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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання навчально-методичної комісії  

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

 

 м. Львів         _19 вересня_2022 

 

 

Голова       -   Грицина М.Р. 

Секретар   -   Федін Р.М. 

Присутні: к.фарм.н., старший викладач Новікевич О.Т., докт. хім. н.,доцент Походило Н.Т., 

к.фарм.н., доцент Федін Р.М., студентки Данів Ю.І. 

Запрошені: викладачі кафедри: доцент Лісняк О.І., Демчук О.Г., старший викладач 

Гринчишин Н.М., Бонецький О.О., Колещук О.І., асистенти Демків О.М., 

Застрижна М.Л. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення та затвердження результатів он-лайн анкетування випускників, які 

будуть використані для удосконалення освітньої діяльності «Фармація, промислова 

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

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. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. викладача Бонецького О.О., який доповів про результати анонімного 

анкетування студентів-випускників щодо освітньо-професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» магістерського рівня вищої освіти, яке проводилося протягом 

червня 2022 р. В опитуванні взяло участь 8 з 14 студентів-випускників заочної форми 

навчання, скорочена програма, які працюють за фахом. Результати опитування можна 

звести до: 

– 100% опитаних вважають, що кваліфікація викладачів була достатньою, 

використовувались прийнятні форми і методи навчання, не було неетичної поведінки 

викладачів, проявів дискримінації та корупції, а здобуті ними практичні навички для 

фахової діяльності за місцем працевлаштування є достатніми (92%), або задовільними 

(8%); 

– слід звернути увагу, що 25 % опитаних вважають, що потрібно більше 

практичних дослідів (в т. ч. й більше практичних виїзних занять); 

– вдосконалити освітню програму можна фармацевтичною опікою сучасних 

лікарських засобів (8%), і психологією людини (8%), ще 8 % назвали більшу кількість 

реактивів, гісто- та анатомо препаратів людини, а також вийти на аудиторне навчання; 

– загальну оцінку освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «226 

«Фармація, промислова фармація» опитані випускники поставили 4,8 з 5-бальної 

шкали (оцінки «задовільно» не було). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Викладачі кафедри, обговорили результати анкетування студентів. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

3 урахуванням результатів анкетування випускників роботу кафедри вважати 

доброю. Врахувати побажання випускників 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. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ст. викладача Бонецького О.О., який представив результати он-лайн анкетування 

студентів. В опитуванні взяло участь 52 студенти. Результати опитування зводяться 

до таких тез: 

– 100% респондентів зазначили, що перелік вибіркових дисциплін є достатній; 

– серед проблем, які ускладнюють навчання 12,5% опитаних назвали війну, 7,2% – 

дистанційне навчання, 34% вважають, що проблем немає; 

– 82,1 % студентів зазначили, що практична підготовка повністю забезпечує 

необхідні результати навчання, відповіді інших студентів можна звести до проблем з 

онлайн навчанням; 

– 85% зазначили, що критерії оцінювання всім і завжди зрозумілі, решта – частково 

зрозумілі (не завжди, або не зовсім); 

– щодо випадків необ’єктивного оцінювання, то 1,8% назвали, що цитую «Так, 

несправедливість у оцінювані зустрічається не лише в університетах, а й в школах» 

(можливо, студент не зрозумів питання, або має упереджене ставлення), 3,6 % 

зазначили, що були, але їх не оскаржували; 

– щодо випадків дотримання академічної доброчесності, то 92,9 % респондентів 

зазначили, що всі дотримуються, 1,8% сказали, що не дотримуються, 1,8%, що не всі, 

інші ж зазначили, що не помічали, або не мають інформації; 

– на запитання «Чи виникали конфліктні ситуації, пов’язані з корупцією та 

дискримінацією? Якщо так, опишіть їх» 3,6% респондентів вказало, що так, зазначили 

приниження зі сторони викладача, навіть якщо студент з вагомих причин не зміг 

вчасно під’єднатися, а 93% сказали, що таких ситуацій не виникало; 

– на питання «Чи задовольняє Вас перелік обов’язкових дисциплін для набуття 

фахових компетентностей?» 87,5% респондентів зазначило, що задовольняє, серед 

інших були пропозиції забрати трохи хімії і збільшити фармопіку, зазначили, що на 

англійську і вищу математику потрібно трохи більше часу, для інших зайва 

фізкультура; 

– щодо раціональності розкладу, то понад 90% студентів сказали, що однозначно 

раціональний, серед решти відповіді розподілилися: що одним байдуже, інші 

скаржилися то на вікна, то на 5 пар в один день; 

– до науково-дослідної роботи залучено 27,3% опитаних, інші не залучені з різних 

причин, переважно не вказавши причин (невелика частина вказала на відсутність часу, 

або бажання); 

– загальну оцінку освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «226 

«Фармація, промислова фармація» опитані випускники поставили 4,071 з 5-бальної 

шкали (оцінку «відмінно» поставили 23,2 % респондентів, «добре» – 60,7%,  

«задовільно» – 16,1%); 

– серед шляхів вдосконалення освітньо-професійної програми студенти назвали 

вихід на аудиторне навчання, сказали більше практики (це можна трактувати по-

різному, і лише окремі респонденти зазначили більше практики в аптеках. 

 

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. 

 

 

Голова НМКС           МИРОСЛАВА ГРИЦИНА 

Секретар         РОМАН ФЕДІН 

 


