Протокол № 1
засідання вченої ради фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
від 27 вересня 2017 року
Голова вченої ради – декан факультету доц. Д. Коробко
Секретар вченої ради – доц. А. Денис
Присутні: доц. Д. Коробко, доц. Л. Логойда, проф. О. Самогальська, доц.
Г. Загричук, доц. О. Поляк, доц. Н. Белей, доц. М. Михалків, доц. В. Тюріна,
доц. І. Марків, доц. М. Шанайда, доц. І. Кернична, доц. Г. Козир, доц. А. Демид,
доц. М. Васенда, доц. І. Бердей, доц. М. Демчук, доц. Н. Зарівна, доц.
Д. Польовий, А. Лимар, А. Вовк, Т. Гладун.
Всього присутніх 21 особа.
Порядок денний:
1. Інформація щодо прийому студентів на фармацевтичний факультет за
результатами вступної кампанії 2017 року.
2. Результати перевідних та курсових іспитів на відповідних кафедрах
факультету.
3. Про особливості організації навчального процесу для студентів
фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання в
2017/2018 навчальному році.
4. Про підготовку до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».
5. Різне.
1. Слухали: Інформацію щодо прийому студентів на фармацевтичний
факультет за результатами вступної кампанії 2017 року.
Виступив: декан факультету доц. Д. Коробко і повідомив, що за результатами
вступної кампанії на перший курс денної форми навчання за спеціальністю
«Фармація» зараховано 60 осіб (у тому числі, 2 – на бюджетну форму), на
другий курс (з нормативним терміном навчання) – 8 осіб. На перший курс
заочної форми навчання вступило 33 особи із терміном навчання 5,5 років і
130 осіб із терміном навчання 4,5 роки, а на другий курс (з нормативним
терміном навчання) – 35 осіб.
2. Слухали: Результати перевідних та курсових іспитів на відповідних
кафедрах факультету.
Виступили:
1. доц. М. Шанайда доповіла про успішність студентів на літній заліковоекзаменаційній сесії 2016/2017 навчального року по кафедрі
фармакогнозії з медичною ботанікою.

Фармацевтична ботаніка
Денна форма навчання (середній бал):
1 гр – 3,42
2 гр – 3,36
3 гр – 3,21
4 гр – 3,36
5 гр – 3,79
7 гр – 3,21
Заочна форма навчання:
1 гр – 6,09
2 гр – 5,18
3 гр – 5,57
4 гр – 6,08
5 гр – 5,3
6 гр – 5,6
7 гр – 4,6
8 гр – 4,92
Загальний середній бал із дисципліни – 3,4; заочна форма навчання –
5,42 (по 12-бальній шкалі).
Фармакогнозія
Денна форма навчання:
1 гр – 3,17
2 гр – 3,36
3 гр – 3,69
5гр – 3,29
Заочна форма навчання:
1 гр – 4,86
2 гр – 5,71
3 гр – 4,23
4 гр – 6,07
5 гр – 5,21
Загальний середній бал із дисципліни – 3,43; заочна форма навчання –
5,52 (по 12-бальній шкалі).
2. доц. О. Поляк доповіла про успішність студентів стаціонару на літній
заліково-екзаменаційній сесії 2016/2017 навчального року по кафедрі
фармацевтичної хімії.
За 5-ти бальною системою:
Фізичні методи аналізу (диференційований залік), I курс
Середній бал по курсу – 3,5.
Середній бал по группах:
1 гр – 3,4
2 гр – 3,5
3 гр – 3,6
4 гр – 3,6
5 гр – 3,4

Аналітична хімія, II курс
Середній бал по курсу – 3,1.
Середній бал по группах:
1 гр – 3,0
2 гр – 3,2
3 гр – 3,2
4 гр – 3,1
5 гр – 3,0
7 гр – 3,1
Фармацевтична хімія, III курс
Середній бал по курсу – 3,4.
Середній бал по группах:
1 гр – 3,2
2 гр – 3,4
3 гр – 3,5
5 гр – 3,4
Фармацевтична хімія, IV курс
Середній бал по курсу – 3,5.
Середній бал по группах:
1 гр – 3,6
2 гр – 3,2
3 гр – 3,8
5 гр – 3,5
Курсова робота з фармацевтичної хімії, IV курс
Середній бал по курсу – 3,9.
Середній бал по группах:
1 гр – 4,0
2 гр – 3,8
3 гр – 4,2
5 гр – 3,6
За 12-ти бальною системою:
Фармацевтична хімія, IV курс (заочна форма навчання)
Середній бал по курсу – 4,9.
Середній бал по группах:
1 гр – 4,7
2 гр – 4,8
3 гр – 4,8
4 гр – 5,3
5 гр – 4,7
Аналітична хімія, II курс (заочна форма навчання)
Середній бал по курсу – 4,8.
Середній бал по группах:
1 гр – 4,6
2 гр – 5,0
3 гр – 4,5

4 гр – 5,0
5 гр – 4,8
6 гр – 4,8
7 гр – 4,6
3. доц. Г. Загричук виступив з інформацією про результати здачі
студентами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального
року по кафедрі загальної хімії.

Денна форма навчання
ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ, І курс
Загальна кількість – 58 студентів, (вітчизняні студенти)
Оцінка
1 спроба
2 спроба
Разом
«2»
8 (14 %)
«3»
23
8
31 (53 %)
«4»
25
25 (43 %)
«5»
2
2 (4 %)
Середній бал
по курсу за 53,5
бальною шкалою
1 група
3,3
2 група
3,5
3 група
3,4
4 група
3,7
5 група
3,6
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ, ІІ курс
Загальна кількість – 79 студентів, (вітчизняні студенти)
Оцінка
1 спроба
2 спроба
Разом
«2»
36 (46 %)
«3»
39
36
75 (95 %)
«4»
4
4 (5 %)
Середній бал
по курсу за 53,0
бальною шкалою
1 група
3,0
2 група
3,1
3 група
3,0
4 група
3,1
5 група
3,2
7 група
3,0

Заочна форма навчання
ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ, ІІІ курс
Загальна кількість –
Загальна кількість –
92 студенти,
1 студент,
(вітчизняні студенти)
(англомовні студенти)
Оцінка
«4»
«5»
«6»
«7»
Середній бал
по курсу за 12бальною шкалою
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
6 група
7 група
8 група
9 група

6 (7 %)
62 (67 %)
22 (24 %)
2 (2 %)

1 (100 %)

5,0

5,0
5,1
5,7
4,8
5,0
5,2
5,5
4,8
5,2
5,0

Заочна форма навчання
ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ (І курс)
Загальна кількість –
Загальна кількість –
127 студентів
1 студент
(вітчизняні студенти)
(англомовні студенти)
Оцінка
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»
Середній бал
по курсу за 12бальною шкалою
1 група
2 група
3 група
4 група

35 (29 %)
60 (50 %)
19 (16%)
6 (5 %)
1 (100 %)
5,0

8,0
4,8
5,0
5,9
4,3

5 група
6 група
7 група
8 група
9 група
10 група
11 група

4,6
4,5
4,4
4,8
5,5
5,3
8,0
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ (ІІ курс)
Загальна кількість –
Загальна кількість –
95 студентів
1 студент
(вітчизняні студенти)
(англомовні студенти)

Оцінка
«4»
«5»
«6»
Середній бал
по курсу за 12бальною шкалою
1 група
2 група
3 група
4 група
5 група
6 група
7 група
9 група

63 (67 %)
25 (26 %)
7 (7 %)

1 (100 %)

4,0

6,0
4,6
4,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,1
6,0

Денна форма навчання
ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ, І курс
Загальна кількість – 12 студентів, (англомовні студенти)
Оцінка
1 спроба
2 спроба
Разом
«2»
4 (33,3 %)
«3»
4 (33,3 %)
4 (33,3 %)
8 (67 %)
«4»
4 (33,3 %)
4 (33 %)
«5»
Середній бал
по групі за 53,0
бальною шкалою
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ, ІІ курс
Загальна кількість – 10 студентів, (англомовні студенти)
Оцінка
1 спроба
2 спроба
Разом
«2»
5 (50 %)
1 (10 %)
1 (10 %) відрахований
«3»
4 (40 %)
4 (40 %)
8 (80 %)

«4»
Середній бал
по групі за 5бальною шкалою

1 (10 %)

1 (10 %)
3,0

4. доц. М. Демчук доповіла про результати здачі підсумкового контролю
студентами на літній заліково-кзаменаційній сесії 2016/2017 навчального
року з частини управління та економіки фармації:
Організація та економіка фармації, IV курс, вітчизняні студенти,
іспит (денна форма навчання)
«3» – 44,4 % (16 студентів)
«4» – 52,8 % (19 студентів)
«5» – 2,8 % (1 студент)
Виробнича практика з організації та економіки фармації, V курс,
вітчизняні студенти (денна форма навчання)
«3» – 33,3 % (9 студентів)
«4» – 66,7 % (18 студентів)
Виробнича практика з організації та економіки фармації, V курс,
іноземні студенти (денна форма навчання)
«3» – 77,8 % (7 студентів)
«4» – 22,2 % (2 студенти)
Курсова робота з організації та економіки фармації, V курс,
вітчизняні студенти (денна форма навчання)
«3» – 37 % (10 студентів)
«4» – 55,6 % (15 студентів)
«5» – 7,4 % (2 студенти)
Курсова робота з організації та економіки фармації, V курс,
іноземні студенти (денна форма навчання)
«3» – 100 % (9 студентів)
Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації, V курс,
вітчизняні студенти (денна форма навчання)
«3» – 48,15 % (13 студентів)
«4» – 48,15 % (13 студентів)
«5» – 3,7 % (1 студент)
Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації, V курс,
іноземні студенти (денна форма навчання)
«3» – 77,8 % (7 студентів)
«4» – 22,2 % (2 студенти)
Курсова робота з менеджменту та маркетингу у фармації, V курс,
вітчизняні студенти (денна форма навчання)
«3» – 29,63 % (8 студентів)
«4» – 44,44 % (12 студентів)
«5» – 25,93 % (7 студентів)

Курсова робота з менеджменту та маркетингу у фармації, V курс,
іноземні студенти (денна форма навчання)
«3» – 77,8 % (7 студентів)
«4» – 22,2 % (2 студенти)
5. доц. Г. Козир доповіла про результати здачі підсумкового контролю
студентами на літній заліково-кзаменаційній сесії 2016/2017 навчального
року з частини технології лікарських засобів:
Промислова технологія лікарських засобів, IV курс
(денна форма навчання)
Середній бал по групах:
1 гр – 12,3
2 гр – 13,1
3 гр – 15,6
5 гр – 14,1
4 гр (іноземні студенти) – 15,5
Середній бал по курсу – 13,7.
Аптечна технологія лікарських засобів, III курс
(денна форма навчання)
Середній бал по групах:
1 гр – 12,67
2 гр – 13,63
3 гр – 14,43
5 гр – 12,93
4 гр (іноземні студенти) – 13,0
Середній бал по курсу – 13,4.
Аптечна технологія лікарських засобів, IV курс
(заочна форма навчання)
Середній бал по групах:
1 гр – 5,50
2 гр – 4,38
3 гр – 6,40
4 гр – 6,83
5 гр – 5,92
Середній бал по курсу – 5,81.
6. доц. В. Тюріна доповіла про результати здачі підсумкового контролю
студентами на літній заліково-кзаменаційній сесії 2016/2017 навчального
року по кафедрі клінічної фармації:
Фармакотерапія з основами фармакокінетики, III курс
(денна форма навчання)
Середній бал по групах:
1 гр – 3,1

2 гр – 3,3
3 гр – 3,1
5 гр – 3,2
4 гр (іноземні студенти) – 3,1
Середній бал по курсу – 3,2.
Використання лікарських засобів в клінічній практиці, V курс
(денна форма навчання)
Середній бал по групах:
4 гр – 3,4
5 гр – 3,0
Середній бал по курсу – 3,22.
3. Слухали: Про особливості організації навчального процесу для студентів
фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання в 2017/2018
навчальному році.
Виступив: декан факультету доц. Д. Коробко і зазначив, що у робочі
програми з дисциплін, які викладаються для студентів другого курсу, та у
методичні вказівки для студентів першого/другого курсів мають бути внесені
відповідні компетенції. Необхідна інформація знаходиться на Web-сайті
університету в інформаційних матеріалах навчального відділу, зокрема, у
розділі «Галузеві стандарти вищої освіти». Крім того, Д. Коробко зазначив
про започаткування викладання спеціалізації для студентів випускного курсу
заочної форми навчання. Це останній курс, який навчається не за кредитнотрансферною системою організації навчального процесу. Тому, кафедри
повинні привести навчально-методичне забезпечення з дисциплін, які
викладаються на I-V курсах заочної форми навчання, у відповідність до
загальноуніверситетських вимог.
4. Слухали: Про підготовку до складання ліцензійних інтегрованих іспитів
«Крок».
Виступив: декан факультету доц. Д. Коробко і повідомив, що «Крок 1.
Фармація» студенти фармацевтичного факультету (денна та заочна форми
навчання) складали 23 червня 2017 року. З метою попередньої підготовки до
здачі ліцензійного інтегрованого тестового іспиту було проведено:
1. тренування у формі написання буклетів за 2011/2016 роки (18 разів) і
тестів, включених у «Крок 1. Фармація» з бази відповідних дисциплін
(16 разів), для студентів денної форми навчання в період з 14.02.2017
по14.06.2017 року;
2. тренування у формі написання буклетів за 2012/2016 роки (5 разів) для
студентів заочної форми навчання в період літньої заліковоекзаменаційіної сесії (з 01.07.2017 по 17.07.2017 року).

За результатами складання іспиту «Крок 1. Фармація» та двох
перескладань тільки 2 студенти фармацевтичного факультету денної форми
навчання не виконали дану вимогу навчального плану і, натепер, відраховані
з університету.
Студенти заочної форми навчання «пілотний» іспит склали з доволі
гарними результатами та продовжують подальше опанування дисциплін
відповідного навчального плану.
5. Різне.
Слухали: Про удосконалення діяльності щодо підготовки студентів до
складання ліцензійних тестових іспитів «Крок»; запровадження картки
Тернополянина; оформлення сторінок кафедр та викладачів тощо.
Виступив: декан факультету доц. Д. Коробко, який детально розповів про
нові напрямки підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих
іспитів «Крок» (бази тестових завдань з дисциплін з буклетів ЦТ «глибиною»
10 років; написання ректорсьских контрольних робіт; робота з групою
«ризику»; чітке дотримання навчальної дисципліни та ін.). Також декан
повідомив про започаткування процесу оформлення карток Тернополянина
студентами факультету. Крім того, доц. Д. Коробко наголосив відповідальним
особам кафедр факультету на необхідності постійного моніторингу стану
кафедральних сторінок на Web-порталі університету та своєчасному їх
оновленні.
На завершення, декан давав відповіді на запитання членів вченої ради, які
виникли під час спілкування.

Голова вченої ради

доц. Д. Коробко

Секретар вченої ради

доц. А. Денис

