДМУ 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 – 22.03.2021
Буковинський державний медичний університет
Час: 22 березня 2021 09:00 AM Київ
Приєднатись до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/85496519730?pwd=SEtVcEI1WHdIcDZveTFVaVJaS0xxUT09
Ідентифікатор конференції: 854 9651 9730
Код доступу: 2021

09.00–
09.15
09.15–
10.00

10.00–
10.20
10.20–
11.00

Налаштування
відеозв’язку,
підготовка до зустрічі із
гарантом ОПП
Організаційна
зустріч
з
гарантом освітньої програми,
що заявлена до акредитації
(відеоконференція на платформі
ZOOM)
Підведення
підсумків
організаційної
зустрічі,
підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з керівництвом та
менеджментом БДМУ
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Гарант освітньої програми - к.фарм.н.,
доц. Геруш Олег Васильович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Адміністрація БДМУ:
1. В.о. ректора Буковинського державного
медичного університета - д.мед.н., проф
Максим’юк Віталій Васильович
2. Проректор з науково-педагогічної
роботи, – к.мед.н., доц Геруш Ігор
Васильович
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3. Декан фармацевтичного факультету, –
к.мед.н., доц.
Паліброда Надія
Михайлівна
4. Начальник навчального відділу з
сектором моніторингу якості освіти та
інформаційно-аналітичного забезпечення
– к.мед.н., доц. Ходоровський Володимир
Михайлович
5. Гарант освітньої програми - к.фарм.н.,
доц. Геруш Олег Васильович
11.00–
11.30
11.30–
13.00

Підведення підсумків зустрічі 1,
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами вищої
освіти ОП «Фармація»
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на
ОП:
Ляшук Анастасія Борисівна (1 курс, дфн)
Круглик Яна Дмитрівна (1 курс, дфн)
Чернобай Дмитро-П’єро Геннадійович (1
курс, зфн)
Федюшко Єлизавета Миколаївна (2 курс,
дфн)
Осипчук Катерина Тарасівна (2 курс,
дфн)
Мигаєсі Діана Степанівна (2 курс, зфн)
Папук Ульяна В`ячеславівна (2 курс, зфн)
Євчук Андрій Васильович (3 курс, дфн)
Жмурко Олександра Сергіївна (3 курс,
дфн)
Тищенко Іван Володимирович (3 курс,
днф)
Смадич Діана Сергіївна (3 курс, зфн)
Пожога Анна Георгіївна (3 курс, зфн)
Греля Євгенія Анатоліївна (3 курс, зфн)
Ніколайчук Крістіна Костянтинівна (4
курс, дфн)
Івасик Оксана Михайлівна (4 курс, дфн)
Прокопюк Володимир Миколайович (4
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курс, зфн)
Кошарюк Марія Юріївна (4 курс, зфн)
Марущак Ілона Миколаївна (5 курс, дфн)
Зеленчук Тетяна Русланівна (5 курс, дфн)
Каратник Анастасія Василівна (5 курс,
зфн)
Івасюк Людмила Василівна (5 курс, зфн)
Боугхерара Аммар (1 курс, ін. дфн)
13.00–
14.00
14.00–
14.15

Обідня перерва

14.15–
15.00

Зустріч 3 з академічним Члени експертної групи;
персоналом (відеоконференція науково-педагогічні
працівники,
що
на платформі ZOOM)
безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають
на цій програмі:
1. Завідувач кафедри біологічної фізики та
медичної інформатики д.фіз-мат. н., проф.
Федів Володимир Іванович

Налаштування
відеозв’язку, Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 3

2. Завідувач кафедри біоорганічної і
біологічної хімії та клінічної біохімії – к.
біол.н., доц. Григор’єва Надія Пилипівна
3. Завідувач кафедри медичної біології та
генетики – д.мед.н., проф. Булик Роман
Євгенович.
4. В.о. завідувача кафедри медичної та
фармацевтичної хімії – д.х.н., проф.
Чорноус
Віталій
Олександрович
(Братенко Михайло Калінінович – на
лікарняному)
5. Завідувач кафедри фармацевтичної
ботаніки та фармакогнозії – д.мед.н, проф.
Захарчук Олександр Іванович
6. Завідувач кафедри фармації, гарант
ОПП – к.фарм.н., доц. Геруш Олег
Васильович
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7. Завідувачка кафедри фізіології ім. Я. Д.
Кіршенблата - д.мед.н, проф. Ткачук
Світлана Сергіївна

15.00–
15.30
15.30–
16.10

Доцент кафедри біологічної фізики та
медичної інформатики, канд. фіз.-мат.
наук Олар Олена Іванівна
Доцент
кафедри
біоорганічної
і
біологічної хімії та клінічної біохімії,
к.біол.н. Яремій Ірина Миколаївна
Доцент кафедри медичної біології та
генетики, к.мед.н. Кривчанська Мар’яна
Іванівна
Доцент
кафедри
медичної
та
фармацевтичної
хімії,
к.біол.н.
Перепелиця Олеся Орестівна
Доцент
кафедри
медичної
та
фармацевтичної хімії, к.хім.н. Грозав
Аліна Миколаївна
Доцент кафедри фармацевтичної ботаніки
та фармакогнозії, к.фарм.н. Горошко
Олександра Мар’янівна
Доцент кафедри фармації, к фарм.н.
Музика Наталія Ярославівна
Доцент кафедри фармації, к фарм.н.
Ткачук Олеся Юріївна
Старший викладач кафедри фармації,
к.фарм.н. Паламар Аліна Олександрівна
Доцент кафедри фізіології ім. Я. Д.
Кіршенблата, к.мед.н. Ясінська Олена
Вікторівна
Підведення підсумків зустрічі 3, Члени експертної групи
підготовка до зустрічей 4
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
(відеоконференція на платформі усі зацікавлені учасники освітнього
ZOOM)
процесу (крім гаранта заявленої освітньої
програми та представників адміністрації
БДМУ)
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Відкрита зустріч
Час: 22 березня 2021 03:30 PM Київ
Приєднатись до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82995396026?pwd=ZCtKMWJiZmYwT0VLMFRqNXdieUs5Zz09
Ідентифікатор конференції: 829 9539 6026
Код доступу: 2021

16.10–
16.30

Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи
зустрічі

16.30–
17.30

Зустріч 4 із роботодавцями,
професіоналами-практиками,
які залучені до реалізації ОПП
та випускниками БДМУ (за
спеціальністю
«Фармація»)
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
Представники роботодавців:
Акжигітов Гельфан Назарович завідувач
відділу
фармацевтичного
супроводу закладів охорони здоров‘я
ОКУ
«Чернівецький
обласний
інформаційно-аналітичний
центр
медичної
статистики,
інженернотехнічного
та
фармацевтичного
супроводу діяльності закладів охорони
здоров‘я області»
Блажієвська Олеся Михайлівна заступник начальника Державної служби
з лікарських засобів та контролю за
наркотиками у Чернівецькій області
Івашина Мар’яна Миколаївна
керівник служби навчання і розвитку АТ
«Галичфарм»
Коваль Микола Васильович - завідувач
ЦРА № 28 м. Сокиряни
Федірчик Любов Семенівна - ФОП
«Федірчик», власник аптек
Кушнір Володимир Дмитрович комунальне
підприємство
''Сторожинецька центральна районна
аптека № 23'', завідувач
Музика Ярослав Володимирович –
завідувач аптеки, ФОП ПП «Музика»
Петраш
Тарас
Романович
–
регіональний
менеджер
відділу
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17.30–
18.00

Підведення підсумків зустрічі 4

маркетингу рецептурних препаратів №1
ПАТ «Фармак»
Холявчук Костянтин Васильович –
заступник
операційного
директора
компанії «Фармастор»
Шевчук Володимир Васильович виконавчий
директор
Центру
персоналізованої фармації «Хемотека»,
корпорація «Юрія-Фарм»
Випускники:
Клюйко Анастасія Анатоліївна
Сидор Валерія Валеріївна
Пазинюк Анна Юріївна
Маліношевська Аріна Олександрівна
Жовнір Тетяна Миколаївна
Ковальський Ярослав Віталійович
Ніскоромний Денис Георгійович
Члени експертної групи

День 2 – 23.03.2021
Буковинський державний медичний університет
Час: 23 березня 2021 09:00 AM Київ
Приєднатись до конференції Zoom
https://us05web.zoom.us/j/88461629454?pwd=VGxkUDBWbnpzQjRrN0ZtVlQzbUNZZz09
Ідентифікатор конференції: 884 6162 9454
Код доступу: 2021

09.00–
10.00

Зустріч 5 Огляд матеріальнотехнічної
бази,
що
використовується
під
час
реалізації
ОП
(онлайнтрансляція та відео/фото)
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
1. Завідувач кафедри фармації, гарант
програми – к.фарм.н., доц. Геруш Олег
Васильович
2. Завідувач кафедри біологічної фізики
та медичної інформатики д.фіз-мат. н.,
проф. Федів Володимир Іванович
3. Завідувач кафедри біоорганічної і
біологічної хімії та клінічної біохімії – к.
біол.н., доц. Григор’єва Надія Пилипівна
4. Завідувач кафедри медичної біології та
генетики – д.мед.н., проф. Булик Роман
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10.00–
10.15
10.15–
11.00

Євгенович.
5. В.о. завідувача кафедри медичної та
фармацевтичної хімії – д.х.н., проф.
Чорноус
Віталій
Олександрович
(Братенко Михайло Калінінович – на
лікарняному)
6. Завідувач кафедри фармацевтичної
ботаніки та фармакогнозії – д.мед.н, проф.
Захарчук Олександр Іванович
7. Заступник ректора з АГР – Скринчук
Петро Корнійович
8. В.о. директора бібліотеки – Кіселиця
Анна Григорівна
9. Відповідальна особа за забезпечення
технічного супроводу онлайн-трансляції –
начальник відділу технічних засобів
навчання
Мельничук
Олександр
Миколайович
10. Помічник ректора з соціальних питань
– к.мед.н., доцент Рандюк Юрій
Олександрович
Підведення підсумків зустрічі 5, Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 з представниками
студентського самоврядування
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи;
Голова
органу
студентського
самоврядування БДМУ - Матяшок
Анастасія Анатоліївна (голова)
Голова ради кураторів університету,
членкиня Ради молодих вчених –
Гринкевич Людмила Георгіївна
Представники
органу
студентського
самоврядування:
Головащенко Аліна Володимирівна
Морараш Юлія Анатоліївна
Члени
студентської
ради
від
фармацевтичного факультету:
Мукан Олеся Олегівна
Гушул Роксолана Володимирівна
Онуфрійчук Яна Андріївна
Заступник голова профкому БДМУ по
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11.00–
11.15
11.15–
12.00

12.00–
12.15
12.15–
13.15

роботі з студентами – Староверський
Антон Володимирович
Голова
Студентського
наукового
товариства – Саука Еліна Олегівна
Заступник
голови
Студентського
наукового товариства – Геруш Катерина
Ігорівна
Представники Студентського наукового
товариства
від
фармацевтичного
факультету:
Євчук Андрій Васильович
Чокан Вероніка Іллівна
Підведення підсумків зустрічі 6, Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 з представниками Члени експертної групи;
комісій, дотичних до наукової 1. Проректор з наукової роботи –
складової
та
міжнародних д.мед.н., професор Іващук Олександр
зв’язків
Іванович
(відеоконференція на платформі 2. Проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв'язків – Грицюк
ZOOM)
Мар’яна Іванівна
3. Голова комісії із запобігання
академічного
плагіату
–
д.мед.н.,
професор Булик Роман Євгенович
4. Голова Ради молодих вчених, керівник
студентського наукового товариства –
к.мед.н., Тюлєнєва Олена Анатоліївна
5. Голова Комісії з питань біомедичної
етики – д.мед.н., професор Заморський
Ігор Іванович
Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 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., доц.
Паліброда Надія
Михайлівна
2. Гарант освітньої програми - к.фарм.н.,
доц. Геруш Олег Васильович
3. Начальник навчального відділу з
сектором моніторингу якості освіти та
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13.15–
13.30
13.30–
14.30
14.30 –
15.30

Підведення підсумків зустрічі 8

інформаційно-аналітичного забезпечення
– к.мед.н., доц. Ходоровський Володимир
Михайлович
4. Начальник відділу технічних засобів
навчання
– Мельничук Олександр
Миколайович
5.
Завідувач
сектору
сприяння
працевлаштування випускників – Мазур
Наталія Анатоліївна
6. Відповідальна за практику на
фармацевтичному факультеті – к.фарм.н.
Садогурська Катерина Володимирівна
Члени експертної групи

Обідня перерва
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.мед.н., доцент Глубоченко
Володимир Григорович
2. Начальник відділу кадрів – Леонтій
Тетяна Олексіївна
3. Провідний фахівець з питань
запобігання корупції – Семків Вадим
Богданович
4. В.о. директора бібліотеки – Кіселиця
Анна Григорівна
5. Головний бухгалтер – Остафійчук Алла
Володимирівна
6. Відповідальний за психологічну
підтримку здобувачів вищої освіти –
к.мед.н., доцент Поліщук Олександр
Юрійович
7. Представник центру культури та
дозвілля – Головко Віктор Дмитрович
15.30 – Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи
16.00
та підготовка до резервної
зустрічі
16.00– Резервна зустріч (відеоконфе- Члени експертної групи; особи, які
17.00
ренція на платформі ZOOM)
додатково запрошені на резервну зустріч
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17.00–
17.30
17.3018.00

Підведення підсумків резервної
та підготовка до фінальної
зустрічі
Фінальна зустріч
(відеоконференція на платформі
ZOOM)

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Адміністрація БДМУ:
1. В.о. ректора Буковинського державного
медичного університета - д.мед.н., проф
Максим’юк Віталій Васильович
2. Проректор з науково-педагогічної
роботи, – к.мед.н., доц Геруш Ігор
Васильович
3. Декан фармацевтичного факультету, –
к.мед.н., доц.
Паліброда Надія
Михайлівна

18.10–
18.30

4. Начальник навчального відділу з
сектором моніторингу якості освіти та
інформаційно-аналітичного забезпечення
– к.мед.н., доц. Ходоровський Володимир
Михайлович
5. Гарант освітньої програми - к.фарм.н.,
доц. Геруш Олег Васильович
Підведення підсумків фінальної Члени експертної групи
зустрічі

09.00–
18.00

День 3 – 24.03.2021
Буковинський державний медичний університет
«День суджень» – зустріч Члени експертної групи
експертної групи
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