
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання членів навчально-методичної комісії спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація» 

факультету ветеринарної гігієни, екології та права 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Гжицького (ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького) 

 

м. Львів          2.04.2021 р. 

  

ПРИСУТНІ: доц. Грицина М.Р. голова комісії; старші викладачі Калитовська 

М.Б., Кобрин Л.О., доценти Демчук О.Г., студентка Ходорівська І.І., 

члени комісії та студентка Гащук В.Є. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення змін до освітньо-професійної програми «Фармація, промислова 

фармація» для магістерського рівня вищої освіти з врахуванням зауважень 

експертної групи. Доповідач: т.в.о. гаранта ОПП, доцента Калитовська М.Б. 

2. Внесення змін до навчальних та робочих планів освітньо-професійної 

програми «Фармація, промислова фармація» на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідач: Грицина М.Р. 

3. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін для студентів освітньо-

професійної програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. Доповідач: Грицина М.Р. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Т.в.о. гаранта ОПП, доцента Калитовську М.Б., яка доповіла про зауваження та 

пропозиції експертної групи до змісту освітньо-професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» для другого, магістерського рівня вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач кафедри фармації та біології, доцент Грицина М.Р. наголосила, що до 

ОПП «Фармація, промислова фармація» були внесені такі зміни та доповнення: 

1. Внесено до переліку обов’язкової компоненти (ОК) такі дисципліни і практики:  

- перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою (4 семестр),  

- навчальна практика з  фармакогнозії та фармацевтичного аналізу (6 семестр); 

- фармацевтичне право та законодавство (8 семестр);  

- виробничі фармацевтичні практики за спеціалізаціями з клінічної фармації, 

фармацевтичного менеджменту та маркетингу, фармацевтичної хімії (10 семестр) 

2. Переглянуто відповідність ОК, що включені до ОПП, загальним та фаховим 

компетентностям та програмним результатам навчання. 

 

В обговоренні виступили: доцент Демчук О.Г., Калитовська М.Б., старший 

викладач Кобрин Л.О. та студенти Гащук В.Є. і Ходорівська І.І. 

 



УХВАЛИЛИ: Внести зміни до освітньо-професійної програми «Фармація, 

промислова фармація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

2. СЛУХАЛИ: доцента Грицину М.Р. про внесення змін до навчальних і робочих 

планів  освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» на 2021-

2022 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: доцента Калитовська М.Б. з пропозицією затвердити навчальні та 

робочі плани. 

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні та робочі плани освітньо-професійної програми 

«Фармація, промислова фармація» на 2020-2021 навчальний рік. 

 

3. СЛУХАЛИ: доцента Демчука О.Г. щодо наявних пропозицій до каталогу 

вибіркових дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: Грицина М.Р. із рекомендацією відкоригувати каталог вибіркових 

дисциплін відповідно до змін у освітньо-професійній програмі «Фармація, 

промислова фармація» . 

УХВАЛИЛИ: Сформувати каталоги вибіркових дисциплін для студентів освітньо-

професійної програми «Фармація, промислова фармація» лругого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

 

 
Голова НМК спеціальності  

226 «Фармація, промислова фармація»  

завідувач кафедри фармації та біології 

к.б.н., доцент  

 

 

Грицина М.Р. 

Секретар НМК спеціальності  

226 «Фармація, промислова фармація»  

к. фарм. н., доцент  

Калитовська М.Б. 

 
 

 

  


