Протокол № 5
засідання вченої ради фармацевтичного факультету
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
від «24» січня 2018 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. 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,
доц. Д. Польовий, Т. Гладун, А. Лимар, М. Твердун.
Всього присутніх 23 особи.
Порядок денний:
1. Конкурсні справи
2. Різне.
1. Слухали: голову вченої ради, доц. Д. Коробка щодо оголошеного конкурсу
про обрання на посаду доцента кафедри клінічної фармації.
Виступила: секретар вченої ради доц. А. Денис і ознайомила членів вченої ради
з даними к. мед. н., доц. Мандзій Зої Петрівни, претендента на зайняття посади
доцента кафедри клінічної фармації.
Мандзій Зоя Петрівна закінчила Тернопільський державний медичний
інститут у 1983 році. З 1983 по 1984 рік проходила інтернатуру по терапії на
базі 2-ї міської лікарні м. Тернополя. З 1985 по 1988 рр. працювала дільничим
терапевтом у Грицівській районній лікарні № 2 Шепетівського району
Хмельницької області. З 1988 по 1990 рр. працювала дільничим терапевтом у
Ланівецькій ЦРЛ Тернопільської області. З 1990 по 1992 рр. навчалась у
клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія (внутрішні хвороби)». Протягом
1993 року працювала молодшим науковим співробітником відділу хімії та
біохімії ферментів у Київському НДІ. З 1993 по 1996 рр. працювала старшим
лаборантом кафедри госпітальної терапії Тернопільського державного медичного
інституту. У 1996 році захистила дисертацію на тему: «Зміни системи гемостазу
у хворих на хронічний бронхіт та їх корекція антикоагулянтами та
антиагрегантами». У тому ж році переведена на посаду асистента кафедри
госпітальної терапії. З 1998 по 2002 рр. працювала асистентом кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, хірургії та сестринської справи. З 2002 по

2004 рр. працювала на посаді асистента кафедри шпитальної терапії № 2. У
2004 році переведена на посаду асистента кафедри клінічних дисциплін з
клінічною фармацією та фармакотерапією, в даний час кафедра клінічної
фармації, де й працює по теперішній час.
Мандзій Зоя Петрівна проводить практичні заняття, бере участь у
підготовці навчально-методичних матеріалів (методичних вказівок як для
студентів, так і для викладачів із наступних дисциплін: «Клінічна фармація» на
IV-V курсах, «Фармакотерапія» на IV курсі, «Фітотерапія» на IV курсі,
«Взаємодія лікарських засобів» на V курсі, «Перша долікарська допомога» на III курсах, «Побічна дія ліків» на III курсі денної та заочної форм навчання).
Мандзій Зоя Петрівна приймає участь у проведенні науково-дослідної
роботи кафедри згідно плану за темою: «Клініко-економічні аспекти застосування
антибактеріальних засобів у терапевтичному відділенні міської лікарні». Також
проводить курацію хворих в гематологічному відділенні Тернопільської
університетської лікарні; консультує хворих по відділеннях лікарні, міських
лікарнях, районних центрах; виїжджає в районні центри для огляду диспансерних
гематологічних хворих та чорнобильців; приймає участь в клінічних, патологоанатомічних конференціях лікарні; рецензує медичні карти хворих.
Систематично відвідує гуртожитки, проводить години взаємоінформації зі
студентами, бесіди на громадсько-суспільні та професійні теми. Є матеріальновідповідальною особою на кафедрі.
Педагогічний стаж – 21 рік. Загальна кількість друкованих праць – 53, за
останні 5 років – 16.
Виступив: доц. Д. Коробко, який позитивно відгукнувся про роботу
З. Мандзій та підтримав її кандидатуру на посаду доцента кафедри клінічної
фармації згідно оголошеного конкурсу.
За результатами обговорення прийнято рішення щодо включення
кандидатури З. Мандзій в бюлетень для таємного голосування.
Проведено пряме таємне голосування:
Результати голосування:
«за» – 23;
«проти» – немає;
«недійсний» – немає.
Ухвалили: Обрати за конкурсом на посаду доцента кафедри клінічної
фармації кандидата медичних наук, доцента Мандзій Зою Петрівну.
Слухали: голову вченої ради, доц. Д. Коробка щодо оголошеного конкурсу про
обрання на посаду доцента кафедри загальної хімії.

Виступила: секретар вченої ради доц. А. Денис і ознайомила членів вченої ради
з даними к. біол. н., доц. Коваль Марії Іванівни, претендента на зайняття посади
доцента кафедри загальної хімії.
Коваль Марія Іванівна в 2006 р. закінчила навчання в магістратурі при
Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира
Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та
отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.
В 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня
кандидата біологічних наук на тему: «Вікові особливості обміну ліпідів у щурів
за експериментального отруєння парацетамолом та корекція його порушень»
03.00.04. – біохімія.
В 2006-2009 рр. працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології
з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичної університету
імені І. Я. Горбачевського. З вересня 2009 р. працювала асистентом на кафедрі
медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету імені
І. Я. Горбачевського.
У період з 2013 по 2017 рр. працювала доцентом на кафедрі медичної
біоетики і деонтології Тернопільського державного медичної університету імені
І. Я. Горбачевського. З вересня 2017 р. працює доцентом на кафедрі загальної
хімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України».
М. Коваль підготувала робочі програми, презентації лекцій, матеріали
підготовки до лекцій, методичні вказівки для студентів та викладачів з
дисциплін: «Етика і деонтологія у фармації» для студентів I і IV курсів,
«Безпека життєдіяльності; основи біоетики і біобезпеки» для студентів I курсу
(денної і заочної форм навчання) фармацевтичного факультету спеціальності
«Фармація»; Медсестринська етика і деонтологія» для студентів III курсу ННІ
медсестринства спеціальності «Сестринська справа». Бере активну участь у
керiвництвi СНТ кафедри. Згідно з планом проводить виховну роботу в
закріплених за кафедрою студентських групах.
Педагогічний стаж становить 7 років. Загальна кількість друкованих
праць – 35, за останні 5 років – 16.
Виступив: доц. Д. Коробко, який позитивно відгукнувся про роботу
М. Коваль та підтримав її кандидатуру на посаду доцента кафедри загальної
хімії згідно оголошеного конкурсу.
За результатами обговорення прийнято рішення щодо включення
кандидатури М. Коваль в бюлетень для таємного голосування.
Проведено пряме таємне голосування:

Результати голосування:
«за» – 23;
«проти» – немає;
«недійсний» – немає.
Ухвалили: Обрати за конкурсом на посаду доцента кафедри загальної
хімії кандидата біологічних наук, доцента Коваль Марію Іванівну.
2. Різне.
Виступив: доц. Д. Коробко і розповів про невдоволення деяких студентів щодо
підняття вартості проживання у гуртожитку. Декан пояснив, що адміністрація
університету не збільшувала вартість оплати. Відповідно до чинного
законодавства, студент сплачує певний відсоток від розміру стипендії, яка цього
року зросла і як наслідок – збільшилась оплата за проживання у гуртожитку.
Декан дав розпорядження керівникам кураторських груп донести цю
інформацію до студентів і нагадав, що викладачі повинні відвідувати їх у
гуртожитках на початку кожного семестру. Також Д. Коробко наголосив, що в
університеті стартувала вступна компанія і запропонував усім бажаючим
долучитися до загальноуніверситетських заходів. Не менш важливою була
інформація про цьогорічну олімпіаду. Декан повідомив, що I відбірковий тур
відбудеться в університеті 01.02.2018 р. II тур буде проходитии на базі НФаУ
28-29.03.2018 р. Усі профільні кафедри повинні розробити та подати нові
завдання, а також кандидатури викладачів для супроводу студентів у м. Харків
до 09.02.2018 р.
Окрім того, Д. Коробко розповів, що за результатами усного (третього)
перескладання у I семестрі 2017/2018 н. р. з університету відраховано цілий ряд
студентів, у тому числі й з фармацевтичного факультету. Також, декан поділився
інформацією щодо випускного, який у цьому році відбудеться 26.06.2018 року
одночасно для студентів усіх факультетів. 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

