
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Приватному акціонерному товаристві «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» щодо 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фармація» за 

першим рівнем вищої освітив період з 11 по 13 червня 2020 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»(далі – МАУП) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для МАУП, так і для 

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

як експертної групи, так і МАУП. 

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. МАУП забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. МАУП забезпечує учасників акредитаційної експертизи доступом до 

мережі Інтернет. 

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

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

експертною групою. 

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

забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. 

МАУП 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 МАУП повинен надавати документи та іншу 

інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від МАУП 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: 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, Київ, 

03039 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Заходи Учасники 

День 1 –11.06.2020 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039. 

09.00–

09.30 

Зустріч 1 з керівництвом МАУП 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Адміністрація Академії: 

1. Ректор М.Ф. Гончаренко 

2. Проректор І.І.Климкова 

3. Відповідальна особа за 

забезпечення якості вищої 

освіти в Академії 

Н.В.Грабовенко 

4. Гарант освітньої програми 

доц. О.А.Носенко 

09.45–

10.30 

Організаційна зустріч з гарантом 

освітньої програми, що заявлена до 

акредитації 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

 

Гарант освітньої програми 

доц. О.А.Носенко  

10.30–

10.45 

Підведення підсумків зустрічі 1 та 

організаційної зустрічі, підготовка до 

зустрічей 2, 3, 4 

Члени експертної групи 

10.45–

12.00 

Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Фармація» 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (по 4 

здобувача з 1-3 курсів навчання, 

в т.ч. заочної форми навчання) 

денна форма навчання 
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1-2 здобувач – з найбільшими 

балами; 

3-4 здобувач – з найменшими 

балами 

заочна форма навчання 

1-2 здобувач – з найбільшими 

балами; 

3-4 здобувач – з найменшими 

балами 

12.00–

13.00 

Зустріч 3 з академічним персоналом ОП 

«Фармація» 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають 

навчальні дисципліни: 

1. Завідувач кафедри загальної 

та клінічної фармації д.фарм.н., 

доц. О.А.Носенко; 

2. Доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації В.О. 

Паршиков  

3. Доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації Г.І. 

Слободяник  

4. Доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації Л.Ю. 

Дьякова  

5. Доцент кафедри загальної та 

клінічної фармації Т.В. Джан  

6. Завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу, проф. 

І.С. Бахов  

7. Завідувачка кафедри 

суспільних дисциплін, доц. 

Т.В.Нич  

8. Доцент кафедри суспільних 

дисциплін О.А.Чиркова  

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00– Зустріч 4 з представниками комісій, Члени експертної групи; 
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15.00 дотичних до наукової складової 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

1. Проректор з наукової роботи 

Є.О.Романенко 

2. Керівник Центру організації 

наукової роботи та новацій в 

освітньому процесі  

В.М. Воронін  

3. Керівник студентського 

наукового гуртка «Інноваційна 

фармація» В.О. Паршиков 

4. Голова студентського 

наукового товариства Академії 

О.О. Фурса 

5. Голова студентського 

наукового товариства 

факультету фармації  

О.А. Кравчук 

15.00–

15.30 

Підведення підсумків зустрічей 2, 3, 4, 

підготовка до зустрічей 5, 6 

Члени експертної групи 

 

15.30–

16.30 

Зустріч 5 із адміністративним та 

допоміжним персоналом, що бере участь 

в організації освітнього процесу на ОП 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Декан факультету фармації 

к.фарм.н. Дьякова Л.Ю. 

2. Заступник декана факультету 

фармації Джан Т.В. 

3. Керівник центру організації 

практики, працевлаштування 

студентів та роботи з 

випускниками Ловецка К.І. 

4. Керівник Управління 

організації освітнього процесу 

Литовченко Р.І. 

16.30–

17.30 

Зустріч 6 

Відкрита зустріч 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

усі зацікавлені учасники 

освітнього процесу (крім 

гаранта заявленої освітньої 

програми та представників 

адміністрації МАУП) 

17.30–

18.00 

Підведення підсумків зустрічей 5, 6 Члени експертної групи 

День 2 – 12.06.2020 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
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Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039. 

9.00–

9.45 

Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(відеофільм, презентації тощо) 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

гарант ОП 

доц. Носенко О.А. 

декан факультету фармації 

к.фарм.н. Дьякова Л.Ю. 

10.00–

11.00 

Зустріч 7 з роботодавцем та замовником 

за напрямом підготовки 

(відеоконференція на платформі ZOOM)  

Члени експертної групи; 

1. Гудзенко В.М. (ТОВ «ТАС-

Фарма» / мережа «Аптека 

TAS») 

2. Єгорченкова О.Ю. (ТОВ 

«Аптекар» / мережа аптек 

«Аптекарь» та «Віталюкс») 

3. Літвішко В.Г. (ТОВ «Сімейна 

аптека 2011», роздрібна мережа 

аптек) 

4. Бруквенко О.О. (ПІІ «ОСТ-

ВЕСТ ЕКСПРЕС» 

5. Костянюк О.Ю. (ТОВ 

«ПОЛЬФАРМА ЮА») 

6. Коваль І.В. (Національний 

ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка НАН України) 

7. Чернявська Т.В. (Інститут 

хімії поверхні ім. О.О. Чуйка 

НАН України) 

11.00–

11.45 

Проведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 

 

11.45–

12.30 

Зустріч 8 з студентським активом 

факультету фармації і ЗВО 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Представник студентської 

ради Академії Фурса О.О. 

(соціальний сектор) 

2. Представник студентської 

ради Академії Бесараб Т. 

(сектор забезпечення якості 

освітнього процесу) 

3. Голова студентської ради 

факультету фармації 

Ковальська А.А. 

4. Представник студентської 
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ради факультету фармації 

Лісова М.О. 

5. Освітній омбудсмен Долгіх 

М.В. 

12.30– 

13.00 

Проведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

15.00 

Зустріч 9 із керівниками допоміжних 

структурних підрозділів МАУП 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Керівник Центру 

забезпечення якості вищої 

освіти Боринська О.Л. 

2. Керівник департаменту 

кадрового забезпечення та 

економіки праці Чулова Л.Ю. 

3. Керівник Управління 

організації освітнього процесу 

Литовченко Р.І. 

4. Керівник департаменту 

забезпечення роботи 

приймальної комісії Молдавчук 

І.В. 

5. Завідувач бібліотечно-

інформаційним центром 

Посвистак О.М. 

6. Адміністратор системи 

виявлення плагіату 

Каплаушенко М.О. 

15.00–

15.45 

Підведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.45–

16.45 

Резервна зустріч (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

особи, які додатково запрошені 

на резервну зустріч 

16.45–

17.00 

Підведення підсумків резервної та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00-

17.30 

Фінальна зустріч 

(відеоконференція на платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Адміністрація МАУП: 

1. Ректор М.Ф. Гончаренко 

2. Проректор І.І.Климкова 

3. Відповідальна особа за 
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забезпечення якості вищої 

освіти в Академії 

Н.В.Грабовенко 

4. Гарант ОП доц. О.А.Носенко 

5. Декан факультету фармації 

к.фарм.н. Л.Ю. Дьякова 

17.30–

18.00 

Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 

День 3 – 13.06.2020 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом», вул. Фрометівська, 2, Київ, 03039. 

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 

«04» червня 2020 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

РЕКТОР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИЩИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ» 

Михайло ГОНЧАРЕНКО 

«04» червня 2020 року 


