
 

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         __9 грудня_2022 

 

Голова       –   Грицина М.Р. 

Секретар   –   Федін Р.М. 

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

Ковальов В.М., докт. хім. н., доцент Походило Н.Т., к. фарм. н., доцент Федін Р.М., 

к.фарм.н., доцент Лісняк О.І., к.хім.н, старший викладач Гринчишин Н.М., к.екон. н., ст. 

викладач Бонецький О.О., к. с/г н., ст. викладач Колещук О.І., к.б.н, асистент Демків 

О.М., студентка Данів Ю.І. 

 

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 

2023 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., яка зачитала рецензій від роботодавців: 

мережі аптек «Подорожник» та ТОВ «Кверкус МС» на освітньо–професійну програму 

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

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні виступили доценти Лісняк О.І., Грицина М.Р., старші викладачі кафедри 

Бонецький О.О. та студентка Данів Юлія.  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти за основу проект освітньо–професійної програми «Фармація, промислова 

фармація» з запропонованими змінами для магістерського рівня вищої освіти спеціальності 

226 «Фармація, промислова фармація» на 2023-24 навчальний рік з урахуванням змін 

згідно з затвердженим стандартом спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». 

Затвердити рецензії на ОПП «Фармація, промислова фармація» для другого магістерського 

рівня вищої освіти.  

2. СЛУХАЛИ:  

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

226 «Фармація, промислова фармація». Зокрема, пропедевтичну практику перенести на 4 

семестр та збільшити кількість годин для навчальної практики з фармацевтичної ботаніки у 

2 семестрі. Внести корективи до навчальних дисциплін, які читаються в 4 семестрі через 

зменшення навчального часу до 16 тижнів. Змінити дисципліну «Історія України та 

української культури» на «Історія України та цивілізаційний процес».  

ВИСТУПИЛИ:  

Доцент Роман Федін запропонувала внести в ОПП «Пропедевтичну (ознайомчу) практику з 

організації та економіки фармації» на 2 курсі та проводити її два тижні на базі мережі аптек 

«Подорожник». 

Доцент Мирослава Грицина запропонувала на 1 курсі навчальну практику з 

фармацевтичної ботаніки проводити 2 тижні. На прохання доцента Надії Войтович, яка на 

попередньому засіданні наголосила, що у зв’язку зміною геополітичної ситуації в світі та 

ролі і місця України у світових і регіональних процесах, доцільно ввести в навчальний 

процес дисципліну «Історія України та цивілізаційний процес», яка буде завершуватися 

екзаменом. 



Гарант ОП Новікевич О.Т. виступила з пропозицією затвердити навчальні плани.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити навчальні спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» для студентів 

2023 року набору. Оновити освітню програму «Фармація, промислова фармація», додати 

в 4 семестрі «Пропедевтичну практику» (3 кредити) тривалістю 2 тижні. Ввести в 

навчальний процес дисципліну «Історія України та цивілізаційний процес», яка буде 

завершуватися екзаменом.  
3. СЛУХАЛИ:  

Грицину М.Р. щодо оновлення каталогу вибіркових дисциплін.  

ВИСТУПИЛИ:  

Грицина М.Р. із рекомендацією оновити відповідні блоки вибіркових дисциплін з 

урахуванням зміни кількості годин для вибіркових дисциплін.  

Данів Юлія запропонувала оновити та доповнити каталог вибіркових дисциплін для 

студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» магістерського рівня вищої 

освіти, де надавати перевагу вибірковим компонентам, що забезпечують практичний цикл 

дисциплін (практик). 

ВИРІШИЛИ: 

Оновити каталог вибіркових дисциплін. 

Голова НМКС   МИРОСЛАВА ГРИЦИНА 

Секретар        РОМАН ФЕДІН 


