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Додаток
23.05.2016 р. ІНТЕРНЕТ-ЗАСІДАННЯ ЗАВІДУВАЧІВ ОДНОПРОФІЛЬНИХ
КАФЕДР
з викладання навчальних дисциплін
«Історія медицини та фармації»,
«Організація та економіка фармації» (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»),
«Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі»
(для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних препаратів»),

«Фармацевтичне правознавство»
10.00-11.00
Засідання з дисципліни «Історія медицини та фармації»
Питання для обговорення:
1. Про удосконалення підходів до організації самостійної роботи
студентів і розробка комплексних завдань для проведення контролю
самостійної роботи студентів з дисциплін.
2. Про історичні аспекти становлення та розвитку соціальної фармації в
Україні та за кордоном.
11.00-12.00
Засідання з дисципліни «Фармацевтичне правознавство»
Питання для обговорення:
1. Про навчально-методичні видання кафедри СФ за 2015-16 н.р.
2. Про досвід участі доцента кафедри СФ Сурікова О.О. у семінарі для
викладачів курсу «Медичне право України» (м. Львів)
3. Про впровадження альтернативних форм проведення лекційних і
семінарських занять.
4. Про удосконалення підходів до організації самостійної роботи
студентів і розробки комплексних завдань для проведення поточного,
підсумкового модульного контролю і контролю самостійної роботи
студентів з дисципліни.

12.00-13.00
Засідання з дисципліни «Організація та економіка фармації»
(для студентів спеціальності «Клінічна фармація»)
Питання для обговорення:
1. Про проблемні питання, які виникають під час підготовки студентів
спеціальності «Клінічна фармація» до ліцензійного іспиту КРОК-2.
2. Про обговорення змістовних частин типової програми з дисципліни
«ОЕФ» для студентів спеціальності «КФ» та визначення напрямків до
сучасних умов розвитку охорони здоров’я і фармації.

13.00-14.00
Засідання з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації та
парфумерно-косметичній галузі»
(для студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних
засобів»)
Питання для обговорення:
1. Про обговорення структури змісту дисципліни «Менеджмент та
маркетинг у фармації та ПКГ» ліцензійного іспиту «Крок-2» для
спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» у зв’язку
зі зменшенням кількості навчальних годин і форми проведення занять.
2. Про удосконалення змісту навчальних планів і програм з дисципліни
«ММФ та ПКГ» відповідно до сучасних умов розвитку галузі.

14.00-15.00
Про підготовку до наукового симпозіуму «Соціальна фармація: стан, проблеми
та перспективи», який відбудеться у рамках VIII З’їзду фармацевтів
(вересень 2016 р.)

