ПРОГРАМА
роботи експертної групи у віддаленому (дистанційному) режимі в
Тернопільському національному медичному університеті
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України щодо
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фармація» за
третім рівнем вищої освіти в період з 25 по 27 серпня 2020 року
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи в Тернопільському національному медичному університеті імені
І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (далі – ТНМУ імені
І.Я. Горбачевського) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як
для ТНМУ імені І.Я. Горбачевського, так і для експертної групи. Будь-які
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і
ТНМУ імені І.Я. Горбачевського.
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. ТНМУ імені І.Я. Горбачевського забезпечує можливості проведення
акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозвʼязку.
2.2. ТНМУ імені І.Я. Горбачевського забезпечує учасників акредитаційної
експертизи доступом до мережі Інтернет.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть
бути присутні працівники ТНМУ імені І.Я. Горбачевського та інші особи, крім
випадків, коли це погоджено експертною групою.
2.4. ТНМУ імені І.Я. Горбачевського 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 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського; ТНМУ імені І.Я.
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Горбачевського має вжити адекватних заходів, аби забезпечити участь відповідної
особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч.
ТНМУ імені І.Я. Горбачевського 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 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського повинен
надавати документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи.
2.8. Контактною особою від ТНМУ імені І.Я. Горбачевського 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:
46001, м. Тернопіль, Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, Майдан Волі, 1;
вул. Руська, 36; вул. Січових стрільців, 8; вул. Юліуша Словацького, 2; вул.
Дорошенка, 7.
3. Розклад роботи експертної групи
Час

Заходи
Учасники
День 1 –25.08.2020
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України

09:00–
09:15
09.15–
09.45

09.45–
10.15
10.15–
11.00

Налаштування відеозв’язку
Зустріч 1 з керівництвом ТНМУ імені Члени експертної групи;
І.Я. Горбачевського (відеоконференція Адміністрація Університету:
на платформі ZOOM)
1. В. о. ректора Шульгай А. Г.
2. Проректор з наукової роботи
Кліщ І.М.
3. Завідувач відділу аспірантури
та докторантури Потіха Н.Я.
4. Гарант освітньої програми
Марчишин С.М.
Підготовка до організаційної зустрічі
Члени експертної групи
Організаційна зустріч з гарантом Члени експертної групи;
освітньої програми, що заявлена до Гарант освітньої програми
акредитації
Марчишин С.М.
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11.00–
11.15
11.15–
12.45
12.45–
13.00
13.00–
14.00
14.00–
14.15
14.15–
15.15

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

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти,
навчаються на ОП

які

Члени експертної групи

Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

Зустріч 3 з академічним персоналом ОП Члени експертної групи;
«Фармація»
науково-педагогічні
(відеоконференція на платформі ZOOM) працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньої
програми, а також викладають
навчальні дисципліни:
1. Завідувач кафедри педагогіки
вищої школи та суспільних
дисциплін проф. Мельничук
І.М.
2. Завідувач кафедри фізіології з
основами біоетики та
біобезпеки проф. Вадзюк С.Н.
3.
Завідувач
кафедри
фармакогнозії
з
медичною
ботанікою проф. Марчишин
С.М.
4.
Завідувач
кафедри
фармацевтичної
хімії
доц.
Логойда Л.С.
5.
Завідувач
кафедри
управління
та
економіки
фармації з технологією ліків
проф. Грошовий Т.А.
6. Завідувач кафедри іноземних
мов проф. Федчишин Н.О.
7. Завідувач кафедри
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15.15–
15.30

Підведення
підсумків
підготовка до зустрічі 4

15.30–
16.30

Зустріч 4 з представниками комісій, Члени експертної групи;
дотичних до наукової складової
1.
Керівник
патентно(відеоконференція на платформі ZOOM) інформаційного
відділу
Павлишин А.В.
4. Керівник наукового відділу
Шевчук О.О.
5. Голова ради молодих вчених
Дуб А.І.
6.
Керівник
відділу
міжнародних зв'язків Лісничук
Н.Є.
7. Голова комісії з питань
біоетики Вадзюк С.Н.
Підготовка до зустрічі 5
Члени експертної групи

15.15–
15.30
16.45–
17.45

17.45–
18.00

зустрічі

громадського здоров'я та
управління охороною здоров'я
проф. Сатурська Г.С.
3, Члени експертної групи

Зустріч 5
Відкрита зустріч
(відеоконференція на платформі ZOOM)

Підведення підсумків зустрічей 4, 5

Члени експертної групи;
усі
зацікавлені
учасники
освітнього
процесу
(крім
гаранта заявленої освітньої
програми та представників
адміністрації ТНМУ імені І.Я.
Горбачевського)
Члени експертної групи

День 2 – 26.08.2020
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України
09:00–
09:15
9.15–
10.00

Налаштування відеозв’язку
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
(відеофільм, презентації тощо)
(відеоконференція на платформі ZOOM)

Члени експертної групи;
Гарант освітньої програми
Марчишин С.М.
Директор бібліотеки Проців
О.Я.
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Керівник відділу
інформаційних технологій
Волос І.П.
Завідувач ЦНДЛ Лісничук Н.Є.
Завідувач МНДЛ Волошин Г.Г.
Заступник ректора з
економічних питань Члек О.Б.
10.00–
10.30
10.30–
11.15

Підготовка до зустрічі 6

11.15–
11.45
11.45–
12.45

Проведення підсумків зустрічі 6 та
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 з роботодавцем та замовником Члени експертної групи;
за напрямом підготовки
1.
Генеральний
директор
(відеоконференція на платформі ZOOM) Тернопільського
обласного
виробничо-торгового аптечного
об'єднання Марків Н. В.
2.
Завідувач
кафедри
фармацевтичної ботаніки та
фармакогнозії ВДНЗ України
«Буковинський
державний
медичний
університет»
Захарчук О. І.
3.
Начальник
Центральної
лабораторії
фармацевтичної
розробки
ВАТ
«Фармак»
Гуреєва С. М.

Зустріч 6 із адміністративним та
допоміжним персоналом, що бере участь
в організації освітнього процесу на ОП
(відеоконференція на платформі ZOOM)

Члени експертної групи;
Завідувач відділу аспірантури і
докторантури Потіха Н.Я.
Керівник навчального відділу
Машталір А.І.
Відповідальний
секретар
приймальної комісії ТНМУ
імені
І.Я.
Горбачевського
Драч І.Д.
Начальник
відділу
внутрішнього
забезпечення
якості вищої освіти Чорномидз
А.В.
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12.45–
13.00
13.00–
14.00
14.00–
15.00

15.00–
15.45
15.45–
16.45
16.45–
17.00
17.0017.30

Проведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
Обідня перерва
Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) Члени експертної групи;
структурними підрозділами
1. Директор бібліотеки Проців
О.Я.
2.
Керівник
Центральної
науково-дослідної лабораторії
Лісничук Н.Є.
3. Завідувач міжкафедральної
навчально-дослідної лабораторії
Волошин Г.Г.
4. Відповідальна особа за
академічну
доброчесність
Голодрига Н.В.
5. Представник комісії з
перевірки
первинної
документації Герасимюк І. Є.
6.
Представник
відділу
наукових грантових проєктів
Бірченко І.В.
7.
Керівник
патентноінформаційного
відділу
Павлишин А.В.
8. Відповідальна особа за
вирішення
конфліктних
ситуацій Борис Т.Т.
8.
Завідувач
центру
психологічного консультування
Гусєва Т.П.
Підведення підсумків зустрічі 8 та Члени експертної групи
підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч (відеоконференція на Члени експертної групи;
платформі ZOOM)
особи, які додатково запрошені
на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної та Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Члени експертної групи;
Фінальна зустріч
(відеоконференція на платформі ZOOM) Адміністрація Університету:
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17.30–
18.00

Підведення підсумків фінальної зустрічі

1. В. о. ректора Шульгай А. Г.
2. Проректор з наукової роботи
Кліщ І.М.
3. Завідувач відділу аспірантури
та докторантури Потіха Н.Я.
4. Гарант освітньої програми
Марчишин С.М.
Члени експертної групи

День 3 – 26.08.2020
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України
09.00– «День суджень» – зустріч експертної Члени експертної групи
13.00
групи
13.00– Обідня перерва
14.00
14.00– «День суджень» – зустріч експертної
Члени експертної групи
18.00
групи
КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
Андрій ГРИЦИК
«07» серпня 2020 року
ПОГОДЖЕНО:
В. О. РЕКТОРА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Аркадій Шульгай
«07» серпня 2020 року

