Протокол № 4
засідання вченої ради фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
від «26» грудня 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. С. Марчишин,
проф. Т. Грошовий, проф. О. Самогальська, доц. Г. Загричук, доц. О. Поляк,
доц. М. Михалків, доц. В. Тюріна, доц. І. Марків, доц. І. Мерецька, доц. Г. Козир,
доц. М. Шанайда, доц. І. Кернична, доц. Н. Белей, доц. М. Васенда, доц. А. Демид,
доц. М. Демчук, доц. Н. Зарівна, доц. І. Бердей, Т. Гладун.
Всього присутніх: 22 особи.
Порядок денний:
1. Аналіз результатів випускних практично-орієнтованих іспитів, що
складалися студентами VI курсу заочної форми навчання.
2. Підготовка та видання навчально-методичної літератури на кафедрах
факультету.
3. Звіт про роботу кафедри загальної хімії.
4. Різне.
1. Слухали: результати випускних практично-орієнтованих іспитів, що складалися
студентами VI курсу заочної форми навчання.
Виступив: декан факультету доц. Д. Коробко ознайомив присутніх з основними
результатами випускних практично-орієнтованих іспитів, що складалися
студентами VI курсу заочної форми навчання, а також зауваженнями
екзаменаційної комісії.
Практично-орієнтовані державні іспити (ПОДІ) складали 54 вітчизняні та
5 іноземних студентів заочної форми навчання. Ліцензійний інтегрований іспит
«Крок-2. Фармація» для них робочим навчальним планом не передбачений.
Однак, рішенням вченої ради фармацевтичного факультету від 22 листопада
2017 року вкотре було затверджено обов’язкове проведення внутрішньо
університетського тестового іспиту по типу «Крок-2. Фармація» із
використанням буклетів ДО «Центр тестування професійної компетентності
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «медицина» і «фармація» при
МОЗ України» за попередні роки (2013-2017 рр.). Студенти випускного курсу
завчасно (за 1 місяць) були попереджені про проведення внутрішньо
університетського іспиту; їм було надано необхідні консультації та, за
необхідності, забезпечено буклетами ДО «Центр тестування» відповідних років.

Порівняльний аналіз академічної успішності випускників з профільних
дисциплін з результатами складання внутрішньо університетського іспиту
дозволив зробити висновок про кореляцію середніх балів, отриманих під час
сесій, з відсотками правильних відповідей на тестовому екзамені.
Окремо слід відзначити, що всі студенти випускного курсу 25 червня 2016
року успішно склали пілотний інтегрований тестовий іспит «Крок-1. Фармація».
Результати складання ПОДІ вітчизняними студентами фармацевтичного
факультету заочної форми навчання наступні: середній бал зменшився на 0,08 і
становить 3,50; якісна успішність дещо знизилась (з 51,50 % до 47,04 %).
Атестація випускників (АВ) проводилась для 5 іноземних студентів і за її
результатами отримані наступні дані: середній бал в порівнянні з минулорічним
показником зменшився і становить 4,08. Якісна успішність залишилась на рівні
100 %.
За результатами іспиту з організації та управління у фармації середній бал
вітчизняних студентів склав 3,52, що на 0,08 нижче від минулорічного
показника, якісна успішність – 48,15 % (55,00 % у 2016/2017 н. р.). Усі іноземні
російськомовні студенти за даний іспит отримали оцінку «добре».
Екзаменаційна комісія (ЕК) відзначає, що випускники засвоїли
особливості виписування, прийому, таксування і оформлення відповідних
рецептів та відпуску різних груп лікарських засобів з аптек; компетентні в
практичних питаннях організації роботи аптечних установ, бухгалтерського
обліку й менеджменту i маркетингу, що дозволило їм успішно справитись із
запропонованими завданнями.
Середній бал у вітчизняних студентів з фармакогнозії дещо зменшився і
становить 3,48, проти 3,58 минулого навчального року; якісна успішність також
зменшилася на 4,91 % і зафіксована на рівні 42,59 %. За результатами іспиту
іноземні студенти отримали середній бал 4,0 при якісній успішності – 100 %.
Перевірка практичних навичок і умінь випускників засвідчила, що
студенти VI курсу на достатньому рівні опанували основні методи
фармакогностичного аналізу лікарської рослинної сировини, в цілому
орієнтуються в питаннях макро- та мікроскопічного аналізу відповідних лікарських
рослин, проінформовані щодо сучасних фітопрепаратів, представлених в аптечних
установах України тощо.
Аналіз результатів складання іспиту з клінічної фармації вітчизняними
студентами: середній бал дещо знизився (3,65 проти 3,75 у 2016/2017 н. р.).
Незначно знизився і показник якісної успішності 61,11 % проти 67,50 %,
відповідно. Іноземні студенти даний іспит склали з якісною успішністю 100 %;
3-є на оцінку «добре» і 2-є на оцінку «відмінно».
ЕК констатує, що більшість випускників на достатньому рівні засвоїли
питання з відповідних розділів клінічної фармації й фармацевтичної опіки.
Проте, ряд студентів VI курсу продемонстрували, як і минулі роки, недостатні
знання з визначення загрозливих симптомів при здійсненні фармацевтичної

опіки. При аналізі листка лікарських призначень у деяких студентів виникали
труднощі щодо обґрунтування можливості заміни відповідних лікарських засобів.
З іспиту «Технологія лікарських засобів» середній бал у вітчизняних
студентів зменшився на 0,1 в порівнянні з минулорічним показником (3,48 та
3,58 відповідно), якісна успішність становить 46,30 %, що на 4,95 % нижче від
попереднього навчального року.
Іноземні студенти з цієї дисципліни продемонстрували належний рівень
знань: середній бал – 4,0; якісна успішність – 100 %.
Аналіз ПОДІ з технології лікарських засобів показав, що студенти VI
курсу на достатньому рівні засвоїли питання особливостей технології, вимог до
якості порошків, капсул, мазей, рідких лікарських форм тощо, але окремі
випускники гірше орієнтувались щодо особливостей виготовлення екстракційних
лікарських засобів та стосовно технологічного оснащення і належного рівня
контролю якості при промисловому виробництві таблетованих препаратів.
Перевірка практичних навичок засвідчила, що випускники на належному рівні
володіють уміннями, необхідними в професійній діяльності провізорутехнологу, можуть самостійно виготовляти екстемпоральні лікарські форми і
працювати на фармацевтичних підприємствах.
Середній бал у вітчизняних студентів з фармацевтичної хімії залишився
майже на рівні минулорічного (3,37 і 3,40 відповідно), а якісна успішність
збільшилась на 0,79 % (до 37,04 %). Середній бал ПОДІ з фармацевтичної хімії
в іноземних студентів становить 4,0 при 100 % якісній успішності.
З аналізу екзаменаційних відповідей випускників можна зробити
висновок, що абсолютна більшість студентів на достатньому рівні
продемонструвала оволодіння практичними навичками з аналізу якості різних
груп екстемпоральних лікарських форм, засвоїла різноманітні класифікації
субстанцій лікарських речовин та їх фізико-хімічні й фармакологічні властивості
у відповідності до особливостей хімічної будови. Однак, певні труднощі
виникали при написанні окремими студентами хімічних назв субстанцій
лікарських речовин природного походження (антибіотиків, гормонів та їх
напівсинтетичних похідних) за структурними формулами та їх відображенні на
папері, виходячи з хімічної назви.
Загалом, середній бал серед 59 випускників становить 3,55, при якісній
успішності 51,53 %.
На останньому засіданні ЕК були оформлені протоколи щодо присвоєння
випускникам кваліфікації «провізор» спеціальності «Фармація».
Результати складання ПОДІ показали, що переважна більшість
випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України» успішно опанували програму навчання, на належному рівні
засвоїли теоретичні знання та набули необхідних практичних навичок для
подальшої роботи за обраним фахом.

Зауважень щодо забезпечення організації роботи ЕК не виявлено.
Необхідно відзначити чітку співпрацю ректорату університету, деканату
фармацевтичного факультету, завідувачів випускаючих кафедр й екзаменаторів
з відповідних дисциплін та секретаріату. Це дало можливість провести АВ на
належному організаційно-методичному рівні.
За підсумками проведення ПОДІ екзаменаційна комісія висловила ряд
зауважень:
Розширити кількість ситуаційних завдань з дисципліни «організація та
управління у фармації», які студенти будуть виконувати на базі навчальної
аптеки під час практичних занять.
Постійно удосконалювати знання студентів щодо номенклатури нових
лікарських препаратів на основі біологічно активних речовин із лікарської
рослинної сировини, зареєстрованих на фармацевтичному ринку України.
При вивченні дисципліни «клінічна фармація» звертати увагу студентів на
основні положення наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. за № 898 «Про
затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» і можливості
взаємодії лікарських засобів при одночасному використанні.
На лекціях і практичних заняттях акцентувати увагу студентів на
відповідних загрозливих симптомах при здійсненні фармацевтичної опіки
та детально ознайомлювати студентів з чинними протоколами провізора
(фармацевта) (наказ МОЗ України від 11.10.2013 р. за № 875).
При вивченні дисциплін технологічного спрямування наголошувати
студентам на особливостях виготовлення екстракційних лікарських
засобів та звертати увагу на технологічне оснащення і контроль якості при
промисловому виробництві таблетованих препаратів.
Постійно удосконалювати знання студентів щодо хімічних назв
субстанцій лікарських речовин природного походження (антибіотиків,
гормонів та їх напівсинтетичних похідних) та їх відображення на папері,
виходячи з хімічної назви.
2. Слухали: завідувачів про підготовку та видання навчально-методичної
літератури на кафедрах факультету.
Виступили: завідувачі кафедр фармацевтичного факультету з інформацією про
видання навчально-методичної літератури. Зокрема, проф. Т. Грошовий
зазначив, що кафедрою управління та економіки фармації з технологією ліків за
звітний період видано монографію «Фармація Тернопілля: минуле й
сьогодення» і навчальний посібник «Медичне та фармацевтичне
товарознавство»; проф. О. Самогальська доповіла, що працівники кафедри
клінічної фармації приймали участь у робочій групі з розробки нових настанов і
протоколів по діагностиці та лікуванню гемахроматозу, працюють над

створенням посібника з клінічної фармації для студентів заочної форми
навчання; завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою проф.
С. Марчишин приймала участь у написанні навчально-методичного посібника
для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації для проведення практичних занять з фармакогнозії (в 2-х томах);
працівники кафедри загальної хімії видали робочий зошит «Загальна та
неорганічна хімія» (Частина 1. Загальна хімія; Частина 2. Неорганічна хімія).
3. Слухали: Звіт про роботу кафедри загальної хімії за 2016-2017 навчальний
рік.
Виступив: доц. Г. Загричук і зачитав звіт про роботу кафедри загальної хімії за
2016/2017 навчальний рік.
Звіт про роботу кафедри загальної хімії за 2016/2017 навчальний рік
За звітний період кафедра загальної хімії досягла певних успіхів і надалі
розвивається у всіх сферах своєї діяльності. На кафедрі працюють 12 штатних
викладачів: 8 доцентів, 1 старший викладач, 3 асистенти. Загалом кафедрі
виділено 16,5 штатних одиниць. Викладачами кафедри виконано педагогічне
навантаження в обсязі 5648 год за перший семестр. На другий семестр
2017/2018 навчального року заплановано 4294 год.
Кафедра забезпечує навчальний процес на фармацевтичному, медичному,
стоматологічному факультетах та ННІ медсестринства (денна та дистанційна
форми навчання). На кафедрі вивчаються наступні дисципліни:
Медична хімія (медичний і стоматологічний факультет І та ІІ (НТН) курс);
Біологічна та біоорганічна хімія (медичний факультет І курс);
Медична та біологічна хімія (медичний факультет I курс);
Загальна та неорганічна хімія (фармацевтичний факультет І курс);
Органічна хімія (фармацевтичний факультет ІІ курс);
Фізична та колоїдна хімія (фармацевтичний факультет ІІ і ІІІ курс);
Біогенні елементи (фармацевтичний факультет І курс);
Медична хімія (ННІ медсестринства І курс).
Теоретичні та практичні знання студенти здобувають на трьох мовах:
українській, англійській та російській.
Сьогодні кафедра являє собою дружній, злагоджений колектив
однодумців. Завдяки сприятливому морально-психологічному клімату на
кафедрі панує взаємодопомога, порозуміння та підтримка між членами
колективу, що позитивно впливає на якість роботи.
Чималі здобутки кафедри і на науковому рівні. За звітний період
опубліковано 23 статті (в тому числі 6 закордонних з імпакт-фактором більше 2)
та 15 тез (в тому числі 8 закордонних), отримано патент на корисну модель
(Спосіб оцінки біобезпеки водного середовища на підставі обчислення
інтегральних індексів стресочутливих показників двостулкового молюска,

автори Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Гнатишина Л. Л.). На кафедрі
виконується докторська дисертація «Особливості порушень білково-ліпідного
обміну, антиоксидантного й імунного статусу в щурів уражених солями свинцю,
міді й фосфорорганічними пестицидами та способи їх корекції», за
спеціальністю 03.00.04 – біохімія (доц. Є. Б. Дмухальська). Співробітниками
кафедри (Гнатишина Л. Л.) зроблено 5 доповідей на міжнародній та вітчизняних
конференціях та з’їздах.
Перелік наукових монографій (з грифом ISBN)*
№
з/п

1.

2.

Назва

Автори

Молекулярні реакції водних
тварин на вплив
пошкоджувальних чинників
середовища
Electrooptic phenomena in
conjugated polymeric systems
based on polyaniline and its
derivatives

Столяр О. Б.,
Фальфушинська Г. І.,
Гнатишина Л. Л.,
Юкало В. Г.
Aksimentyeva О. І.,
Konopelnyk О. І.,
Poliovyi D. О.

Гриф ISBN

978-966-305078-2

Hard ISBN:
9781771883429
E-Book ISBN:
978-1-31536635-7

Бібліографічний
опис, обсяг (д. а.),
тираж
Тернопіль : Вид-во
ТНТУ імені Івана
Пулюя, 2016. – 352 с. –
22,77 д. а.
In : Computational and
Experimental Analysis of
Functional Materials. –
Apple Academic Press,
2017. – P. 91-150.

Перелік навчально-методичної літератури
№
з/п

Автори
Демид А. Є.

1.

2.

Кравчук Л. В.,
Кадобний Т. В.,
Кравчук Л. О.,
Садовник І. Д.

Повна назва видання

Вид видання

Обсяг

Робочий зошит «Загальна та
неорганічна хімія»
(Частина 1. Загальна хімія;
Частина 2. Неорганічна хімія)
Філософія. Семінарські
заняття

Методичні
вказівки

Частина 1. 136 с.
Частина 2. 112 с.

Навчальний
посібник

«Укрмедкнига»,
164 с.

На кафедрі функціонує науковий гурток, де студенти медичного
факультету мають змогу розширити здобуті знання з медичної, біологічної та
біоорганічної хімії. Члени гуртка Кравців О., Городинська А., Побігушка О. під
керівництвом кураторів гуртка взяли участь у роботі XХI міжнародного
медичного конгресу студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 24-26 квітня
2017 р.) із стендовою доповіддю «Порівняльне визначення вмісту вітаміну С у
зразках фруктових і овочевих фабричних соків та фрешів». Також студентка І
курсу Кравців О. взяла участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з
дисципліни «Медична хімія» (Національний медичний університет ім. О. О.
Богомольця, 6-7 квітня 2017 року) та у Всеукраїнській студентській олімпіаді з
хімії (Національний університет біоресурсів і природокористування України,
16-18 травня 2017 року).
Протягом всього навчального року регулярно проводилися засідання
кафедри, на яких принципово розглядалися навчальні, наукові, виховні,
фінансові питання життєдіяльності кафедри.

Науково-педагогічні кадри кафедри регулярно підвищують свій
професійний рівень. Зокрема, у 2017 р. викладач кафедри Бойко Л. А. пройшла
курси підвищення кваліфікації на базі Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя; у цьому ж році пройшли Школу
молодого викладача Коваль М. І., Бойко Л. А., Гнатишина Л. Л. та Бурмас Н. І.
На кафедрі загальної хімії активно працює інститут кураторства.
Викладачі кафедри (згідно списку) закріплені за українськими (фармацевтичний
факультет) та англомовними (медичний та фармацевтичний факультети)
групами студентів, з якими вони постійно зустрічаються, проводять менторські
бесіди та відвідують культурно-масові заходи. Зокрема, студенти 27 групи
разом з куратором Кравчук Л. О. активно долучилися до благодійної акції,
спрямованої на підтримку дітей з обмеженими фізичними можливостями,
відвідавши Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр.
Список викладачів кафедри – кураторів студентських груп
Куратор
Група
Курс
доц. Бекус І. Р.
27 мед
II курс
асист. Бойко Л. А.
28 мед
I курс
доц. Кирилів М. В.
26 мед
I курс
ст. викл. Кравчук Л. О.
27 мед
I курс
доц. Дмухальська Є. Б.
34 мед
I курс (іноз)
асист. Бурмас Н. І.
35 мед
I курс (іноз)
доц. Демид А. Є.
5 фарм
I курс
доц. Польовий Д. О.
1 фарм
III курс
доц. Гнатишина Л. Л.
5 фарм
V курс (іноз.)
Викладачі кафедри виконують й інші громадські доручення. Зокрема,
беруть участь у підготовці до складання іспиту Крок 1 іноземними студентами
медичного та фармацевтичного факультетів.
Перспективи розвитку:
 Активізація роботи працівників кафедри для створення навчальнометодичних матеріалів;
 Проведення агітаційної роботи серед абітурієнтів і учнів Малої академії.
 Збільшення кількості віртуальних програм;
 Стимулювання працівників кафедри для отримання рівня сертифікації
викладачів на володіння англійською мовою на рівні В2;
 Активізація наукової роботи працівників кафедри (докторська дисертація
Дмухальської Є. Б.);
 Залучення студентів до наукової роботи;
 Зосередити увагу всіх викладачів на друкуванні статей і цитуваннях в
англомовних журналах, які входять в базу даних Scopus.

4. Різне.
Слухали: голову вченої ради, доц. Д. Коробка щодо оголошеного конкурсу про
обрання на посади доцентів кафедри управління та економіки фармації з
технологією ліків.
Виступила: секретар вченої ради доц. А. Денис і ознайомила членів комісії з
даними к. фарм. н., доц. Демчук Мар’яни Богданівни, претендента на зайняття
посади доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків.
Демчук Мар’яна Богданівна у 2006 році закінчила Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю
«Фармація». У 2011 році захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка
складу, технології та дослідження таблеток фамотидину з тіотриазоліном» та
здобула ступінь кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. У 2014
році отримала вчене звання доцента кафедри управління та економіки фармації
з технологією ліків.
З 2007 року М. Демчук працювала асистентом кафедри фармацевтичних
дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. З січня по вересень 2011 року
оформлена у відпустку по догляду за дитиною. З вересня 2011 року приступила
до роботи на посаді асистента кафедри. З 2012 року і по даний час – доцент
кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків.
Мар’яна Демчук розробила матеріали підготовки до лекцій та презентації
лекцій з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Вступ у фармацію»,
«Фармацевтичне правознавство», «Організація та регулювання діяльності
підприємств фармації» для студентів I, IV і V курсів спеціальності «Фармація»
українською та англійською мовами. Підготувала робочі програми, календарнотематичні плани, методичні вказівки згідно вимог єдиного робочого дня і
матеріали підготовки до практичних занять з менеджменту та маркетингу у
фармації, вступу у фармацію, фармацевтичного правознавства, спеціалізації
«Організація та регулювання діяльності підприємств фармації».
Проводила практичні заняття та надавала консультації з вищенаведених
дисциплін. Створила базу тестів для проведення щоденного тестового контролю
в системі Moodle та семестрового тестового іспиту з «Менеджменту та
маркетингу у фармації».
Протягом 2013-2017 років була керівником та співкерівником 8
дипломних робіт студентів V курсу (спеціальність «Фармація»), а також
співкерівником 2 магістерських робіт.
Приймала участь у проведенні семестрових іспитів та державних іспитів з
управління та економіки фармації для студентів V і VI курсів денної й заочної
форм навчання спеціальності «Фармація» відповідно.

Педагогічне навантаження виконувала в повному об’ємі згідно плану. Є
одним з співавторів навчального посібника «Медичне та фармацевтичне
товарознавство».
З 2007 року є відповідальною за проведення засідань студентського
наукового гуртка на кафедрі. Приймає участь у суспільно-виховних заходах, що
проводяться в університеті. Постійно відвідує гуртожиток, де у закріплених
кімнатах проводить зі студентами роз’яснювальну роботу з питань дисципліни
та правил проживання у гуртожитку. Проводить виховні заходи разом із
студентами IV та V курсів. Є куратором студентської групи III курсу
фармацевтичного факультету.
Педагогічний стаж – 10 років. Загальна кількість друкованих праць – 81; з
них за останніх 5 років – 37, у тому числі – 15 статей та 1 навчальний посібник.
Виступив: проф. Т. Грошовий, який позитивно відгукнувся про роботу
М. Демчук та підтримав її кандидатуру на посаду доцента кафедри управління
та економіки фармації з технологією ліків згідно оголошеного конкурсу.
За результатами обговорення прийнято рішення щодо включення
кандидатури М. Демчук в бюлетень для таємного голосування.
Проведено пряме таємне голосування:
Результати голосування:
«за» – 21;
«проти» – немає;
«недійсний» – 1.
Ухвалили: Обрати за конкурсом на посаду доцента кафедри управління
та економіки фармації з технологією ліків кандидата фармацевтичних наук,
доцента Демчук Мар’яну Богданівну.
Виступила: секретар вченої ради доц. А. Денис і ознайомила членів комісії з
даними к. фарм. н., доц. Васенди Мар’яни Миколаївни, претендента на зайняття
посади доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків.
Васенда Мар’яна Миколаївна у 2002 році закінчила Національний
університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія фармацевтичних
препаратів». Здобула кваліфікацію «Магістр з фармацевтичних технологій». У
2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка складу,
технології та дослідження таблеток на основі магнію аспарагінату» за
спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків і організація фармацевтичної справи.
У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри управління та економіки
фармації з технологією ліків.

З 2003 року М. Васенда працювала старшим лаборантом кафедри
фармацевтичних
дисциплін
Тернопільського
державного
медичного
університету імені І. Я. Горбачевського. З серпня 2003 року – асистент кафедри
фармацевтичних
дисциплін
Тернопільського
державного
медичного
університету імені І. Я. Горбачевського, а з 2012 року і по даний час працює на
посаді доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
даного навчального закладу.
Васенда Мар’яна Миколаївна вдосконалила та оновила методичні
вказівки, матеріали підготовки до практичних занять і лекцій з дисциплін
«Промислова технологія лікарських засобів» та «Належні практики у фармації»
для студентів денної й заочної форм навчання спеціальності «Фармація» згідно
системи «єдиного дня». Підготувала і видала у співавторстві робочі зошити для
практичних занять із вищезгаданих дисциплін для студентів денної та заочної
форм навчання.
Брала участь у проведенні іспитів з промислової технології лікарських
засобів для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність
«Фармація») та державних іспитів з технології лікарських засобів для студентів
V і VI курсів денної й заочної форм навчання спеціальності «Фармація»
відповідно; створювала та редагувала тестові завдання до семестрового
тестового іспиту.
Під керівництвом Мар’яни Васенди студентами випускних курсів виконані
наступні дипломні роботи:
1. О. Покорна (2015 р.) за темою: «Аналіз динаміки розвитку вітчизняних
фармацевтичних підприємств та виконання державних програм щодо
імпортозаміщення лікарських препаратів»;
2. Ю. Шилан (2016 р.) за темою: «Дослідження впливу режимів екстрагування
на ступінь вилучення біологічно активних речовин з перетинок грецького
горіха».
На даний час є куратором студентів 3 групи II курсу фармацевтичного
факультету, з якими проводила виховні бесіди, відвідувала різнопланові
культурні та виховні заходи. Брала участь у підготовці і проведенні I туру
Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».
Педагогічний стаж становить – 15 років. Загальна кількість друкованих
праць – 70, у тому числі 23 – за останні 5 років.
Виступив: проф. Т. Грошовий, який позитивно відгукнувся про роботу М.
Васенди та підтримав її кандидатуру на посаду доцента кафедри управління та
економіки фармації з технологією ліків згідно оголошеного конкурсу.
За результатами обговорення прийнято рішення щодо включення
кандидатури М. Васенди в бюлетень для таємного голосування.

Проведено пряме таємне голосування:
Результати голосування:
«за» – 21;
«проти» – немає;
«недійсний» – 1.
Ухвалили: Обрати за конкурсом на посаду доцента кафедри управління
та економіки фармації з технологією ліків кандидата фармацевтичних наук,
доцента Васенду Мар’яну Миколаївну.
Слухали: доц. Д. Коробка, який розповів, що з 02.01.2018 р. по 15.01.2018 р.
триватиме процедура заповнення рейтингу. Буде оцінюватися як діяльність
окремих викладачів, так і кафедри загалом. На викладачів, які не заповнять
рейтинг, будуть накладатися штрафні санкції – зменшення балів для кафедри.
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

