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Про підготовку тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок-2» викладачами кафедри соціальної фармації.
Доповідачі: проф. Немченко А. С., проф. Малий В. В., доц. Волкова А.В., доц. Назаркіна В. М., доц. Черкашина А.В.
Про результати експертизи тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок-2».
Доповідачі: проф. Немченко А. С., проф. Малий В. В., доц. Волкова А.В., доц. Назаркіна В. М., доц. Черкашина А.В.
Про проблеми підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація до
складання інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК-2» та шляхи їх вирішення.
Доповідачі: проф. Немченко А. С., проф. Малий В. В., доц. Волкова А.В., доц. Назаркіна В. М., доц. Ольховська А.В.
Розширення співробітництва у підготовці наукових статей у наукометричних фахових журналах.
Доповідачі: проф. Немченко А. С., проф. Малий В. В., проф. Баранова І. О. доц. Волкова А.В.
Про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Фармацевтичне право та законодавство» кафедрою соціальної фармації НФаУ.
Доповідачі: доц. Волкова А.В., доц. Болдарь Г.Є., доц. Терещенко Л.В., ас. Ноздріна А.А., ас. Проскурова Я.О.
Про планування тематики Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фармацевтичне
право та законодавство» на 2020-2021 н.р.
Доповідачі: доц. Волкова А.В., доц. Болдарь Г.Є., доц. Терещенко Л.В
Презентація авторських освітніх програм НФаУ.
Доповідачі: доц. Ольховська А. В.
Про впровадження дисциплін за напрямом «Товарознавство» у навчальний процес за авторськими освітніми
програмами «Фармацевтичне правознавство», «Оцінка технологій охорони здоров’я» та «Фізична терапія»
Доповідачі: проф. Баранова І. І., проф. Коваленко С. М., доц. Бреусова С. В.
Про пропозицію проведення міжкафедральних семінарів та конференції-тренінгів з напряму «Товарознавство»
Доповідачі: проф. Баранова І. І.
Про досвід викладання навчальних дисциплін «Вступ до фаху з ознайомчою практикою» та «Фармацевтичне
право та законодавство» кафедрою соціальної фармації НФаУ для студентів, що навчаються за спеціальністю 226
Фармація, промислова фармація.
Доповідачі: доц. Волкова А.В., доц. Болдарь Г.Є., доц. Карпенко Л.А., ас. Сурікова І.О

Рішення
1.

Узгоджувати дії з підготовки тестових завдань з опорною кафедрою та безпосередньо представниками комітету фахової
експертизи (голова – проф. Унгурян Л.М., зав. кафедри організації та економіки фармації Одеського національного медичного
університету, заст. голови – доц. Назаркіна В.М., доцент кафедри доцент кафедри організації та економіки фармації
Національного фармацевтичного університету).
2. При написанні тестових завдань чітко дотримуватися вимог до написання тестів Центру тестування МОЗ України та
загальноприйнятої термінології, уникати різних трактувань з огляду на існування різних наукових шкіл. Орієнтуватися на
затверджені Національні підручники. Посилити персональну відповідальність викладачів за подання неякісних тестових
завдань, що не відповідають встановленим вимогам.
3. Звернутися до Науково-методичної лабораторії з питанням встановлення ефективних комунікацій з однопрофільними
кафедрами щодо обов’язкового подання нових тестових завдань для проведення первинної експертизи.
4. Подати клопотання до Центру тестування при МОЗ України щодо необхідності та можливості оновлення бази тестових завдань
з навчальної дисципліни «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», що є складовою Ліцензійного іспиту КРОК 2.
5. Розширити міжкафедральне та міжвузівське співробітництво у підготовці наукових публікацій (монографії, статті у
наукометричних фахових журналах). Активно впроваджувати інформаційні технології з метою оптимізації та поглиблення
комунікаційних процесів серед однопрофільних кафедр.
6. Вважати успішним проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство»
у 2019-20 н.р. кафедрою соціальної фармації. Залучити до розробки завдань для олімпіади з дисципліни на наступний
навчальний рік представників профільних кафедр медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти.
7. На 2020-2021 н.р., затвердити тематику проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармацевтичне
право та законодавство», а саме: «Нормативно-правове забезпечення ліцензування фармацевтичної діяльності»
8. Врахувати позитивний досвід розробки та впровадження авторських освітньо-професійних програм як ефективного
інструменту підготовки конкурентоспроможних фармацевтичних кадрів та забезпечення їм сталих позицій на ринку праці.
9. Ухвалили до вересня 2020 року розробити пакет НМКД для дисципліни «Медична техніка у фізичній терапії для здобувачів І
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія».
10. У ході обговорення на засіданні опорної кафедри товарознавства з однопрофільними кафедрами питання стосовно
проведення міжкафедральних семінарів ухвалили проводити міжкафедральні семінари та конференції-тренінги з напряму
«Товарознавство» раз на пів року із залученням віх однопрофільних кафедр ВНЗ України із залученням сучасних інтернет
платформ.
11. Врахувати позитивний досвід та продовжити практику візитів студентів 1 курсу під час вивчення дисципліни ««Вступ до фаху з
ознайомчою практикою» до виробничої та роздрібної аптек, лабораторії з контролю якості ЛЗ.
12. Враховувати позитивний досвід та продовжити впровадження кейс-методу під час аналізу практики правозастосування та
аналізу змісту нормативно-правових актів під час практичних занять з дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство».

