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Кафедра товарознавства НФаУ стала опорною у вересні 2011 року та
працювала згідно з „Положенням про опорну кафедру” і затвердженим
планом.
Протягом звітного року провідні викладачі кафедри товарознавства
здійснювали забезпечення
матеріалами

з

навчальними програмами та

викладання

дисциплін

«Медичне

та

методичними
фармацевтичне

товарознавство», «Фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне та
парфумерно-косметичне товарознавство» і «Основи матеріалознавства. Тара
та паковання» (для яких кафедра товарознавства є опорною) однопрофільні
кафедри.
Відповідальними за методичну роботу та провідними викладачами
кафедри, згідно з планом роботи проводилися консультації з викладання
дисциплін для яких кафедра є опорною. Особливу увагу було приділено
проблемам та перспективам викладання певних аспектів сучасного стану
медичного та фармацевтичного товарознавства, а саме:


законодавчих норм та нормативно-правових актів товарознавчого
напрямку;



державного

контролю

та

нагляду

у

фармацевтичній

та

парфумерно-косметичній галузях, взаємовідносин між аптечними
підприємствами та контролюючими органами;


аналізу та змін в організаційній структурі державного управління
фармацією в Україні та ін.



вивчення факторів, які зумовлюють якість товарів;



удосконалення методів контролю якості товарів;



організація раціональних способів зберігання товарів;



оволодіння технікою проведення товарознавчого аналізу;



вивчення вимог, які висуваються до якості товарів і матеріалів та
правил їх приймання.

Згідно з Положенням про опорну кафедру на неї покладається робота з
організації відкритих показових лекцій, практичних занять і обговорення їх

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

3
методики та змісту. На кафедрі традиційно практикується читання відкритих
лекцій і лекцій майстер-класу, проведення відкритих практичних занять, які
потім обговорюються співробітниками. У поточному навчальному році були
прочитані лекції:
 проф. Дем'яненко В.Г. на теми «Нові напрямки в покращенні
споживчих властивостей медичних та фармацевтичних виробів»,
«Контейнери, закупорювальні засоби та пакувальні матеріали, які
використовуються в фармації.» (відкриті лекції) для студентів IV
курсу спеціальності «Фармація»;
 доц.

Бреусова

С.В.

на

тему

„Пакування,

маркування

та

транспортування ГЛЗ. Транспортна тара.” (відкрита лекція) для
студентів IV курсу спеціальності «ТПКЗ».
Також були проведені відкриті лабораторні заняття за темами: «Товари
обмеженого аптечного асортименту.» (ас. Мамедова С.О.), «Основи
товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів.» (ас.
Трунова Т.В.), «Паковання, марковання та транспортування лікарських
засобів» (доц. Бреусова С.В.).
Згідно з Положенням про опорну кафедру необхідно проводити наради
завідувачів однопрофільних кафедр не рідше одного разу на рік. Кафедрою
товарознавства було заплановано зібрати завідувачів однопрофільних кафедр
наприкінці січня 2012 року. Однак, у зв’язку з об’єктивними обставинами, а
саме карантинні заходи в НФаУ, а також в інших вищих медичних закладах,
проведення засідання було відкладено на наступний навчальний рік, у зв’язку
зі скороченим терміном навчання (проведення футбольних матчів Євро2012), і неможливістю представників однопрофільних кафедр приїхати
одночасно.
Проте,

кафедрою

товарознавства

було

знайдено

можливість

проінформувати представників однопрофільних кафедр за допомогою
телефонного зв’язку а також у режимі он-лайн через мережу Інтернет
стосовно основних питань, які б мали обговорюватись на засіданні. Таким
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чином

було

навчального

встановлено,

що

процесу

дисциплін

з

нагальним

питанням

«Медичне

є

та

забезпечення
фармацевтичне

товарознавство», «Фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне та
парфумерно-косметичне товарознавство» і «Основи матеріалознавства. Тара
та паковання» з підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація»,
«Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та
«Технологія

фармацевтичних

препаратів»

навчально-методичною

літературою.
З

метою

використання

у

навчальному

процесі

кафедри

та

впровадження у навчальний процес однопрофільних кафедр у цьому
навчальному році:
 видано навчальний посібник «Медичне та фармацевтичне
товарознавство» у 2 частинах»;
 видано практикум «Фармацевтичне та парфумерно-косметичне
товарознавство у 2 частинах»;
 видано навчальний посібник «Медичне та фармацевтичне
товарознавство» у 2 частинах англійською мовою;
 перероблені методичні рекомендації для самостійної роботи з
товарознавства (для студентів 4-5 курсів) та практикумів з
дисциплін «Фармацевтичне та медичне товарознавство» та
«Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство»;
 розроблено комплекс лекційних матеріалів (презентаційних
матеріалів лекцій для підготовки до лабораторних занять з
товарознавства) (для вітчизняних та іноземних студентів 4
курсу);
 колективом кафедри продовжується розробка повного комплексу
навчально-методичних матеріалів, що включає робочі програми,
лекційні

матеріали,

комп’ютерний

практикум,

контрольні

завдання, додаткові та довідкові матеріали для самостійної
роботи студентів тощо.
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Крім цього, у жовтні 2011 року було створено офіційний веб-сайт
кафедри товарознавства НФаУ (www.tov-nphau.in.ua), на якому було
розміщено усі необхідні інформаційні матеріали стосовно організації та
проведення навчального процесу за усіма дисциплінами, які викладаються на
кафедрі. Про функціонування сайту було повідомлено усі однопрофільні
кафедри. Таким чином, інформація розміщена на сайті стала підґрунтям
початку співробітництва кафедри товарознавства з однопрофільними, хоча
історично збір представників однопрофільних кафедр був проведений ще 25
листопада 2009 року (науково-практична конференція «Сучасні проблеми
тари та паковання споживчих товарів»).
Завдяки таким заходам було отримано декілька позитивних рецензій на
навчальні посібники, перелічені вище (Семенів Д.В. та Грошовий Т.А.).
Діяльності кафедри товарознавства НФаУ спрямована на взаємодію та
ефективне

поєднання

наукової

та

педагогічної

роботи.

Колектив

співробітників кафедри приймає активну участь в організаційних заходах
щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції. студентів
та молодих вчених у квітні 2012 р. у якій з цього року була відкрита секція
«Товарознавство».
У звітному періоді проф. Дем'яненко В.Г. керує написанням
кандидатської дисертації аспіранта Проскочило А.В., докторської дисертації
Дем'яненко Д.В., магістерських робіт Журій Д.С. та Димченко К.О.
За звітний період співробітники кафедри товарознавства приймали
участь у:
 Науково-практичній

конференціі

з

міжнародною

участю

«Нанотехнології у фармації та медицині» 13-14 жовтня 2011 р.;
 Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та
молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських
засобів» 25 квітня 2012р.;
Відповідно до плану роботи кафедри товарознавства як опорної та до
Положення про опорну кафедру протягом звітного року викладачі кафедри
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надавали

консультації

викладачам

однопрофільних

кафедр

з

Івано-

Франківського національного медичного університету, Тернопiльського
державного медичного університету iменi I.Я. Горбачeвського, з організації і
методичного забезпечення викладання медичного та фармацевтичного
товарознавства,
товарознавства.

фармацевтичного
При

цьому

та

надавалася

парфумерно-косметичного
можливість

отримання

для

подальшого впровадження наукових та навчально-методичних розробок
кафедри у навчальний процес однопрофільних кафедр.
З метою обміну досвідом, кафедру товарознавства НФаУ відвідали
завідувачі та викладачі однопрофільних кафедр з Івано-Франківського
національного медичного університету (зав. кафедри ОЕФ і ТЛ, доц., к.ф.н.
Семенів Д.В.), Тернопiльського державного медичного університету iменi
I.Я. Горбачeвського (декан фармацевтичного факультету, доц., к.ф.н.,
Соколова Л.В.).
Уперше за історію кафедри у 2012 р. співробітниками кафедри було
проведено

стажування

викладача

фармацевтичного

факультету

Білгородського державного університету (Російська Федерація) Варених Г.В.
Зведені

відомості

про

виконання

плану

роботи

кафедрою

товарознавства як опорної наводяться у таблиці 1.

Зав. кафедри товарознавства,
доктор фарм. наук, професор
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Таблиця 1
Відповідальний
виконавець
2
3
Проведення
засідань
з проф. Дем’яненко В.Г.
завідувачами однопрофільних
кафедр та курсів з питань
викладання дисциплін для яких
кафедра є опорною.

Термін
виконання
4
Протягом року

2.

Розробка системи взаємодії
опорної
кафедри
з
однопрофільними кафедрами та
курсами з допомогою Інтернету.

проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

Протягом року

3.

Обмін
досвідом
з
однопрофільними кафедрами по
проведенню
лекцій
та
забезпеченню
студентів
лекційними матеріалами для
підготовки до занять.
Внесення змін до навчальних
програм з МФТ, ФТ, ФПКТ та
ОМТП та забезпечення ними
однопрофільних
кафедр
та
курсів.
Консультації
викладачів
однопрофільних
кафедр
з
організації навчального процесу
та методичного забезпечення
при викладанні МФТ, ФТ,
ФПКТ та ОМТП.

проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

Протягом року

проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

Вересень-жовтень
2011 року

проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

Протягом року

4.

5

Перелік заходів
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Хто залучається

Відмітка про
виконання
6
та частково виконано
(Див. текст)
кафедр
курсів

5
Завідувачі
представники
однопрофільних
та
фармацевтичних
факультетів
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
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№
з/п
1
1.

8

Продовження табл. 1
1
6.

7.

2
Консультації
викладачів
однопрофільних
кафедр
та
курсів з питань розподілу
педагогічного навантаження та
звітності про його виконання.
Впровадження наукових та
навчально-методичних розробок
кафедри
товарознавства
у
навчальний
процес
однопрофільних
кафедр
та
курсів.

3
проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

4
Протягом року

проф. Дем’яненко В.Г.
доц. Бреусова С.В.
доц. Тімофеєв С.В.
доц. Дем’яненко Д.В.

Протягом року

5
6
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
Представники
виконано
однопрофільних кафедр
та
курсів
фармацевтичних
факультетів
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