
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького  

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

 

ПРОТОКОЛ № 1  

засідання навчально–методичної комісії  

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  _22 вересня_2021  

  

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т., к.хім.н., старший викладач Кобрин 

Л.О., к.фарм.н., старший викладач Федін Р.М., к.фарм.н., доценти Демчук О.Г., 

Березовський А.В. – спеціаліст з виробництва (тов «Бровафарма»), студентки 

Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

  

Порядок денний:  

1. Рекомендація гаранта освітньо–професійної програми «Фармація, промислова 

фармація» другого, магістерського рівня вищої освіти. Доповідач: Грицина М.Р. 

2. Обговорення та затвердження результатів он–лайн анкетування студентів, які 

будуть використані для удосконалення освітньої діяльності «Фармація, промислова 

фармація» для магістерського рівня вищої освіти. Доповідач: Бонецький О.О.  

3. Обговорення та затвердження результатів он–лайн анкетування випускників, 

які навчалися на 4 курсі скороченої програми (заочна форма навчання) і завершували 

навчання в поточному році. Доповідач: Бонецький О.О.  

4. Обговорення та затвердження результатів он–лайн анкетування роботодавців 

– керівників практики, де студенти, які навчалися на 4 курсі (повна програма, денна форма 

навчання) проходили виробничу практику. Доповідач: Бонецький О.О.  

 

1. СЛУХАЛИ:  
Грицину М.Р. про вимоги до гаранта освітньо–професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

ВИСТУПИЛИ:  

Старший викладач Федін Р.М., який запропонував рекомендувати Вченій раді 

факультету громадського розвитку та здоров’я на посаду гаранта ОПП «Фармація, 

промислова фармація», кандидата фармацевтичних наук Новікевич Ольгу Томківну.  

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати Вченій раді факультету призначити гарантом освітньо–професійної 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, кандидата фармацевтичних наук, старшого викладача Новікевич О.Т. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Асистента Бонецького О.О., який доповів про результати анонімного анкетування 

студентів щодо освітньо–професійної програми «Фармація, промислова фармація» 

магістерського рівня вищої освіти. У даному анкетуванні взяли участь 62 студенти 

старших курсів, що становить половину всіх студентів. На озвучені в анкеті питання 

були дані, в основному, позитивні відповіді. Зокрема, 91 % студентів вважає, що 

перелік обов’язкових дисциплін задовольняє набуття фахових компетентностей, а 

94% опитаних влаштовує каталог вибіркових дисциплін. 91 % опитаних влаштовують 

методи навчання, які застосовуються для набуття необхідних компетентностей. Така 

ж кількість студентів вважає, що практична підготовка забезпечує необхідні 

результати навчання. Раціональним розклад занять вважає 89%.  



На питання, що ускладнює навчальний процес, майже 20 % студенті відповіли, 

що важко вчитися дистанційно, 9% – мало практики; 5% – погане забезпечення 

лабораторій, решту – задоволені навчанням.   

В цілому, студенти дали високу оцінку роботі кафедри. Так, 57% оцінили роботу 

кафедри 5 (відмінно), 4 (добре) – 39% та 3 (задовільно) – 4%. негативна оцінка 

відсутня. Звичайно, є побажання студентів: все влаштовує – 42%. Потрібно більше 

виробничої практики вважає 13%, більш сучасніші методи подання матеріалу – 21% і 

24,5 вважає, що багато непотрібної інформації.  

ВИСТУПИЛИ:   

Викладачі кафедри, обговорили результати анкетування студентів.  

ВИРІШИЛИ:   

3 урахуванням результатів анкетування студентів роботу кафедри вважати доброю. 

Врахувати побажання студентів щодо покращення освітньої програми, зокрема: 

збільшити кількість практичних та лабораторних занять, на яких розглядаються типові 

завдання, характерні для майбутньої професійної діяльності випускника та покращити 

матеріально–технічну базу кафедри. Залучити до викладання фахівців з виробництва.  

  

3. СЛУХАЛИ:  

Асистента Бонецького О.О., який представив результати он–лайн анкетування 

випускників, студентів, які навчалися на 4 курсі скороченої програми і завершували 

навчання в поточному році. Доповідач: Бонецький О.О.  

В анкетуванні взяло участь 8 з 14 студентів–випускників заочної форми навчання, 

скорочена програма, які працюють за фахом.  

Всі опитані випускники задоволені теоретичною підготовкою, а в процесі навчання 

використовувались прийнятні форми і методи навчання. Також респонденти 

вважають, що практичні навички є достатніми для фахової діяльності за місцем 

працевлаштування, проте 2 студенти рекомендують додати більше практики. Також 

половина опитаних вважає, що потрібно більше додати освітніх компонент, які 

стосуються практичної фармації, фармацевтичної опіки, психології. Один респондент 

відповів, що забагато хімії.  

На запитання: Запропонуйте способи удосконалення освітньої програми 226 

«Фармація, промислова фармація» були дані відповіді: 2 – все влаштовує, 2 – більше 

практики в аптеці, 1 – більше фармопіки, 2  важко відповісти та 1– удосконалити 

наповнення ВНС.  

На кафедрі не було випадків неетичної поведінки викладачів, прояви дискримінації 

та корупції, а 7 опитаних дали оцінку відмінно роботі кафедри і 1– добре.  

ВИСТУПИЛИ:   

Викладачі кафедри, обговорили результати анкетування студентів.  

ВИРІШИЛИ:   

3 урахуванням результатів анкетування випускників роботу кафедри вважати 

доброю. Врахувати побажання студентів щодо покращення освітньої програми, 

зокрема: збільшити кількість практичних та лабораторних занять, на яких 

розглядаються типові завдання, характерні для майбутньої професійної діяльності 

випускника та покращити матеріально–технічну базу кафедри. Збільшити кількість 

кредитів на практичну підготовку студентів на базі практики. Залучити до 

викладання фахівців з виробництва.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Асистента Бонецького О.О., який представив результати он–лайн анкетування 

роботодавців /керівників практики, де студенти, які навчалися на 4 курсі повна 

програма денної форми  навчання проходили виробничу практику. Доповідач:  

Бонецький О.О.  



В анкетуванні взяли участь аптеки ПП «Соломія–Сервіс», ПП «Подорожник– 

Станіслав», ПП «Аронія», «Аптека 911», косметичні магазини «Watsons» у яких 6 

студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» проходили практику.  

За результатами анкетування всі опитані роботодавці задоволені рівнем 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти, які проходили практику у 

підпорядкованому закладі та зацікавлені в прийомі на роботу випускників і здобувачів 

вищої освіти. 83,3% роботодавців поставили практикантам оцінку 5, а 16,7% – 4.  

Майже всі респонденти вважають, що кожен з перерахованих в анкеті чинників має 

великий вплив на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне 

зростання. Проте, Рівень загальнотеоретичної підготовки, навички управління 

персоналом, колективом та ведення ділової документації – це ті навички, які 

практиканти набувають в процесі практичної підготовки.  

По одному респонденту вважає, що вимагає покращення система управління 

закладом (1 бал) та потрібно покращити якість освітніх послуг (2 бали). Доброю є (3 

бали) матеріально–технічна базу, зміст освітніх програм та конкурентоспроможність 

освітніх послуг, які треба посилювати. За всіма іншими критеріями респонденти 

відмітили високий і дуже високий рівень університету, як закладу вищої освіти.   

Якості та навички здобувачів вищої освіти, які проходили практику, за 

п’ятибальною шкалою  були оцінені на 4–5 балів. Проте, були побажання, зокрема: 

більш розвивати у студентів стратегічне мислення, націленість на кінцевий результат 

та  кар'єрне зростання і професійний розвиток. Покращити навички володіння 

інформаційними та комунікаційними технологіями.  

ВИСТУПИЛИ:   

Викладачі кафедри, обговорили результати анкетування студентів.  

ВИРІШИЛИ:   

3 урахуванням результатів анкетування роботодавців роботу кафедри вважати 

доброю. Врахувати побажання керівників практик: покращити систему управління 

закладом, якість освітніх послуг, зміст освітніх програм матеріально–технічна базу, 

що приведе до посилення конкурентоспроможності випускників. Розвивати у 

студентів стратегічне мислення, націленість на кінцевий результат та кар'єрне 

зростання і професійний розвиток.  

 

 

 

Голова НМКС                            МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

 

Секретар              РОМАН ФЕДІН  

  

  



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 2  

засідання навчально–методичної комісії  

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  29 жовтня_2021  

  

 

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні –  к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к.хім.н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., старший викладач Федін Р.М., к.фарм.н., доценти 

Демчук О.Г., Березовський А.В. – спеціаліст з виробництва (тов «Бровафарма»), 

студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

Запрошені: викладачі кафедри: доценти Лісняк О.І., Походило Н.Т., старший викладач 

Гринчишин Н.М., асистент Бонецький О.О., Демків О.М., Застрижна М.Л., 

Петрощук С.Р., студентка Кужда Олена. 

Стейкхолдери: Максимець О.Р. – завідувачка аптек компанії «Фармастор», Скринник 

Марія – керівник програми співпраці з  освітніми закладами мережі аптек 

«Подорожник», юрист компанії «Подорожник» Станкевич Р.В., Івашина Мар’яна – 

керівник служби навчання і розвитку персоналу АТ «Галичфарм», Змейко С.О. – 

директор філії ДП "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і 

медичної продукції" у м. Львові,   

Студенти, які працюють за фахом: Вихопень О.М. (корпорація «Артеріум»), Камінська-

Яценко Т.Р. («Аптека 911»), Мех Т.Ю. (ветеринарна аптека), Савчак С.М. 

(«Подорожник»), Ходорівська І.І. (аптека «Доброго дня»), Шашкевич Н.М. – мережа 

косметичних магазинів «Watsons.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Створення експертної ради стейкхолдерів спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація», формування робочих органів групи та делегування 

представника до Ради роботодавців університету. Доповідач: Грицина М.Р.  

2. Обговорення та удосконалення проекту освітньої програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Фармація, промислова фармація» на 2022-2023 

навчальні роки. Доповідач: к. фарм. н., ст. викладач Новікевич О.Т. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Грицину М.Р., яка запропонувала в склад експертної ради стейкхолдерів 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» внести таких роботодавців: 

Івашина Мар’яна – керівник служби навчання і розвитку персоналу АТ «Галичфарм», 

Максимець О.Р. – завідувачка аптеки компанії «Фармастор», Скринник Марія – 

керівник програми співпраці з освітніми закладами мережі аптек «Подорожник», 

Камінська Т.Р. – фармацевт «Аптека 911», Змейко С.О. - директор філії ДП 

"Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції" у м. 

Львові, Савчак С.М. – фармацевт аптеки «Подорожник», Ходорівська І. – фармацевт 

аптеки «Доброго дня», Шашкевич Наталя – мережа косметичних магазинів «Watsons.  

ВИСТУПИЛИ:  

Федін Р.М. запропонував головою експертної ради спеціальності обрали керівника 

програми співпраці з освітніми закладами мережі аптек «Подорожник» Марію 



Скринник, яку делегували до Ради роботодавців університету, заступником – 

Камінську Тетяну, а Оксану Максимець – секретарем експертної ради.  

ВИРІШИЛИ:  

Учасники наради стейкхолдерів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» головою експертної ради обрали керівника програми співпраці з освітніми 

закладами мережі аптек «Подорожник» Марію Скринник, її заступником – Камінську 

Тетяну, а секретарем – Оксану Максимець.  

Марію Скринник делегували до Ради роботодавців університету.  

 

2. СЛУХАЛИ:   

Гаранта ОПП Новікевич О.Т. про зміни та доповнення до освітньо–професійної 

програми «Фармація, промислова фармація» для другого, магістерського рівня 

вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Скринник Марію, яка розповіла, що роботодавці відчувають потребу у молодих 

перспективних мотивованих кадрах, адже випускники ВНЗ є дуже різні за своїми 

знаннями та навиками. У деякої частини випускників відсутнє бажання 

самовдосконалюватися, дехто має завищені амбіції щодо заробітної плати (як 

мінімум, на початковому етапі праці), комусь складно освоювати стандарти аптеки та 

інформацію щодо її політики. Тому, потрібно підвищувати мотивацію студентів до 

навчання, використовуючи нові методи навчання та збільшуючи кількість практичної 

підготовки, зокрема, додати на 1 курсі ознайомчу практику в аптеці.  

Для покращення підготовки фахівців потрібно оновлювати освітні програми, 

посилити рівень знань студентів про ліки та їх застосування, більше уваги приділяти 

вивченню клінічної фармації та фармацевтичної опіки, організації роботи 

фармацевтичних підприємств, а також практичній підготовці студентів.  

Максимець Оксана наголосила, що для покращення підготовки фахівців, 

потрібно оновлювати освітні програми, посилити рівень знань студентів про ліки та 

їхнє застосування, більше уваги приділяти практичній підготовці студентів.  

Станкевич Роман наголосив про необхідність ввести зміни у ОПП, відповідно до 

нового «Класифікатора професій України».  

Згідно з наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року 81021 

«Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010», наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 01 липня 2021 року № 1316 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року № 

385», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 року за № 

1061/36683, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 жовтня 2021 року 

№ 2242 «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» відбулися зміни назв професій 

(професійних назв робіт). З моменту впровадження змін, професійна кваліфікація 

2224.2 Провізор, здобута на другому (магістерському) рівні вищої освіти (освітньо - 

кваліфікаційному рівні спеціаліст, магістр), прирівнюється до професійної 

кваліфікації 2224.2 Фармацевт, здобутої на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. Професійна кваліфікація фахівці 3228 Фармацевти відповідають посаді 3228 

Фармацевтичні асистенти. 

Гарант ОП Новікевич О. Т. запропонувала визнати професійну кваліфікацію 

випускників – фармацевт, оскільки загальні і фахові компетентності та програмні 

результати навчання відповідають фармацевтичному профілю, а ОП написана згідно 

з проектом стандарту освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, 

спеціалізація  226.01 Фармація. 



Доцент Федін Р.М. запропонувала ввести в ОП «Пропедевтичну практику» або 

«Ознайомчу практику з організації та економіки фармації», а навчальні дисципліни 

«Процеси і апарати фармацевтичних виробництв» та «Устаткування і проектування 

фармацевтичних підприємств», які стосуються промислово-фармацевтичного 

профілю, винести на вибір студента. Натомість збільшити кількість кредитів та годин 

для вивчення обов’язкових дисциплін професійного спрямування: «Клінічна фармація 

і фармацевтична опіка» та «Організація та економіка фармації».  

Стейкхолдери запропонували виробничі практики проводити на базі 

перерахованих підприємств фармацевтичної галузі промисловості.  

 

ВИРІШИЛИ:   

Прийняти за основу проект освітньо–професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» з запропонованими змінами для магістерського рівня вищої 

освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».  

Враховуючи вище зазначене та вимогу Закону України «Про вищу освіту», в 

дипломах випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

226 «Фармація, промислова фармація», які вступали на навчання на основі повної 

загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, має 

зазначатися наступна освітня кваліфікація за освітніми програмами 

фармацевтичного профілю:   

ступінь вищої освіти - магістр;  спеціальність - «Фармація, промислова фармація»; 

освітня програма - «Фармація, промислова фармація»; професійна кваліфікація – 

фармацевт.   

Присвоювати випускникам професійну кваліфікацію – фармацевт.  

Освітні компоненти «Процеси і апарати фармацевтичних виробництв» та 

«Устаткування і проектування фармацевтичних підприємств», які стосуються 

промислово-фармацевтичного профілю внести до «Каталогу вибіркових дисциплін».  

Збільшити кількість кредитів та годин для вивчення обов’язкових дисциплін 

професійного спрямування: «Клінічна фармація і фармацевтична опіка» та 

«Організація та економіка фармації».  

Оновити освітню програму «Фармація, промислова фармація», додати в 2 

семестрі «Пропедевтичну практику».   

Проводити заняття та виробничу практику на базі підприємств фармацевтичної 

галузі, співробітники яких представлені в експертній раді спеціальності.  

 

 

 

 

 Голова НМКС                                                               МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

 

Секретар                                         РОМАН ФЕДІН 

 

 

  

  



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького  

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 3  

засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  __29 листопада_2021  

  

 

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к.хім.н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., старший викладач Федін Р.М., к.фарм.н., доценти 

Демчук О.Г., Березовський А.В. – спеціаліст з виробництва (тов «Бровафарма»), 

студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

Запрошені викладачі кафедри: доцент Лісняк О.І., Походило Н.Т., старший викладач 

Гринчишин Н.М., асистент Бонецький О.О., Демків О.М., Застрижна М.Л., 

Петрощук С.Р., доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Сливка Н.Б.  

Стейкхолдери: Максимець О.Р. – завідувачка аптек компанії «Фармастор», Скринник Марія 

– керівник програми співпраці з освітніми закладами мережі аптек «Подорожник», 

юрист компанії «Подорожник» Станкевич Р.В.  

Студенти, які працюють за фахом: Камінська Т.Р. («Аптека 911»), Мех Т.Ю. (ветеринарна 

аптека), Савчак С.М. («Подорожник»), Шашкевич Н.М. – мережа косметичних 

магазинів «Watsons.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження рецензій на проєкт освітньо–професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» для другого, магістерського рівня вищої освіти. Доповідач: 

Новікевич О.Т.  

2. Затвердження навчальних планів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» для студентів 2022 року набору. Доповідач: Грицина М.Р.  

3. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» магістерського рівня вищої освіти. Доповідач: Грицина 

М.Р.  

  

1. СЛУХАЛИ:   

Гаранта ОПП, старшого викладача Новікевич О.Т., який зачитав рецензій від 

роботодавців – АТ «Галичфарм» та мережі аптек «Подорожник» на освітньо– 

професійну програму «Фармація, промислова фармація» для другого, магістерського 

рівня вищої освіти.  

ВИСТУПИЛИ:   

В обговоренні виступили  доценти Демчук О.Г., Грицина М.Р., старші викладачі 

кафедри Кобрин Л.О., та студенти Ходорівська І.І., Логін Ю.В.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рецензії на освітньо–професійну програму спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» для магістерського рівня вищої освіти.  

 

2. СЛУХАЛИ:   

Грицину М.Р., яка доповіла про корективи у навчальних та робочих планах 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Зокрема, у 2 семестрі додано 

практику «Пропедевтичну практику». «Клінічна фармація і фармацевтична опіка» 

буде вивчатися у 7, 8 та 9 семестрах, загальна кількість кредитів 9,5/285 годин: 46 



лекцій та 92 годин лабораторні заняття. «Організація та економіка фармації» - 7 і 8 

семестри, 7,5 кредитів/225 годин, з яких 60 год. лекцій та 60 – практичні заняття.  

 

ВИСТУПИЛИ:   

Новікевич О.Т. з пропозицією затвердити навчальні плани.  

ВИРІШИЛИ:   

Затвердити навчальні спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» для 

студентів 2022 року набору.   

 

3. СЛУХАЛИ:   

Грицину М.Р. щодо оновлення каталогу вибіркових дисциплін.  

 

ВИСТУПИЛИ:   

Грицина М.Р. із рекомендацією Освітні компоненти «Процеси і апарати 

фармацевтичних виробництв» та «Устаткування і проектування фармацевтичних 

підприємств», які відповідають промислово-фармацевтичного профіл, внести до 

Каталогу вибіркових дисциплін.  

Студентка Ходорівська І.І. висловила думку доповнити каталог вибіркових 

дисциплін, вибірковими компонентами, орієнтованими на проходження практики у 

аптеці та враховуючи існуючу пандемію Covid–19.  

Студент Мех Т.Ю. запропонував внести до каталогу вибіркових дисциплін 

«Фармацевтичні технології у ветеринарії».  

  

ВИРІШИЛИ:   

Оновити та доповнити каталог вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація» магістерського рівня вищої освіти. Врахувати 

думку від студентів про надання переваги вибірковим компонентам, що забезпечують 

практичний цикл дисциплін (практик) та внести дисципліну «Фармацевтичні 

технології у ветеринарії» до каталогу вибіркових дисциплін.  

 

 

 

 

  

Голова НМКС  МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

 

Секретар     РОМАН ФЕДІН    



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького  

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 4  

засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  __7 грудня_2021  

  

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к.хім.н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., старший викладач Федін Р.М., к.фарм.н., доценти 

Демчук О.Г., студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження силабусів навчальних дисциплін і практик спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» на 2021–2022 навчальний рік. Доповідач: Грицина М.Р.  

  

СЛУХАЛИ:   

Грицину М.Р. про готовність силабусів навчальних дисциплін і навчальних і 

виробничих практик, які викладаються студентам, що навчаються на спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація», оновлених відповідно до нового навчального плану 

та компетентностей і програмних результатів навчання ОПП «Фармація, промислова 

фармація».  

  

ВИСТУПИЛИ:   

Демчук О.Г. з пропозицією затвердити силабуси навчальних дисциплін і практик 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».   

  

ВИРІШИЛИ:   

Затвердити силабуси навчальних дисциплін та навчальних і виробничих практик 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» на 2021–2022 навчальний рік, 

відповідно до оновлених робочих планів та освітньо – професійної програми.  

 

 

 

  

Голова НМКС  МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

 

Секретар         РОМАН ФЕДІН    

  

    

    



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 5  

засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  __8 лютого_2022  

  

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к.хім.н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., старший викладач Федін Р.М., к.фарм.н., 

доценти Демчук О.Г., Березовський А.В. – спеціаліст з виробництва (тов 

«Бровафарма»), студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження робочих планів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» на 2022–2023 навчальний рік. Доповідач: Грицина М.Р.  

2. Аналіз зимової сесії, результатів ЄДКІ «КРОК1 ф КРОК 2».  

3. Про хід підготовки до акредитації освітньо–професійної програми 

«Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

запланованої у 2022 н.р.  

  

1. СЛУХАЛИ:  

Грицина М.Р. ознайомила присутніх з робочими планами спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» на 2022–2023 навчальний рік.  

ВИСТУПИЛИ:   

Демчук О.Г. з пропозицією затвердити робочі навчальні плани спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація» складені згідно з навчальними планами 

відповідного року набору.  

ВИРІШИЛИ:   

Затвердити робочі навчальні плани спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» на 2022–2023 навчальний рік.  

  

2. СЛУХАЛИ:   

Грицину М.Р. про результати зимової екзаменаційної сесії та результати ЄДКІ 

Крок 1 та Крок 2 ОП «Фармація, промислова фармація».   

ВИСТУПИЛИ:  

Кобрин Л.О. запропонувала оновити базу тестів для підготовки до ЄДКІ Крок 1 

та Крок 2, яка знаходиться у віртуальному навчальному середовищі на сайті 

університету та скласти графік підготовки студентів викладачами, 

відповідальними за дисципліни, винесені на крок.  

ВИРІШИЛИ:   

Посилити підготовку до ЄДКІ  Крок 1 та Крок 2 та результати іспитів взяти до 

уваги при моніторингу і перегляді освітніх програм.  

  

3. СЛУХАЛИ:   

Гаранта ОП «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти доц. Новікевич О.Т. про підготовку до акредитації Освітньо– 

професійної програми, запланованої у 2022 році.  

 



ВИСТУПИЛИ:  

Федін Р.М. запропонував затвердити розподіл роботи серед викладачів кафедри 

для підготовки до акредитації та проводити перевірку курсових робіт здобувачів 

освіти на антиплагіат. 

ВИРІШИЛИ:   

Гарантові ОП «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, акредитація якої запланована на квітень 2022 року, завершити 

підготовку самооцінювання ОП, провести планові процедури внутрішнього 

контролю якості з метою удосконалення ОП та покращити показники професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників.  

Проводити перевірку курсових робіт на антиплагіат. 

  

 

 

  

Голова НМКС                    МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

Секретар            РОМАН ФЕДІН  

   

 

   

    



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького  

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 6  

засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                  __25 березня_2022р.  

  

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к.хім.н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., доцент Федін Р.М., к.фарм.н., доцент Демчук 

О.Г., Березовський А.В. – спеціаліст з виробництва (тов «Бровафарма»), 

студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження змін форми атестації здобувачів вищої освіти ОП «Фармація, 

промислова фармація». Доповідач: Грицина М.Р.  

2. Рекомендація змін до графіку навчального процесу на 2021-2022 р. 

Доповідач: Грицина М.Р.  

3. Графік відпрацювання занять, пропущених через вимушені канікули.  

  

1. СЛУХАЛИ: завідувачку кафедри, доцента Грицину М.Р., яка доповіла, що у зв'язку з 

введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 з 

урахуванням постанови Кабінету міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316 

«Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" в 

умовах воєнного стану» та наказу ректора ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького № 61 від 

22.03.22, внести зміни до підсумкової атестації студентів у 2021/22 н.р.  

У 2021/22 навчальному році атестація здобувачів ступеня вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона 

здоров'я" (далі — здобувачі ступеня вищої освіти) здійснюється таким чином:  

- перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік навчання. 

Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання на 

наступний рік здійснюється за результатами успішного виконання освітньої 

програми;  

- другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться;  

- основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти, які 

випускаються у 2022 році, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний 

іспит (КПОКІ), проведення якого здійснюється в очному та/або дистанційному 

форматі.  

ВИСТУПИЛИ: старший викладач Новікевич О.Т. запропонувала комплексний практично 

орієнтований кваліфікаційний іспит проводити в змішаному форматі.  

ВИРІШИЛИ: комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит проводити у 

змішаному форматі, в усній очній формі, а при потребі - в он-лайн режимі з 

використанням відео конференції. Інструкції до проведення екзамену знаходяться 

у Додатку 1.  



Університет, на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка 

успішно склала комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, 

відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.  

Студент, який успішно виконав навчальний план за результатами отриманих 

оцінок за дисциплінами на 3 курсі, переводиться на 4 курс, перший етап єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти 

переноситься на наступний рік навчання.  

  

2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, доцента Грицину М.Р., яка доповіла, що у зв'язку з 

уведенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022, наказу 

Міністерства освіти і науки України №265 від 21.03.2022 року «Про проведення атестації 

випускників закладів фахової перед вищої, вищої освіти» та наказів ректора № 57 від 

16.03.2022 року «Про особливості завершення 2021/2022 навчального року» і  № 60 від 

22.03.22, внести зміни до навчальних планів щодо проходження здобувачами вищої 

освіти перед/дипломної практики та виконання відповідної кількості кредитів ЄКТС, 

перерозподіливши їх на інші освітні компоненти.   

ВИСТУПИЛИ: доцент Федін Р.М. запропонував 2 кредити ЄКТС, передбачені для 

написання магістерської роботи перерозподілити у навчальному плані на користь 

кредитів призначених для проведення підсумкової атестації та внести зміни до 

навчальних планів і графіку навчального процесу на 2021-2022 р. на ОП «Фармація, 

промислова фармація».  

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни і доповнення до навчального плану і графіку навчального 

процесу на 2021-2022 р. на ОП «Фармація, промислова фармація» та подати їх у 

навчальну частину.   

  

3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, доцента Грицину М.Р., яка доповіла, що у зв'язку 

з уведенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 та 

запровадженням вимушених двотижневих канікул з 28.02.2022 відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України № 1/3277- 22 від 25.02.2022 «Про завершення 

навчального року», наказу ректора № 40 від 25.02.2022 року «Про особливості 

організації освітнього процесу в період з 28.02.2022 по 11.03.2022 року» та на 

виконання наказу «Про особливості організації освітнього процесу в період з 

14.03.2022» зі змінами і доповненнями від 11.03.2022 №51 та наказу ректора 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького № 59 від 22.03.22 для забезпечення своєчасного 

виконання індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти деканам 

разом із завідувачами кафедр організувати у дистанційному режимі відпрацювання 

занять, які припали на період оголошених вимушених канікул з 28.02.2022 по 

11.03.2022 року, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/327722 

від 25.02.2002, наказу ректора № 40 від 25.02.2022 року «Про особливості організації 

освітнього процесу в період з 28.02.2022 по 11.03.2022 року» до початку 

екзаменаційного періоду відповідно до графіку навчального процесу.  

ВИСТУПИЛИ: доцент Федін Р.М. запропонував проводити відпрацювання занять, 

пропущених через вимушені канікули з 14.03 до 27.03.2022 р. на 4-6 парах у дні, 

коли ці заняття проводилися згідно з розкладом, впродовж 2 тижнів на 4 курсі та 1 

тиждень на 5 курсі. На 1-3 курсі продовжити навчання за рахунок сесії та канікул.  

ВИРІШИЛИ: скласти розклад відпрацювання пропущених занять через вимушені 

канікули.  

 

Голова НМКС                               МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

Секретар        РОМАН ФЕДІН  

  



Львівський  національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

ПРОТОКОЛ № 7  

засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  

 м. Львів                      11 травня 2022  

  

  

Голова       –   Грицина М.Р.  

Секретар   –   Федін Р.М.  

Присутні: к. фарм. н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к. хім. н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., доцент Федін Р.М., к. фарм. н., доцент Демчук 

О.Г., студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  

Запрошені викладачі кафедри: професор Цубанова Н.А., доценти Лісняк О.І., Походило  

Н.Т., старший викладач Гринчишин Н.М., Бонецький О.О., асистенти Застрижна  

М.Л., Петрощук С.Р.  

Стейкхолдери: Скринник Марія – керівник програми співпраці з освітніми закладами 

мережі аптек «Подорожник».  

Студенти, які працюють за фахом: Камінська Тетяна («Аптека 911»), Сушко Аміна і 

Савчак Соломія («Подорожник»).  

  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження білетів до комплексного практично орієнтованого екзамену.  

 

1. СЛУХАЛИ:   

Федіна Р.М., який запропонував розглянути і затвердити білети до комплексного 

практично орієнтованого екзамену.  

  

ВИСТУПИЛИ:   

Викладачі – екзаменатори, відповідальні за навчальні дисципліни: Федін Р.М., 

Новікевич О.Т., Лісняк О.І., Бонецький О.О., Грицина М.Р. 

 

ВИРІШИЛИ:   

Затвердити білети до комплексного практично орієнтованого екзамену з 

управління та економіка у фармації, технології ліків, фармацевтичної хімії, 

фармакогнозії, клінічної фармації.  

 

  

Голова НМКС                           МИРОСЛАВА ГРИЦИНА  

 

 

Секретар              РОМАН ФЕДІН  

    
  

  



Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій  

імені С.З. Ґжицького  
(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)  

  
ПРОТОКОЛ № 8  

  
засідання навчально–методичної комісії 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  

  
 м. Львів                      20 червня 2022  

  

  
Голова       –   Грицина М.Р.  
Секретар   –   Федін Р.М.  
Присутні: к. фарм. н., старший викладач Новікевич О.Т. – гарант ОП, к. хім. н., старший 

викладач Кобрин Л.О., к.фарм.н., доцент Федін Р.М., к. фарм. н., доцент Демчук О.Г., 

студентки Ходорівська І.І. та Логін Ю.В.  
Запрошені викладачі кафедри: доценти Лісняк О.І., Походило Н.Т., старший викладач 

Гринчишин Н.М., Бонецький О.О., асистенти Застрижна М.Л.  

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

  
Порядок денний:   

1. Затвердження робочих програм та силабусів навчальних дисциплін для повної та 

скороченої програми денної та заочної форми освіти спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація» на 2022–2023 навчальний рік. Доповідач: Грицина М.Р.   

  
1.  СЛУХАЛИ:   

Завідувача кафедри Грицину Мирославу Романівну про внесення змін та доповнень 

в робочі програми та силабуси навчальних дисциплін для повної та скороченої 

програми денної та заочної форми освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» на 2022–2023 навчальний рік, згідно з навчальними планами.  

  
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні виступили всі лектори, відповідальні за курси.  

  
ВИРІШИЛИ:  

Затвердити робочі програми та силабуси оновлені відповідно до нових робочих 

планів на 2022 – 2023 навчальний рік.  

  

  

Голова НМКС                            МИРОСЛАВА ГРИЦИНA 

  

Секретар               РОМАН ФЕДІН  

  


