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ПРИСУТНІ:
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к. фарм. н., доц. Сіра Л.М. (НФаУ),
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к. фарм. н., доц. Мала О. С. (НФаУ),
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
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Розробка стандарту вищої освіти спеціальності «Фармація».
Доповідач – к. фарм. н., завідувач науково-методичною лабораторією з питань
фармацевтичної освіти НФаУ, доц. Огарь Світлана Володимирівна.
Створення дистанційного курсу дисципліни «Фармацевтична ботаніка» на
кафедрі ботаніки НФаУ.
Доповідач – к. фарм. н., ас. каф. ботаніки НФаУ Машталер Вікторія
Володимирівна.
Шляхи підвищення якості підготовки студентів до ліцензійного іспиту Крок 1
Фармація (ботаніка). Обговорення переліку питань, які бажано відбити при
складанні тестів.
Доповідачі – к. фарм. н., доц. каф. ботаніки НФаУ Опрошанська Тетяна Віталіївна.
к. фарм. н., доц. каф. ботаніки НФаУ Сіра Людмила Михайлівна.
Фармацевтична ботаніка. Аспекти викладання дисципліни в ІФНМУ.
Доповідач – зав. кафедри фармації ІФНМУ, д.фарм. н., проф. Грицик Андрій
Романович
Досвід викладання фармацевтичної ботаніки вітчизняним та чужоземним
студентам у ЛНМУ імені Данила Галицького -– роль наукової роботи, та
забезпечення навчальними матеріалами".
Доповідач – д. біол. н., проф. каф. фармакогнозії і ботаніки ЛНМУ Д. Галицького
Воробець Наталія Миколаївна
Деякі аспекти і досвід викладання фармацевтичної ботаніки для студентів
медичного факультету спеціальності «Фармація» Ужгородського національного
факультету.
Доповідач – к. біол. н., доц. каф. ботаніки УНУ Бесеганіч Інна Веніаминівна.
«Міждисциплінарна інтеграція фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії»
Доповідач – к. мед. н., доц. каф. кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
БДМУ Степанчук Володимир Володимирович
Вимоги до складу навчально-методичного комплексу дисципліни фармацевтична
ботаніка на кафедрах ВНЗ України.
Доповідач – к.фарм.н., доц. каф. ботаніки НФаУ. Руденко Віра Петрівна.
Особливості викладання фармацевтичної ботаніки для студентів. факультету
ступеневої фармацевтичної освіти. Проблеми і перспективи.
Доповідач – к. фарм. н., доц. каф. ботаніки НФаУ Гапоненко Валентина Петрівна.

СЛУХАЛИ:
к. фарм. н., доц. Огарь Світлана Володимирівна
Виступила з доповіддю «Розробка стандарту вищої
«Фармація»».
к. фарм. н., ас. Машталер Вікторія Володимирівна

освіти

спеціальності

Виступила з доповіддю «Створення дистанційного курсу дисципліни
«Фармацевтична ботаніка» на кафедрі ботаніки НФаУ».
к. фарм. н., доц. Опрошанська Тетяна Віталіївна і к. фарм. н., доц. Сіра Людмила
Михайлівна.
Виступили з доповіддю «Шляхи підвищення якості підготовки студентів до
ліцензійного іспиту Крок 1 Фармація (ботаніка). Обговорення переліку питань, які
бажано відбити при складанні тестів».
д.фарм. н., проф. Грицик Андрій Романович
Виступив з доповіддю «Фармацевтична ботаніка. Аспекти викладання дисципліни в
ІФНМУ».
д. біол. н., проф. Воробець Наталія Миколаївна
Виступила з доповіддю «Досвід викладання фармацевтичної ботаніки вітчизняним
та чужоземним студентам у ЛНМУ імені Данила Галицького -– роль наукової
роботи, та забезпечення навчальними матеріалами».
к. біол. н., доц. Бесеганіч Інна Веніаминівна
Виступила з доповіддю «Деякі аспекти і досвід викладання фармацевтичної
ботаніки для студентів медичного факультету спеціальності «Фармація»
Ужгородського національного факультету».
к. мед. н., доц. Степанчук Володимир Володимирович
Виступив з доповіддю «Міждисциплінарна інтеграція фармацевтичної ботаніки та
фармакогнозії».
к. фарм. н., доц. Руденко Віра Петрівна
Виступила з доповіддю «Вимоги до складу навчально-методичного комплексу
дисципліни фармацевтична ботаніка на кафедрах ВНЗ України».
к. фарм. н., доц. Гапоненко Валентина Петрівна
Виступила з доповіддю «Особливості викладання фармацевтичної ботаніки для
студентів. факультету ступеневої фармацевтичної освіти. Проблеми і перспективи».
У ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННІ ПИТАНЬ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ:
д. фарм. н., проф. Гонтова Т.М., д. фарм. н., проф. Сербін А. Г., д. фарм. н., доц.
Кошовий О.М., д. фарм. н., проф. Грицик А. Р., д. біол. н., проф. Воробець Н. М., д.
біол. н., проф. Мінарченко В.М., д. біол. н., проф. Шаторна В.Ф., к. фарм. н., доц.
Огарь С.В., к. біол. н., доц. Бесеганич І.В., к. фарм. н., доц. Гергель Є.М., к. фарм. н.,
доц. Головкін В.В., к. мед. н., доц. Степанчук В. В., к. біол. н., доц., Шанайда М.І., к.
біол. н., ст. викл. Кононова І.І., к. біол. н., доц. Криклива С.Д., к. фарм. н., доц. Сіра
Л.М., к. фарм. н., доц. Руденко В. П., к. фарм. н., доц. Гапоненко В. П., Опрошанська
Т. В., к. фарм. н., ас. Машталер В.В.
Заслухавши та обговоривши доповіді учасників засідання опорної кафедри
ботаніки НФаУ і представників однопрофільних курсів ВНЗ МОЗ України, та
враховуючи усі зауваження і побажання
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити постійний діалог між однопрофільними курсами ВНЗ МОЗ України
через мережу Інтернет, консультативне спілкування, взаємообмін інформацією про
видавничу діяльність, новаційні впровадження, проблеми у методичній і навчальній
роботі.
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(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ МОЗ України).
Проводити виїзні засідання опорної кафедри з метою обміну педагогічним досвідом,
навчально-методичними здобутками.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ МОЗ України).
Обмінюватись інформацією та приймати участь у науково-практичних
конференціях. Залучати кваліфікованих викладачів однопрофільних курсів
фармацевтичних факультетів, провідних ботанічних закладів України та інших країн
до налагодження зв’язків, обміну викладацьким досвідом і педагогічною
майстерністю.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М.).
Враховуючи зменшення навчальних кредитів, а також пропозицію каф.
фармакогнозії, фармакології та ботаніки Запорізького державного медичного
університету щодо уніфікації питань самостійної роботи і тем практичних занять у
відповідності до програм, усім однопрофільним курсам до кінця травня надіслати до
опорної кафедри ботаніки перелік питань самостійної роботи з тем, що бажано
додати або виключити з робочої програми дисципліни (з обґрунтуванням). Після
узгодження між кафедрами, прийняти перелік до впровадження.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М.).
Врахувати досвід розробки дистанційного курсу з фармацевтичної ботаніки для
використання його елементів у навчанні студентів денного відділення. Кафедрі
ботаніки НФаУ продовжити роботу над створенням і оновленням елементів
дистанційного курсу.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., відповідальні за
дистанційний курс).
Продовжити роботу над створення та оновленням НМКД «Фармацевтична
ботаніка» у зв’язку з новими стандартами вищої освіти з метою осучасненні
навчально – методичної літератури, підвищення якості засобів діагностики з
навчальної дисципліни.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ України).
Для оптимізації методичного забезпечення та контролю самостійної роботи
студентів (СРС) факультету ступеневої фармацевтичної освіти активізувати
впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний
процес, створювати електронні версії навчально-методичної літератури, у тому
числі з гіперпосиланнями, тематичні аудіоматеріали та відеофільми, електронні
версії лекцій, лекцій на СD дисках (або носіях).
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М.).
Прийняти до реалізації пропозиції узгоджені усіма курсами щодо створення
тестових завдань відповідно до вимог державних стандартів, мети ліцензійного
іспиту Крок 1, типовій програмі. Для забезпечення якості та цілісності підготовки
фахівців фармацевтичного профілю створити єдиний перелік тем та видів
лікарських рослин (грибів та грибоподібних організмів), які використовувати при
створенні тестових завдань з урахуванням пропозицій кафедри фармакогнозії
Львівського медичного університету – опорної для дисципліни «Фармакогнозії»

ВНЗ України. В тестових завданнях акцентувати увагу на базові питаннях, важливі
для професійної діяльності студентів у майбутньому.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ МОЗ України).
9. Для забезпечення належної якості тестових завдань залучати до їх створення
доцентів та професорів, а також проводити внутрішню експертизу завдань
фахівцями опорної кафедри перед їх подачею до Центру тестування.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ України).
10. Клопотати, щоб інформативна база тестових завдань ЦТПК МОЗ України іспиту
“Крок 1 Фармація” була переглянута експертами, відкоригована відповідно діючим
програмам, та стала повністю відкритою.
(Відповідальні: зав. каф. ботаніки НФаУ Гонтова Т.М., завідувачі кафедрами та
особи, відповідальні за однопрофільні курси у ВНЗ МОЗ України).
Зав. каф. ботаніки,
д. фарм. н., проф.

Гонтова Т. М.

Відповідальна за організацію
засідання опорної кафедри,
к. фарм. н., доц.

Руденко В. П.

Секретар, к. фарм. н., ас.

Машталер В. В.

Секретар, ас.

Проскурова Я. О.

