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Голова       -   Калитовська М.Б. 

Секретар   -   Жукровська М.О. 

 

 

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

доцент Терещук С.І., викладачі Жукровська М.О., Олексюк-Нехамес А.Г., 

Ходаковська Л.І., Партика У.Б., Єфіменко Н.О., Горбулінська О.В., 

стейкхолдери Коваль І., Ходаковська Л., студенти Кецик І., Гавірко Р., 

Бодак Н. 

 

 

ВІДСУТНІ: доцент Бендзель Л.В., викладач Вербова Т.Р. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про зміну гаранта ОПП «Фармація». 

2. Перегляд ОПП «Фармація» першого бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Виступ завуча кафедри доцента Терщук С.І. із рекомендацією 

кандидатури гаранта ОПП «Фармація» к.фарм.н., доцента, завідувача 

кафедри Калитовської М.Б. 

2. Доповідь завідувача кафедри Калитовської М.Б. про ознайомлення всіх 

присутніх на засіданні з необхідністю внесення змін та доповнень до 

ОПП «Фармація» першого бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». 

3. Виступи стейкхолдерів Коваля Ігора та Ходаковської Лариси. Коваль 

Ігор, старший фахівець з дослідження ринку Adamed Pharma 

(фармацевтична компанія в Польщі), запропонував здобувачам освіти 

максимально освоювати компетентності, щоб одержати затребуваного 



фахівця на ринку праці; реалізовувати ОПП таким чином, щоб 

максимально поєднувати теорію і практику, шляхом ще більшого 

залучення і поглиблення співпраці із провідними спеціалістами аптек, топ 

менеджерами. Ходаковська Л.І. запропонувала поглиблювати знання 

студентів з латинської мови фахового спрямування, оскільки на ній 

базується технологія ліків, рецепти (назви ЛЗ). 

4. Студенти Кецик Ірина та Гаврко Роксолана відмітили позитивні сторони 

реалізаціїї ОПП «Фармація», зокрема високий професіоналізм та 

доброзичливість викладачів. Кецик Ірина від імені студентів-

першокурсників запропонувала проводити практичні заняття в ще 

менших бригадах, що значно покращує комунікацію сдудента і 

викладача; відмічено недолік дистанційного навчання, яке спричинене 

короновірусною інфекцією і війною, при якому важче сприймається 

матеріал у порівнянні із аудиторним навчанням; є необхідність кращого 

освоєння студентами системи мудл. Гавірко Роксолана виступила від 

імені студентів-другокурсників та відмітила преваги у використанні 

системи мудл, яка достатньо наповнена інформаційними та навчальними 

матеріалами; необхідність додаткового вивчення фахової латинської 

мови, як додатковою вибіроквою дисципліною; є потреба в навчальній 

аптеці для більш глибокого освоєння фахових дисциплін; відмічено 

потребу у вивченні фармакології швидше, ніж на третьому курсі. 

5. Доцент Терещук С.І. запропонувала перенести вивчення фармакології з 3 

курсу на 2 курс. 

6. Професор Сергеєв В.В. відмітив недоліки дистанційного навчання у 

відсутності можливості проведення практичної частини занять та 

зниження рівня комунікації студента і викладача. 

7. Завідувач кафедри і гарант ОПП «Фармація» Калитовська М.Б. 

запропонувала значно розширити каталог вибіркових дисциплін з 

урахуванням пропозицій усіх зацікавлених сторін; переглянути 

співвідношення кредитів між обов’язковими та вибірковими 

дисциплінами (75%:25%) і внести відповідні зміни в освітньо-професійну 

програму; переглянути компетентності та програмні результати навчання 

з метою максимального їх освоєння здобувачами освіти. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Рекомендувати призначити гарантом ОПП «Фармація» к.фарм.н., 

доцента, завідувача кафедри Калитовську М.Б. 

2. Внести запропоновані зміни та доповнення до ОПП «Фармація» першого 

бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація». 

3. Поглибити співпрацю із роботодавцями (топ менеджерами, провідними 

спеціалістами аптек та фармацевтичних виробництв). 

4. Внести в перелік вибіркових дисциплін латинську мову фахового 

спрямування. 

5. Перенести вивчення фармакології з 3 на 2 рік навчання. 



6. Переглянути співвідношення кредитів між обов’язковими та вибірковими 

дисциплінами (75%:25%) і внести відповідні зміни в освітньо-професійну 

програму. 

7. Переглянути компетентності та програмні результати навчання з метою 

максимального їх освоєння здобувачами освіти. 

8. Представити оновлений проект ОПП «Фармація» першого 

бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» на сайті академії для ознайомлення всіх 

зацікавлених сторін та подати на затвердження факультетською вченою 

радою і вченою радою академії. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 

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

 

 

 


