
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Приватному вищому навчальному закладі 

"Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" щодо 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фармація» за 

другим рівнем вищої освітив період з 24 по 26 травня 2021 року 

 

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

експертної групи в Приватному вищому навчальному закладі "Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика" (далі – МКУ) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КМУ, так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної 

групи, так і КМУ. 

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. КМУ забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. КМУ забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом до 

мережі Інтернет. 

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

бути присутні працівники КМУ та інші особи, крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою. 

2.4. КМУ 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 КМУ; КМУ має вжити адекватних заходів, аби 

забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. 

КМУ 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 КМУ повинен надавати документи та іншу 

інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від КМУ 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: 

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика", вул. Шнеєрсона, 12, м. Миколаїв, 54003. 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Заходи Учасники 

День 1 – 24.05.2021 

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика", вул. Шнеєрсона, 12, м. Миколаїв, 54003. 

09.00–

09.15 

Налаштування відеозвʼязку Члени експертної групи 

09.15–

09.45 

Зустріч 1 з керівництвом КМУ 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація КМУ: 

1. Ректор к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 

2. Проректор з навчальної 

діяльності, керівник навчальної 

служби та служби внутрішнього 

забезпечення якості освіти, голова 

комісії з академічної доброчесності 

к.істор.н. Ревенко В.В. 

3. Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, внутрішній 

експерт з запобігання академічного 

плагіату к. філол. н. Грищенко О.В. 

4. Проректор з організаційно-

адміністративної діяльності, 

керівник кадрової служби та служби 

контролю і аналізу к.т.н., 

доц. Пилипенко С.М. 

5. Начальник відділу ліцензування 

та акредитації к.п.н., 

проф. Фалько Л.І. 

6. Декан медико-соціономічного  

факультету д. психол. н., проф. 

Євдокимова Н.О. 

7. Заступник декана медико-
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соціономічного факультету 

к.біол.н. Прозорова Г.О. 

8. Гарант освітньої програми, 

завідувач кафедри фармації  

д.мед.н., проф. Лук'янчук В.Д. 

09.45–

10.00 

Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до організаційної зустрічі 

Члени експертної групи 

10.00–

10.45 

Організаційна зустріч з гарантом 

освітньої програми, що заявлена до 

акредитації (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

 

Гарант освітньої програми, 

завідувач кафедри фармації 

д. мед.н., проф. Лук'янчук В.Д. 

10.45–

11.15 

Підведення підсумків організаційної 

зустрічі та підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.15–

12.45 

Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти ОПП «Фармація, промислова 

фармація» (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

 

Здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОПП (2 - 5 курси): 

12-15 здобувачів 

12.45–

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

15.15 

Зустріч 3 з академічним персоналом 

ОПП «Фармація, промислова 

фармація» (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також 

викладають навчальні дисципліни: 

1. к.біол.н. Прозорова Галина 

Олександрівна (Ресурсознавство ЛР, 

мікробіологія з основами імунології, 

фарм. ботаніка, біологічна хімія) 

2. к.фарм.н. Редькіна Євгенія 

Анатоліївна (АТЛ, промислова 

технологія лікарських засобів, 

фармацевтична біотехнологія, 

організація та економіка фармації) 

3. к.фарм.н. Висоцька Лариса 

Валеріївна (Етика та деонтологія у 

фармації, соціальна фармація, 
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біофармація, стандартизація ЛЗ) 

4. ст. викл. Ігнатова Тетяна 

Вікторівна (Фармакоекономіка, 

фарм. та мед. товарознавство, фарм. 

хімія, фармакогнозія, технологія 

лікарських косметичних засобів) 

5. д.мед.н., доц. Авраменко 

Анатолій Олександрович (Анатомія 

людини, патологічна фізіологія, 

нормальна фізіологія, патофізіологія 

хвороб цивілізації) 

6. Дуднік Андрій Васильович 

(Органічна хімія) 

7. Шмалько Олександр 

Олександрович (Фармацевтичний 

менеджмент та маркетинг, військова 

підготовка) 

8. Нечипоренко Валентина 

Тихонівна (Аналітична хімія, 

фізична та колоїдна хімія) 

9. к.пед.н. Якименко Поліна 

В'ячеславівна (Іноземна мова) 

10. д.мед.н., проф. Савченкова 

Лариса Василівна (Побічна дія 

лікарських засобів) 

15.15–

15.45 

Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.45–

16.30 

Зустріч 4 з представниками комісій, 

дотичних до наукової складової 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи: 

1. Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, внутрішній 

експерт з запобіганню академічного 

плагіату к. філол. н. Грищенко О.В. 

2. Голова наукового товариства 

здобувачів вищої освіти і молодих 

вчених Тарасова Н.В. 

3. Керівник студентського 

наукового товариства факультету 

Рябова О.В., здобувачка 

4. Науковий керівник 

загальноуніверситетської наукової 
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теми: «Національна безпека 

України: стратегічні пріоритети та 

галузі стратегічної стабільності» 

к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 

5. Керівник наукової школи 

д. мед. н., проф. Лук’янчук В.Д. 

6. Керівник наукового гуртка 

кафедри фармації к.фарм.н.  

Редькіна Є.А. 

7. Керівник наукового гуртка 

кафедри фармації ст. викл. 

Ігнатова Т.В. 

8. Керівник наукового гуртка 

кафедри фармації к.біол.н. 

Прозорова Г.О. 

16.30–

16.45 

Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

16.45–

17.30 

Зустріч 5. Відкрита зустріч 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM) 

Члени експертної групи; 

усі зацікавлені учасники освітнього 

процесу (крім гаранта заявленої 

освітньої програми та представників 

адміністрації КМУ) 

17.30–

18.00 

Підведення підсумків зустрічей 4, 5 Члени експертної групи 

День 2 –25.05.2021 

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика", вул. Шнеєрсона, 12, м. Миколаїв, 54003. 

09.00–

09.15 

Налаштування відеозвʼязку  

9.15–

10.00 

Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОПП (відеофільм, 

презентації, в режимі реального часу 

тощо) (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

1. Гарант освітньої програми, 

завідувач кафедри фармації 

д.мед. н., проф. Лук'янчук В.Д. 

2. Заступник декана медико-

соціономічного факультету  

к. біол. н. Прозорова Г.О. 

3. Завідувач кафедри права 

д.юрид.н., проф. Кириченко О.А. 

4. Заступник завідувача кафедри 

готельно-ресторанної справи та 
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туризму к.т.н., доц. Пилипенко С.М. 

7. Завідувач бібліотеки 

Жданова А.А. 

10.00–

10.15 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.15–

11.00 

Зустріч 6 із адміністративним та 

допоміжним персоналом, що бере 

участь в організації освітнього 

процесу на ОП (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Декан медико-соціономічного 

факультету д. псих. н., проф. 

Євдокимова Н.О. 

2. Проректор з навчальної 

діяльності, керівник навчальної 

служби та служби внутрішнього 

забезпечення якості освіти, голова 

комісії з академічної доброчесності   

к.іст.н. Ревенко В.В. 

3. Заступник декана медико-

соціономічного факультету к.біол.н. 

Прозорова Г.О. 

4. Заступник керівника служби з 

організації навчальної діяльності 

Павел Н.В. 

5. Керівник служби з організації 

практики к. іст. н., доц. 

Підберезних І.Є. 

6. Заступник декана медико-

соціономічного факультету з 

навчальної роботи Ігнатова Т.В. 

7. Начальник відділу ліцензування 

та акредитації к.п.н., проф. 

Фалько Л.І. 

8. Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, внутрішній 

експерт з запобігання академічного 

плагіату к.філол.н. Грищенко О.В. 

11.00–

11.30 

Проведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30 –

12.45 

Зустріч 7 з студентським активом 

медико-соціономічного факультету і 

ЗВО (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Голова Студентського 

секретаріату Баргієнко О.В. 

2. Голова науково-навчального 
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відділу студентського секретаріату 

Шинкарук В.В. 

3. Голова студентської ради медико-

соціономічного факультету 

Пасєка Т.С. 

4. Голова інформаційного відділу 

Басовська А.В. 

5. Керівник студентського 

наукового товариства факультету 

Рябова О.В. 

6. Голова культурно-масового 

відділу Владіміров Я. 

7. Представник студ. активу 

Харазян І.В. 

8. Представник студ. активу 

Ординська М.О. 

9. Представник студ. активу 

Власюк Е.Е. 

10. Представник студ. активу 

Панова Д.С. 

11. Представник студ. активу 

Войтюк Н.В. 

12. Представник студ. активу 

Кабаненко І.В. 

12.45 –

13.00 

Проведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

14.45 

Зустріч 8 з роботодавцем та 

замовником за напрямом підготовки 

(відеоконференція на платформі 

ZOOM)  

Члени експертної групи. 

Роботодавці та замовники за 

напрямком підготовки 

1. к.мед.н. Шамрай Ірина 

Валентинівна, заступник голови 

Ради роботодавців, начальник   

Управління охорони здоров’я 

Миколаївської міської ради 

2. к.фарм.н Редькіна Євгенія 

Анатоліївна, директорка ПКВО 

«Фармація» 

3. Ярошевський Леонід 
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Михайлович, директор ТОВ 

«АВІЦЕННА МЕДІКАЛ», член ради 

роботодавців 

4. Автонишина Юлія Миколаївна, 

директорка ТЗОВ «ПОДОРОЖНИК 

КРОПИВНИЦЬКИЙ», член ради 

роботодавців 

5. Лисецький Іван Миколайович, 

завідувач МЛА №110 – філії ПКВО 

«Фармація» 

6. Криленко Лідія Іванівна – 

директорка ТОВ «Фарм-ЛайнК» 

7. Сторчак Марина Анатоліївна – 

завідувачка аптекою № 11 ТОВ 

«Фарматоп» 

14.45 –

15.00 

Проведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

15.00–

16.00 

Зустріч 9 із керівниками 

допоміжних структурних підрозділів 

КМУ (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Завідувач бібліотеки 

Жданова А.А. 

2. Проректор з іміджевої політики та 

формування контингенту 

Черновських С.О. 

3. Представник психологічної 

служби к.психол.н. Вербина Ю.В. 

4. Директор медичного центру 

ReaMed Дроботун О.В. 

5. Уповноважена особа з 

запобігання та виявлення корупції 

ст. викл. Шаповалова А.А. 

6. Відповідальний секретар 

приймальної комісії к.пед.н., доц. 

Болотникова Т.Г. 

7. Керівник культурного центру   

Навроцька В.В. 

8. Директор спортивного клубу 

д.пед.н., доц. Довгань Н.Ю. 

9. Фахівець з міжнародних зв’язків 

ст.викл. Шлепньов А.М. 

10. Представник прес-центру 
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Стєкольщикова В.А. 

16.00–

16.15 

Підведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15–

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 КМУ: 

1. Ректор к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 

2. Проректор з навчальної 

діяльності, керівник навчальної 

служби та служби внутрішнього 

забезпечення якості освіти, голова 

комісії з академічної доброчесності 

к.істор.н. Ревенко В.В. 

3. Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків, внутрішній 

експерт з запобігання академічного 

плагіату к. філол. н. Грищенко О.В. 

4. Проректор з організаційно-

адміністративної діяльності, 

керівник кадрової служби та служби 

контролю і аналізу к.т.н., 

доц. Пилипенко С.М. 

5. Начальник відділу ліцензування 

та акредитації к.п.н., 

проф. Фалько Л.І. 

6. Декан медико-соціономічного  

факультету д. психол. н., 

проф. Євдокимова Н.О. 

7. Заступник декана медико-

соціономічного факультету 

к.біол.н. Прозорова Г.О. 

8. Гарант освітньої програми,  

д.мед.н., проф. Лук'янчук В.Д. 

17.45–

18.00 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – 26.05.2021 
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Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика", вул. Шнеєрсона, 12, м. Миколаїв, 54003. 

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 

Андрій ГРИЦИК 

«17» травня 2021 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

РЕКТОР ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" 

Вікторія ГАРЬКАВА 

«17» травня 2021 року 


	Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи в Приватному вищому навчальному закладі "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика" (далі – МКУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої пр...

