Протокол № 2
засідання вченої ради фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
від 25 жовтня 2017 року
Голова вченої ради – декан факультету доц. Д. Коробко
Секретар вченої ради – доц. А. Денис
Присутні: доц. Д. Коробко, доц. Л. Логойда, доц. А. Денис, проф.
О. Самогальська, доц. Г. Загричук, доц. О. Поляк, доц. Н. Белей, доц. І. Марків,
доц. М. Михалків, доц. В. Тюріна, доц. М. Шанайда, доц. І. Кернична, доц.
Г. Козир, доц. М. Васенда, доц. І. Мерецька, доц. М. Демчук, доц. І. Бердей,
доц. Н. Зарівна, доц. Д. Польовий, А. Лимар, Т. Гладун.
Всього присутніх 21 особа.
Порядок денний:
1. Результати складання студентами факультету навчальних та виробничих
практик з окремих дисциплін.
2. Аналіз якості виконання та захисту дипломних робіт студентами
факультету й затвердження тем дипломних робіт на 2017/2018
навчальний рік.
3. Різне.
1. Слухали: Про результати складання студентами факультету навчальних та
виробничих практик з окремих дисциплін.
Виступила: доц. М. Васенда і оприлюднила результати складання студентами
факультету практик з окремих навчальних дисциплін протягом 2016/2017
навчального року.

Вид практики

Курс

Види виробничих практик для студентів фармацевтичного факультету
(спеціальність «Фармація»”) у I семестрі 2016/2017 навчального року

Виробнича
практика з
аптечної технології
лікарських засобів

4

Виробнича
практика з
фармацевтичного
аналізу

5

База практики
Аптеки м. Тернополя,
Тернопільської,
Рівенської, Хмельницької,
Львівської, Волинської
областей
Аптеки м. Тернополя,
Львівської, Волинської
областей

Тривалість /
Термін
проходження
28.11.2016 р.
по 16.12.2016 р.

16.01.2017 р.
по 17.03.2017 р.

Вид контролю /
Середній бал
Диф. залік / 6,37

Диф. залік / 6,63

Виробнича
практика з
менеджменту та
маркетингу у
фармації
Виробнича
практика з
організації
економіки
фармації
Навчальна
практика з
клінічної фармації

5

Аптеки м. Тернополя,
Львівської, Волинської
областей

16.01.2017 р.
по 17.03.2017 р.

Диф. залік / 7,5

5

Аптеки м. Тернополя,
Львівської, Волинської
областей

16.01.2017 р.
по 17.03.2017 р.

Диф. залік / 7,74

5

Лікарні м. Тернополя

16.01.2017 р.
по 17.03.2017 р.

Диф. залік / 7,04

Вид практики

Курс

Види ознайомчих і виробничих практик, які проходять студенти
фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)
у II семестрі 2016-2017 навчального року
База практики

Тривалість /
Термін
проходження
15.06 - 22.06.17

Вид контролю /
Середній бал

Навчальнопольова практика з
фармацевтичної
ботаніки
Навчальна
практика з
фармакогнозії

2

Ботанічний сад НОК
«Червона калина»

Диф. залік / 7,25
Іноз – 7,15

3

Ботанічний сад НОК
«Червона калина»

19.06 - 26.06.17

Навчальна
практика з
промислової
технології
лікарських засобів
Спеціалізація
«Використання ЛП
в клінічній
практиці»
Спеціалізація
«Організація та
регулювання
діяльності
підприємств
фармацевтичної
галузі»
Спеціалізація
«Контроль якості
лікарських
засобів»

4

ВАТ «Тернофарм», ПАТ
«Фармак»

24.06 - 27.06.17

5

м. Тернопіль, міська
лікарня № 3

15.05 - 19.05.17

Диф. залік /
3,22 (по 5-ти
бальній системі)

5

Аптеки м. Тернополя

15.05 - 19.05.17

Диф. залік / 8,64

5

Державна служба з
лікарських засобів та
контролю за наркотиками
у Тернопільській області

15.05 - 19.05.17

Диф. залік / 10,5
Іноз – 6,2

Диф. залік / 6,78
Іноз – більшість
не з’явилась,
один – не
допущений
Диф. залік / 7,4
Іноз – 5,22

2. Слухали: Аналіз якості виконання та захисту дипломних робіт студентами
факультету й затвердження тем дипломних робіт на 2017/2018 навчальний
рік.
Виступили:
1. Керівники дипломних робіт, що заплановані на кафедрі фармацевтичної
хімії, – доц. Д. Коробко, доц. Л. Логойда, доц. М. Михалків та зачитали
теми і короткий план їх виконання.
ПІБ
студента
Романюк
Андрій
Гладун
Тетяна
Амесі
Реджойс
Анвурі
Опоку
Егєманг
Ернест
Окечукву
Фейве
Чігозірім

Тема дипломної роботи
Пошук перспективних антиоксидантних
агентів в ряду оригінальних 7,8дизаміщених теофіліну
Пробопідготовка деяких АФІ з групи
інгібіторів АПФ та бета-блокаторів для
подальших біоаналітичних досліджень
Development and validation of RP-HPLC
method for the determination of bisoprolol in
tablet dosage forms
Development and validation of HPLC
method for the simultaneous determination of
enalapril maleate in present of their
impurities: application to tablet analysis
A HPLC-MS/MS method development and
validation for the simultaneous determination
of bisoprolol and enalapril in the present of
enalaprilat in human plasma

Науковий
керівник
доц.
Коробко Д. Б.
доц.
Михалків М. М.
доц.
Логойда Л. С.
доц.
Логойда Л. С.
доц.
Логойда Л. С.

2. Керівники дипломних робіт, що заплановані на кафедрі управління та
економіки фармації з технологією ліків, – доц. М. Демчук, доц. Н. Белей,
доц. М. Васенда та зачитали теми і короткий план їх виконання.
ПІБ
студента
Панасюк
Ірина

Тема дипломної роботи

Вивчення
впливу
фармацевтичних
факторів і режимів технологічного
процесу на властивості екстракту сухого
Зірочника середнього
Кеда Оксана Розробка складу і технології гранул на
основі Зірочника середнього
Емех Блісс Research of the excipients influence on the
biological active substances extraction degree
Егбо Дебора Development of the composition and
technology of Stellaria media dry extract

Науковий
керівник
доц. Белей Н. М.

доц. Белей Н. М.
доц. Белей Н. М.
доц. Белей Н. М.

Шукарах
Ель Махді
Козакевич
Анна
Анур’єв
Владислав

Research of the pharmaceutical factors and
technological regime influence on the
properties of Stellaria media granules
Вплив фармацевтичних факторів на
властивості екстракту сухого перетинок
грецького горіха
Дослідження динаміки впровадження нових
оригінальних антигіпертензивних лікарських
засобів на фармацевтичному ринку

доц. Белей Н. М.
доц.
Васенда М. М.
доц.
Демчук М. Б.

3. Керівники дипломних робіт, що заплановані на кафедрі фармакогнозії з
медичною ботанікою, – доц. М. Шанайда, доц. І. Кернична та зачитали
теми і короткий план їх виконання
ПІБ
студента
Михайлюк
Марія
Григоренко
Ірена
Гуцуляк
Андрій
Воробей
Ольга
Бурма
Марія
Мулик
Анна

Тема дипломної роботи
Фармакогностичне дослідження тирличу
хрещатого (Gentiana cruciata L.)
Фармакогностичне дослідження чистецю
Зібольда (Stachys Sieboldii Miq.)
Фармакогностичне дослідження стевії
(Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley)
Фармакогностичне дослідження надземної
частини монарди трубчастої (Monarda
fistulosa L.)
Фітохімічне дослідження листків салату
посівного (Lactuca sativa L.)
Фармакогностичне дослідження листків
руколи посівної (Eruca sativa (L.) Mill.)

Науковий
керівник
проф.
Марчишин С. М.
проф.
Марчишин С. М.
проф.
Марчишин С. М.
доц.
Шанайда М. І.
доц.
Кернична І. З.
доц.
Кернична І. З.

У членів вченої ради фармацевтичного факультету не виникло запитань
до тем та планів роботи за дипломними проектами і шляхом відкритого
голосування одноголосно було прийняте рішення про допуск студентів до
виконання наукових робіт за вищенаведеною тематикою.
За результатами захисту дипломних робіт під час атестації випускників
V курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання зроблено
висновок про їх повну відповідність вимогам університетського положення.
3. Різне.
Виступив: доц. Д. Коробко і повідомив, що до кінця жовтня 2017 року
необхідно оновити робочі програми із практик відповідних дисциплін і
затвердити їх у встановленому порядку. Також декан розповів про те, що
надійшов лист із «Центру тестування професійної компетентності фахівців з
вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ
України», у якому пропонується on-line реєстрація претендентів на Голів та

заступників Голів комітетів фахової експертизи тестових матеріалів
ліцензійних іспитів «Крок». Для подання заявки на заступників Голів були
запропоновані дві кандидатури: доц. М. Демчук і доц. Г. Козир, яких члени
вченої ради затвердили одноголосно шляхом відкритого голосування. Доступ
для реєстрації буде відкритий до 10.11.2017 року. Крім того, доц. Д. Коробко
повідомив про необхідність внесення нової кандидатури у склад вченої ради
факультету із числа студентів, оскільки студентка IV курсу А. Вовк вибула із
університету. При обговоренні було запропоновано кандидатуру студентки
III курсу 5 групи М. Твердун, яку підтримали одноголосно всі члени вченої
ради шляхом відкритого голосування. 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

