
ПРОТОКОЛ № 10 

 

засідання  кафедри фармації 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

 

 м. Львів         10 червня 2022 р. 

 

 

Голова       -   Калитовська М.Б. 

Секретар   -   Жукровська М.О. 

 

 

ПРИСУТН: завідувач кафедри Калитовська М.Б., професор Сергеєв В.В., доцент 

Терещук С.І., доцент Бендзель Л.В., викладачі Жукровська М.О., Олексюк-Нехамес 

А.Г., Ходаковська Л.І., Партика У.Б., Єфіменко Н.О., Горбулінська О.В., Вербова Т.Р. 

 

ВІДСУТНІ: нема. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження звіту роботи кафедри за 2021-2022 н.р. 

2. Звіт про виконання індивідуальних планів роботи викладачів за 2021-2022 н.р. 

3. Затвердження звітів роботи викладачів за 2021-2022 н.р. 

4. Затвердження рейтингу викладачів за поточний навчальний рік. 

5. Затвердження методичних рекомендацій до семінарських занять з ОК «Етичні 

проблеми у фармації» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». 

6. Затвердження методичних рекомендацій для  проходження ознайомчої практики з 

організації та економіки фармації студентами за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» та щоденника для проходження ознайомчої практики з 

організації та економіки фармації для студентів спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація». 

7. Затвердження методичних вказівок до практичних занять з біоорганічної хімії  для 

студентів спеціальності «Медсестринство» та «Лабораторна діагностика», 

методичних вказівок до практичних занять з органічної хімії для студентів 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (Частина 1). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Звіт завідувача кафедри Калитовської М.Б. про роботи кафедри за 2021-2022 н.р. 

2. Звіт завідувача кафедри Калитовської М.Б. про виконання індивідуальних планів 

роботи викладачами за 2021-2022 н.р. 

3. Звіти викладачів кафедри про роботу за 2021-2022 н.р. 

4. Виступ завідувача кафедри Калитовської М.Б. про підсумки рейтингу викладачів 

кафедри. 

5. Виступ доцента Терещук С.І. про підготовлені методичні рекомендації до 

семінарських занять з ОК «Етичні проблеми у фармації» для студентів спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація». 

6. Виступ доцента Терещук С.І. про підготовлені методичні рекомендації для  

проходження ознайомчої практики з організації та економіки фармації студентами за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» та щоденника для проходження 



ознайомчої практики з організації та економіки фармації для студентів спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація». 

7. Виступ викладача Жукровської М.О. про підготовлені методичні вказівки до 

практичних занять з біоорганічної хімії  для студентів спеціальності 

«Медсестринство» та «Лабораторна діагностика», методичних вказівок до практичних 

занять з органічної хімії для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» (Частина 1). 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити звіту роботи кафедри за 2021-2022 н.р. 

2. Затвердити виконання індивідуальних планів роботи викладачів за 2021-2022 н.р. 

3. Затвердити звіти роботи викладачів за 2021-2022 н.р. 

4. Затвердити подані дані рейтингу викладачів за поточний навчальний рік. 

5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до семінарських занять з ОК «Етичні 

проблеми у фармації» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація», підготовлені доцентом Терещук С.І. 

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для  проходження ознайомчої 

практики з організації та економіки фармації студентами за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» та щоденника для проходження ознайомчої 

практики з організації та економіки фармації для студентів спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація», підготовлені доцентом Терещук С.І. 

7. Рекомендувати до друку методичні вказівки до практичних занять з біоорганічної 

хімії  для студентів спеціальності «Медсестринство» та «Лабораторна діагностика», 

методичних вказівок до практичних занять з органічної хімії для студентів 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (Частина 1), підготовлені 

викладачем Жукровською М.О. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 

“За” – одноголосно, “Проти” – немає, “Утрималися” – немає. 

 

 


