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5. к.ф.н. доцент Луцевич Дмитро Дмитрович, 

6.Секретар, викладач вищої категорії, Вербова Тетяна Рафаелівна, 

7.Завуч викладач вищої категорії  Партика Уляна Богданівна. 

8.Д.м.н. професор Сергеев Валентин Вікторович, 



Наукова діяльність кафедри.
Тема наукової роботи кафедри фармакології: «Особливості методичного забезпечення 
навчально-методичного процесу у галузі фармакології»

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ

Аналітична хімія

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Клінічна фармакологія з токсикологією

Медична хімія

Медична хімія: Біонеорганічна хімія

Медична хімія: Біоорганічна хімія

Медична хімія: Фізична та колоїдна хімія

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Органічна хімія з основами біохімії

Основи фармакології

Основи фармакології та медичної рецептури

Фармакологія та медична рецептура

за кафедрою закріплені дисципліни



Про членів кафедри 
Терещук Софія Іванівна  к. ф. н. 
ТерещукС.І. National student pharmacy challenge – improvement of creative and professional qualities of future 
pharmacists\\ World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. – 2017. – Volume 6, Issue 3, 135-142.

Терещук С.І. Львівянин, фармацевт, музикант Фармацевт-Практик.- 2017.- №9 – С.36-37

Терещук С.І. Гнідець Іван Романович (28.03.1911 – 28.10.1997) Львів, 2017.- 24 с.

Терещук С.І. Спогади про Вчителя – професора Романа Піняжка Монографія «Професор Піняжко Р.М.: віхи 
життєвого і творчого шляху. – Львів, Ліга-Прес, 2018,С.106 – 110

Терещук С.І. Спроби тоталітарного режиму СРСР із знищення національної гідності фармацевтів 
Львова Матер.Всеукраїнської науково-практичної конф.з міжнародною участю,11-12 червня 2020 р.

Розроблені  типові навчальні програми:

- з медичного та фармацевтичного товарознавства для бакалаврів з 

медсестринства;

з історії фармації для бакалаврів фармації;

з етичних проблем у фармації для бакалаврів фармації;

2.Розроблені робочі навчальні програми:

- з медичного та фармацевтичного товарознавства для бакалаврів з 

медсестринства;

з історії фармації для бакалаврів фармації;

з етичних проблем у фармації для бакалаврів фармації;

3. Опрацьовані методичні вказівки:

Відповідає на методичну роботу на кафедрі 



Жукровська Марія 
Олександрівна
кандидат  хімічних наук

з листопада 2016 р. - викладач кафедри фундаментальних дисциплін 
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної 
медицини ім. Андрея Крупинського»;

Наукові праці: 62 публікації, в тому числі 12 статей у фахових 
журналах з фізичної хімії, 4 з яких внесені до міжнародних 
наукометричних баз Scopus та Web of Science, участь в 38 наукових 
конференціях.

Наукові інтереси: вивчення процесів рідиннофазного каталітичного 
окиснення ненасичених вуглеводнів; дослідження у галузі гігієни та 
екології, у тому числі, вивчення впливу шкідливих хімічних речовин 
на здоров’я людини; формування предметних компетентностей з 
медичної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів.



Партика Уляна Богданівна

Приймала участь 
Надруковано: тези доповіді «Аналіз  можливостей зміни 
ІQ як потужного стимулятора професіоналізму сучасної людини.» 
дистанційно на платформі zoom 11 травня 2020 р 
в рамках україно-швейцарського проекту взяла участь лекторіях :
»Інструменти конструктивного зворотнього звязку та підтримки 
у навчальному процесі», «Викладацька майстерність в медичних ЗВО»,
приймала участь у ХІ  Міжнародному конгресі»
Медсестри проти ковід-19», брала учась у всеукраїнській
онлайн-конференції» Ведення пацієнтів із бронхіальною 
астмою в умовах пандемії ковід-19»,
”Актуальні питання діагностики Covid-19’’
Підготувала  мультимедійну доповідь 
«Науково-практичні підходи до соціальних 
та морально-етичних норм регулювання обігу лікарських засобів»



Вербова Тетяна Рафаелівна 

З – 1 вересня 2003 року 
працювала в львівському
медичному коледжі ім. А. 
Крупинського по 2020 р. на 
посаді викладача
Львівської медичної
академії ім.А.Крупинського . 
Автор декількох наукових
робіт.
Автор 5 силабусів
1 публікація за звітній період, у 
співавторстві 
Секретар кафедри , 
відповідальна за табель, 
лаборант кафедри



Сергеев Валентин Вікторович
професор, д. х. н.

1.Valentyn Serheyev, Tran Van ThanhThermodynamic properties of solutions of 
butylmethacrylate in organic solvent// Chemistry&ChemicalTechnology.- 2018. – V.12. – №1. –
P.7-12 ( Scopus)
2.Рідка, В. Матійчук, І. Собечко, 
В. Кочубей, В. Сергеєв. Термодинамічнівластивостірозчиніветил 6-метил-2-оксо-4-феніл-
1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічнихрозчинниках // 
ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіяхімічна. – 2018. – Вип. 59, ч. 2. – С. 341–347
3.Собечко І. Б., Четвержук Я. А., Горак Ю. І., Дібрівний В. М., 
Герасимчук С. І., Сергеєв В. В. Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-
4-нітрофеніл)-2-фурил]-2- пропенаміду // Хімія, технологіяречовин та їхзастосування. –
2018. – Vol. 1, № 1. – P. 7–11.
4.Сергеев В.В., Герасимчук С.И., Павловский Ю.П. Термодинамические функции
смешения метилметакрилата с органическими растворителями// Журнал 
физическойхимии.– 2019.– Т.93. – №.2.– С.188-194 ( Scopus)DOI: 
10.1134/S0044453719020274
5.Semeniuk, V.V. Kocubei, O.Ya. Karpenko, H.H. Midyana, O.V. Karpenko, V.V. Serheyev STUDY 
OF THE COMPOSITION OF HUMIC ACIDS OF DIFFERENT ORIGINS// 
Voprosykhimiiikhimicheskoitekhnologii, 2019, No. 4, pp. 150-156( Scopus)DOI: 
10.32434/0321-4095-2019-125-4-150-156



Бензель Леонід Васильович 

• Ефективний спосіб посилення індукції інтерферону та противірусної дії його індукторів / М.М. Козловський, І.М. Лозинський, І.Л. 
Бензель, Л.В. Бензель // Актуальні проблеми профілактичної медицини. Збірник наукових праць. – Львів, 2020. - Випуск 1 (19). – С. 76-
82.

• Бензель І.Л. Дослідження біологічно активних речовин герані темної / І.Л. Бензель, Л.В. Бензель // Сучасні досягнення фармацевтичної 
науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (11 березня 2020 р., м. Харків).– X.: НФаУ, 2020. – С. 25-26.

• Бензель Л.В. Сучасний стан та перспективи використання щавлю кислого для створення лікарських засобів / Л.В. Бензель, І.Л.Бензель
// Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять 
компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (11 березня 2020 р., м. Харків).– X.: НФаУ, 2020. 
– С. 27-28.

• Бензель Л.В., Смачило І.С. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Примірна програма навчальної дисципліни. – Львів, 2020. – 23 
с.

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма навчальної дисципліни (І МСв-22-23). – Львів, 2020. – 24 с.

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма навчальної дисципліни (ІІ МСв-21). – Львів, 2020. – 25 с.

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма навчальної дисципліни (ІV МС-21). – Львів, 2020. – 25 с.

• Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК2. Фармація / Л.В. Бензель [та ін.]. – К.: Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. – 2021. – 24 с.



В.о.  Завідувач кафедрою,  к. мед. н. нейрофізіолог, невролог, 

психіатр,  викладач вищої категорії, лікар вищої категорії

Автор більше 105 публікацій ,
за звітнійт період ,4 публікації,
нагороджена 
відзнакою знак пошани № 183 за 
самовіддану працю в боротьбі з пандемією»  
Олексюк-Нехамес А.Г. наказ 8 від 03 серпня
2020 року

за звітній період –
учасник 18 -ти конференцій, 
створено 7 силабусів, написано 2 програми, 
створено 4 курси на дистанційні платформі 
МУДЛ, організовано конференцію. 
Створення 10 лекцій, новий навчальний 
комплекс. 10 практичних рекомендацій. 
Оновлено 15 лекцій, більше 15 методичних 
рекомендацій. 
Працює як науковий керівник з магістром 
(ВИКОНУЄ ОБОВЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ)



Наукові події конференції на кафедрі фармакології 
період - 2020 2021

Враховуючи дискусійні питання щодо
здійснення богослужінь у часі пандемії, з 
ініціативи «Міжнародного наукового проекту
«Київське Православ’я»» та «Центру св. Іоана
Богослова» (м. Чернівці) на базі кафедри
фармакології ВКНЗ ЛОР «Львівської медичної
академії ім. А. Крупинського» 17-20 березня

2020 р. проведена міжнародна онлайн
конференція «Практичні поради щодо
служіння священників у часі пандемії»,
яка об’єднала священників кількох помісних
Православних Церков, лікарів та фармакологів. 
Результатом фахової дискусії стали конкретні
поради священникам та пропозиції щодо
антисептичних засобів







Враховуючи дискусійні питання щодо здійснення богослужінь у часі пандемії, з ініціативи
«Міжнародного наукового проекту «Київське Православ’я»» та «Центру св. Іоана Богослова» 
(м. Чернівці) на базі кафедри фармакології ВКНЗ ЛОР «Львівської медичної академії ім. А. 
Крупинського» 17-20 березня 2020 р. проведена міжнародна онлайн конференція
«Практичні поради щодо служіння священників у часі пандемії», яка об’єднала
священників кількох помісних Православних Церков, лікарів та фармакологів. Результатом 
фахової дискусії стали конкретні поради священникам та пропозиції щодо антисептичних
засобів

Частина пояснення формату конференції 
Вже на початку карантинних заходів, виникла проблема їх узгодження з 
православними канонами щодо поводження вірних у храмах, захисту
саме вірних, священиків та причастя. 
Тому, за благословенням митрополита Данило, була організована
міжнародна наукова конференція, яка поєднала лікарів та богословів у 
справі протидії пандемії з медичної точки зору. 
Ця медична-богословська конференція, стала основою для видання
медичних настанов застосування антисептичних дезінфекційних
засобів, їх перелік та особливості - для багатьох Православних
Церков України.





Участь в конференціях викладачів 





Участь в конференціях викладачів 



Участь в конференціях викладачів 



Участь в конференціях
викладачів кафедри  



Навчання тренінги викладачів



Наукові публікації викладачів кафедри 
фармакології 2020 н.р. 14 публікацій.

• Публікації за звітній період 

• 1.Терещук С.І. Спроби тоталітарного режиму СРСР  із знищення           національної гідності фармацевтів Львова  
Матер. Всеукраїнської науково-практичної конф.з міжнародною участю,11-12 червня 2020 р.

• 2.Пилипів А.В. магістр, к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. Деякі аспекти професійної підготовки студентів 
магістерської справи. Тезиси науково практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської
освіти»  30 вересня 2020 р. - \\с. 71-77.

• 3.Олексюк-Нехамес А.Г. Вербова Т.Р. Іноваційні технології та їх роль при зміні нейропластичності мозку 
студентів у процесі підготовки майбутніх фахівців Тезиси науково практичної конференції «Стратегія розвитку 
вищої медсестринської освіти»  30 вересня 2020 р. –с. 134-138.

• 4.Пилипів А. Олексюк-Нехамес А.Г. Особливості професійної підготовки студентів- магістрів сестринської 
справи\\ матеріали ІІ регіональної студентмської науково практичної конференції «Теоретичні та прикладні 
аспекти фундаментальних медико- біологічних наук» «З нагоди року медсестринства в Україні 2020 «- .Львів. 
21 травня 2020 р. – с. 135 – 139 .

• 5.Олексюк-Нехамес А.Г.  Нейропластичність мозку та роль інноваційних технологій у підготовці майбутніх 
фахівців. Тези матеріали ХVІIІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львів -
2020 

• 6.Партика У.Б. тези доповіді «Аналіз  можливостей зміни ІQ як потужного стимулятора професіоналізму 
сучасної людини.» дистанційно на платформі zoom 11 травня 2020 р (відсутні дані про сторінку  і ксерокопію 
оригінал публіуації)

file://///с


Список публікацій проф. Сергеєва В.В. за 2020 р.

• 1. Klachko O., Matiychuk V., Sobechko I., Serheyev V., Tishchenko N. Thermodynamic 
properties of 6-methyl-2-oxo-4-aryl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid esters // 
Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 3. – P. 277–283 (SciVerse SCOPUS, 
Web of Science Emerging Sources Citation Index).

• 2. Ridka O, Matiychuk V., Sobechko I.b., Tyshchenko N, Novyk M, Sergeev Valentin, 
Goshko Lubomyr. Thermodynamic properties of methyl 4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-2-
oxo1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate in organic solutions // French-Ukrainian 
Journal of Chemistry. – 2020. – Vol. 07, iss. 02. – P. 1–8. (Web of Science Emerging Sources 
Citation Index).

• 3. Герасимчук С. І., Полюжин І. П., Мельник Г. В., Павловський Ю. П., 
Сергеєв В. В. Фазова рівновага пара–рідина розчинів диметилтелуру та
диметилкадмію // Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, 
технологія речовин та їх застосування. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 1–8.

• 4. Герасимчук С. І., Полюжин І. П., Мельник Г. В., Павловський Ю. П., 
Сергеєв В. В. Ентальпійно-етропійна компенсація рівноваги «пара–рідина» для 
розчинів диметилтелуру та диметилкадмію // Міждисциплінарні наукові дослідження: 
особливості та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції (Чернігів, 4 
грудня 2020 р.). – 2020. – C. 37–39 (Google Scholar).

•

https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=68980
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=68975
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=66404
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/NonPArticlesEdit.aspx?id=94668


Друковані роботи Бензеля Л.В. 
за 2020 рр.

• Ефективний спосіб посилення індукції інтерферону та противірусної дії його індукторів 
/ М.М. Козловський, І.М. Лозинський, І.Л. Бензель, Л.В. Бензель // Актуальні проблеми 
профілактичної медицини. Збірник наукових праць. – Львів, 2020. - Випуск 1 (19). – С. 
76-82.

• Бензель І.Л. Дослідження біологічно активних речовин герані темної / І.Л. Бензель, 
Л.В. Бензель // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та 
стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти 
природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (11 березня 
2020 р., м. Харків).– X.: НФаУ, 2020. – С. 25-26.

• Бензель Л.В. Сучасний стан та перспективи використання щавлю кислого для 
створення лікарських засобів / Л.В. Бензель, І.Л.Бензель // Сучасні досягнення 
фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних 
добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. (11 березня 2020 р., м. Харків).– X.: НФаУ, 2020. – С. 27-28.

• Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК2. Фармація / Л.В. Бензель [та 
ін.]. – К.: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. – 2021. – 24 с.

•



ПІП викладача Кількість публікацій Кількість 

1.Завідувач кафедрою к.м.н. Олексюк-Нехамес Алла 
Григорівна

Публікації 4 

2.К.ф.н. доцент Бензель Леонід Васильович, 3

3.К.ф.н. доцент Терещук Софія Іванівна, 1

4.К.х.н. Жукровська Марія Олександрівна --

5. к.ф.н. доцент Луцевич Дмитро Дмитрович, --

6.Секретар,  Вербова Тетяна Рафаелівна, 1

7.Д.м.н. професор Сергеев Валентин Вікторович, 1 публікація в 1. Klachko O., Matiychuk V., 
Sobechko I., Serheyev V., 
Tishchenko N. Thermodynamic properties of 6-
methyl-2-oxo-4-aryl-1,2,3,4-
tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid esters // 
Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 
14, № 3. – P. 277–283 (SciVerse SCOPUS, Web of 
Science Emerging Sources Citation Index).

4

8. викладач вищої категорії  Партика Уляна Богданівна. 1

Аналіз наукової діяльності викладачів кафедри фармакології за звітній період  

https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=68980


Підготовка студентів до конференції,  участь у І Всеукраїнській 
студентській науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні 
аспекти медико-біологічних наук»

• Підготовка студентів групи 1 МС-21 Лемішко О. і Копровської В. до участі у 
всеукраїнській міжвузівській студентській конференції ЛМА з доповіддю на 
тему «Причини та наслідки дефіциту Селену в організмі людини». 

• Керівник к.х.н. Жукровська М.О. 
• Студ. Хом”як Тереза, група 1 ФМ 21, спеціальність «Фармація,промислова

фармація»  - Минуле,сьогодення та майбутнє п’ятдесяти львівських аптек
• Студ. Цюник Наталія, група 1 ФМ 21, спеціальність «Фармація,промислова

фармація»  – Сторінки фармацевтичної історії  Львова: аптека „Під Чорним 
орлом”    Науковий керівник – доц.  К ф.н. С.І.  Терещук    

• Підготовка магістра Пилипів    А.В. до участі у І всеукраїнській міжвузівській 
студентській конференції і доповідь «Аспекти професійної підтотовки
магістрів медсестринської справи», науковий керівник к.м.н. Олексюк-
Нехамес А.Г.



Розробка програм викладачами кафедри 
• Розроблено 2 типові програми з навчальних дисциплін: 

• - «Загальна і неорганічна хімія» для студентів групи 1 ФМ-21;

• - «Органічна хімія» для студентів групи 1 ФМ-21.

• 3.2. Розроблено 2 робочі програми з навчальних  дисциплін: 

• - «Загальна і неорганічна хімія» для студентів групи 1 ФМ-21;

• - «Органічна хімія» для студентів групи 1 ФМ-21. Викладач  Жукровська М.О. 

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма 
навчальної дисципліни (І МСв-22-23). – Львів, 2020. – 24 с.

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма 
навчальної дисципліни (ІІ МСв-21). – Львів, 2020. – 25 с.

• Бензель Л.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство. Робоча програма 
навчальної дисципліни (ІV МС-21). – Львів, 2020. – 25 с.



Розробка програм, комплексів  
викладачами кафедри 
• Розроблені  типові навчальні програми:

• - з медичного та фармацевтичного товарознавства для бакалаврів з

• медсестринства;

• з історії фармації для бакалаврів фармації;

• з етичних проблем у фармації для бакалаврів фармації;

• 2.Розроблені робочі навчальні програми:

• - з медичного та фармацевтичного товарознавства для бакалаврів з 

• медсестринства;

• з історії фармації для бакалаврів фармації;

• з етичних проблем у фармації для бакалаврів викладач Терещук С.І.

• Навчально методичний комплекс, до дисцпліни медсестринсво в психіатрії та 
наркології (нова програма 2020 року для бакалаврів) Олексюк-Нехамес А.Г. 



Виступи викладачів на кафедрі фармакології
з доповідями

• Партика У.Б. Підготувала мультимедійну доповідь «Науково-
практичні підходи до соціальних та морально-етичних норм 
регулювання обігу лікарських засобів»

• Жукровська М.О. Виступ на науковому семінарі кафедри з 
доповіддю на тему «Один із способів оптимізації практичної роботи 
з фізичної і колоїдної хімії».

• Олексюк-Нехамес А.Г. «Особливості дистанційного навчання. 
Історія питання» 



Публікації, та робота з магістрами 
На кафедрі фармакології затверджені та виконуються  тема магістерської роботи 
магістр Пилипів А.В. наукова тема «Професійна підготовка магістрів у галузі     
медсестринство в умовах ступеневої   освіти» -



Публікації магістра Пилипів А.В. На кафедрі фармакології затверджені та 
виконуються  тема магістерської роботи магістр Пилипів А.В. наукова 
тема «Професійна підготовка магістрів у галузі     медсестринство в умовах 
ступеневої   освіти» -



Перелік участі викладачів  кафедри у конференціях та симпозіумах 
• Доповнення   до звіту  кафедри фармакології       2021 н.р. 

• Олексюк-Нехамес А.Г.  Крайовий форум освітян «Освіта майбутнього . Дистанційна омсвіта- сучасний формат» 18.10.2020 року – м. Тернопіль (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.) Секція «Сучасні форми успіху онлайн освіти. Інформатика та методика навчання». Сертифікат № Т 1095 

• Олексюк-Нехамес А.Г.   Навчально – практичний семінар сертифікат №256 – «Думай про майбутнє» - Національна Медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. ГО 
«Всеукраїнська Асоціація безперервної освіти лікарів та фармацевтів» 19 вересня Київ 2020 р. (5 балів)

• Олексюк-Нехамес А.Г.  Всеукраїнський науково – практичний семінар Сучасна практика та нові горизонти сімейної медицини» Харківська медична Академія безперервної медичної 
освіти та професійного розвитку лікарів України» 30 травня 2020 р. Сертифікат 3047 (8 годин навчання) 

• 4.Олексюк-Нехамес А.Г.  науково практичний школа семінар з он лайн трансляцією – «Клініко – практичні аспекти в сучасній неврології» Національна Медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. ГО«Всеукраїнська Асоціація безперервної освіти лікарів та фармацевтів» - Львів - 20 травня 2020 року 4 години (5 балів ) безперервної освіти, 
сертифікат- №219 

• 5. Олексюк-Нехамес А.Г.  «Ефективні комунікації в медичному університеті « тривалість 15 годин Українсько – швейцарський проект «Розвиток медичної освіти» сертифікат 0000033 
серія 2. 2020 рік . 

• 6.Алла Олексюк-Нехамес Програма навчання на курсах англійської мови» тривалість 82 години, жовтень 2019– лютий 2020 рік 

• 7. Алла Олексюк-Нехамес науково практичний симпозіум з он лайн трансляцією в режимі реального часу «Діабетична ретинопатія при ЦД-2 типу: Мутидисциплінарний підхід до 
діагностика та лікування м. Київ 2020 року 8 академічних годин.

• 8. Олексюк-Нехамес А.Г.  Мистецтво лікування Всеукраїнська науково практична конференція для лікарів 20 годин, Черкаси 29 травня 2020  (10 балів) сертифікат 04028 

• 9. Олексюк-Нехамес А.Г.  семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра»за темою «сучасні стандарти діагностики та лікування, профілактики поширених 
інфекційних та неінфекційних дитячих хвороб « Київ 25 квітня 2020 року . Сертифікат 623 , (5 пять балів.)

• 10. Олексюк-Нехамес А.Г.  Мистецтво лікування Всеукраїнська науково практична конференція для лікарів 20 годин, Херсон 9  10  квітня  2020  (10 балів) Сертифікат 2859 

• 11. . Олексюк-Нехамес А.Г.  Вебінар, Наукова конфренція ЕЕГ та МРТ в діагностиці епілепсії та вибору лікування. Вебінар , 7 липня 2020 року. Харків. 

• 12. . Олексюк-Нехамес А.Г.  IV Міжнародний конгрес з інфузійної терапії , сертифікат 009758 (16 годин) навчання. Київ жовтень 12-13  2020 року. 

• 13. Олексюк-Нехамес А.Г.  Нейрохірургічний форум Вебінар «Славетні дати нейрохірургії України» «70 років ДУ інститут Нейрохірургії ім. Академіка Ромоданова НАНМ України» 133,14 
листопада 2020 року. 

• 14. Олексюк-Нехамес А.Г.  VIII Всеросійська конференція з міжнародною участю. «Клиническая Нейрофизиолгия и Нейрореабилитация» Санкт Петербург  12-13 жовтня 2020 року. 

• 17. Алла Олексюк-Нехамес учасник  Телеміст Лікування пацієнтів з COVID -19 Практичний досвід лікарів опорних лікарень « 10 грудня 2020 року. Сертифікат 013293 5 балів за проходження безперервного професійного 
розвитку. 

• 18. Алла Олексюк-Нехамес он лайн конференція «Школа доцільного використання антибіотиків « 21 жовтня 2020 року – Харківська медична академія післядипломної освіти,  Благодійний фонд розвитку інновацій медицини 
«РІМОН» Сертифікат 8275559. 



Наявність курсів циклів створених викладачами 
кафедри фармакології на ресурсі МУДЛ 

К.м.н. Олексюк-Нехамес
Алла Григорівна
4 курси  - створено
4 курси для дисциплін

1.Клінічна фармакокінетика 
та фармакодинаміка
2.Медсестринтсво 
в психіатрії та наркології 
для різних груп , бакалаври, 

молодші бакалаври
3.Викладач Партика У.Б. 
1 курс фармакологія 
та медична рецептура 



Наявність курсів циклів створених викладачами кафедри фармакології на ресурсі МУДЛ 
(цикли створені к.м.н., Олексюк-Нехамес А.Г.)



Наявність курсів циклів створених викладачами 
кафедри фармакології на ресурсі МУДЛ 
(цикли створені к.м.н.,Жукровська М.О.)

Цикли створені курсів
навчання «медична хімія –

біоорганічна хімія»
викладач Жукровська М.О.

«Медична і фізична хімія і 
колоїдна хімія «



Наявність курсів циклів створених викладачами 
кафедри фармакології на ресурсі МУДЛ  

цикли 
створені 
Викладач к.ф.н.Терещук С.І.
2 курси 
1.Етичні проблеми у фармації 
2.Медичне та фармацевтичне 
товарознавство 



Викладачі кафедри ведуть заняття, дистанційно, в ЗУУМ,
скринсайвери, викладач к.х.н.,Жукровська М.О.



Викладачі кафедри ведуть заняття в ЗУУМ, дистанційно, 
скринсайвери , викладач к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.



Викладачі кафедри ведуть заняття в ЗУУМ, дистанційно, 
скринсайвери , викладач Вербова Т.Р.



Укладення документації з якісного  складу
Робота викладачів кафедри над силабусами.

Кількість Дисципліна 

Олексюк-Нехамес А.Г. 3 Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Медсестринтсво в психіатрії та наркології

4 Органічна хімія
Загальна неорганічна   хімія 
Органічна хімія з основами біології 
Медична хімія (фізична та колоїдна хімія.

Партика У.Б, 4 Фармакологія та медична рецептура

Терещук С.І. 2 Етичні проблеми у фармації 

Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Бензель Л.В. 1 Медичне та фармацевтичне 

товарознавство 

Жукровська М.О. 2 Медична хімія біоорганічна хімія 

Вербова Т.Р. 4 Фармакологія загальна, медична 

Сергеев В.С. 2



План  наукової та методичної роботи кафедри 
Партика У.Ю. Підготовка методичного матеріалу і доповіді на тему «Гормони, вітаміни» розробка 

методичних рекомендацій до теми «Гормони вітаміни», аналіз літератури. Пошук наукових 

даних. Підготовка наукових публікацій.

Терещук С.І. Підготовка методичного забезпечення з дисципліни» медичне та фармацевтичне товарознавство» для 

спеціалістів медична справ «Бакалавр» та провести аналіз ефективності.

Вербова Т.Р. Розробка нового методичного забезпечення дисципліни «Фармакологія та медична 

рецептура» для молодшого спеціаліста, підготовка доповіді на науковий на методичний 

семінар кафедри

Олексюк-Нехамес А.Г. Опрацювання та підготовка методичного забезпечення для дисциплін «Психіатрія на наркологія з 

оцінкою результатів дослідження» Фармакологія та медична рецептура» «Фармакокінетика та 

фармакодинаміка» «Фармакотерапія»  для бакалаврів. Перекласти на англійську мову основні 

методичні розробки до дисципліни Фармакологія

Бензель. Л.А. Розробка та опрацювання методичного матеріалу до дисциплін «Фармакологія та медична 

рецептура» 

Луцевич Д.Д. Опрацювання та розробка методичного матеріалу до дисциплін «клінічна фармакологія з токсикологією»  

для бакалаврів, підготовка наукових публікацій, та доповідей.



Підвищення кваліфікації викладачів кафедри: 
(результати атестації викладачів кафедри клінічних терапевтичних дисциплін (2020 2021 р.)

№ 

п\п

Призвіще імя по-

батькові викладача

Рік останньої атестації Рік присвоєння

останньої атестацїї

Присвоєна категорія

Посада звання

Останні курси по педагогіці та інші ТУ

1 Терещук С.І. ТУ з медичного та фармацевтичного товарознавства у ЛНМУ 

ім.Данила Галицького- жовтень 2020 р.; (фото 1)

Курси з педагогіки та психології у ЛНУ ім.Івана Франка-лютий 2021р

2 Олексюк-Нехамес А.Г. ТУ з Фармації у ЛНМУ ім.Данила Галицького- жовтень 2020  р.; 

(фото 1)

Цикл навчання на системі МУдЛ 

Цикл навчання по неврології Ужгородський університет 

3 Партика У.Б. психолого-педагогічний цикл лекцій на базі Львівського національного

унівеситету ім .І. Франка .Інститут післядипломної освіти та

доуніверситетської підготовки(лютий 2021 року)

Вербова Т,Р.



Коротко про викладачів 
тема обговорення Особливості методичного 

забезпечення навчально-методичного процесу у 

галузі фармакології



Робоча наукова тема кафедри фармакології: 
розгляд і затвердження теми на засіданні кафедри

• Кафедра в різні періоди 

• «Особливості методичного забезпечення навчально-методичного процесу у 
галузі фармакології»



Список наукових публікацій за 
період 2017\2019
к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г.  19 

1 Олексюк-Нехамес А.Г. Роль реабілітаційних методик для терапії пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами \\Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції \ 20 жовтня 2017 р. – Львів.- С 286-291

2 Олексюк-Нехамес А.Г. Аналіз нейрофізіологічних основ механізму дії методу рефлексотерапії \\Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасна медицина: Актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку. – 11-12 серпня 2017 р. Одеса.- С. 73-79

3 Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. \\Аналіз фармакотерапевтичної дії теноксикаму для терапії наслідків дорсопатій по типу вторинних уражень периферичної нервової 

системи \\ - матаріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів « - 28-29 березня 2018. р.Київ.

4 Олексюк-Нехамес А.Г. Жубрид М.Т. Особливості фармакотерапевтичної дії органія та альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» \\том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет –

2018 – с.220-221.

5 Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Аналіз фармакотерапевтичної дії теноксикаму для терапії наслідків доросопатій по типу вториних уражень периферичної нервової 

системи \\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».- Том 2, Харків 

Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.218-219.

6 Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Диференційна нейрофізіологічна діагнсотиика та особливості протікання гіпертонічних гіпотонічних міоплегічних приступів.\\ Збірник 

матеріалів науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: Ааналіз сучасності та прогноз майбутнього» - Дніпро 2018. – 65-69 С.

7 Олексюк-Нехамес А.Г. Шавала О.Т. Нейрофізіологічний і фармакологічний аналіз ефективності когніфену при терапії гострих судинних катастроф.\\ матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» том 2, Харків Національний фармацевтичний 

факультет – 2018 – с.222-223.

8 Олексюк-Нехамес А.Г. Симканич Н.Д. Аналіз терапії та особливості лікувальної тактики неврологічних наслідків при остеопорозі з залученням сінарти\\ збірник матеріалів  

міжнародної науково-практичної конференції  «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»,  – 2018 –м. Дніпро- С.77-80

9 Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А.\\ Нейрофізіологічний аналіз ролі міорелаксантів в лікуванні міофасціального синдрому.Збірник матеріалів  міжнародної науково-

практичної конференції  «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»,  – 2018 –м. Дніпро- С.81-82.

10 Олексюк-Нехамес А.Г. Куксенко І.В. \\Аналіз нейрофізіологічних параметрів для лікування та діагностики пацієнтів з когнітивними порушеннями на фоні стресових розладів 

\\Збірник тезисів науково-практичної конференції «Актуальні питання неврології. Сучасні алгоритми діагностики та лікування» Львів , 17-19 квітня, 2018 – с.47-48.

11 Олексюк-Нехамес А.Г., Шуляр І.А. Нейрофізіологічний аналіз ролі міорелаксантів в лікуванні міофаціального синдрому (у співавторстві). /В: Перспективні напрямки розвитку

сучасних медичних та фармацевтичних наук. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро. 9-10 лютого 2018 р., с. 81-83.

12 Олексюк-Нехамес А.Г. Білобривка І.О. \\ Нейрофізіологічна діагностика рефлекторної симпатичної дистрофії \\збірник матеріалів «медичні та фармацевтичні науки: аналіз
сучасності та прогноз майбутнього» Дніпро- 2018 - С. 61.- 65

13 Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О Диференційна нейрофізіологічна діагностика та особливості протікання гіпертонічних, гіпотонічних та міоплегічних приступів \\ збірник
матеріалів «медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього» Дніпро- 2018 - С. 65.- 69

14 Сергій Горбік, Олексюк-Нехамес Алла Проблема визначення моменту смерті у християнстві моральному вимірі з точки зору сучасних лікарів - \\Психологічні виміри
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Робочі будні кафедри 
фармакології



На засіданні 
кафедри,
обговорення 
методичних 
рекомендацій та 
інших матеріалів 
навчально 
методичних 
комплексів 



Викладачі кафедри в 
процесі обговорення 
питань методичного 
семінару кафедри

«тема обговорення Особливості

методичного забезпечення

навчально-методичного процесу

у галузі фармакології



Робочі питання 
затвердження і 
розгляд методичних 
рекомендацій на 
засіданнях кафедри



Робочі питання затвердження 
і розгляд навчальних програм 
та огляд лабораторій 
кафедри



Для розвитку кафедри фармакології  необхідно:

• Придбання обладнання: нообук,  принтер, мультимедійний проектор.

• Створення загальної бази даних учбових та навчальних методичних 
матеріалів для викладання предметів, що входять до навчального плану 
“фармакології” 

• Приміщення для лабораторій, лекцій,  кадрове забезпечення, реактиви і т.ін.

• Створення постійного доступу до інтернету: для  можливості створення 
віртуальної лабораторії, в майбутньому – можливість дистанційного 
навчання, та навчання з іноземними студентами - саме через дистанційну 
форму і віртуальну лабораторію, з можливістю моделювання лабораторних  та 
практичних занять з студентами.



Напрямки розвитку кафедри фармакології
• Створення наукового студентського гуртка з питань фармакології, фармакогнозії.

• Активізація наукової роботи з студентами магістрами, підготовка їх до участі в 
студентських наукових та міжнародних конференціях.

• Створення методичного наукового забезпечення кафедри фармакології, 
електронними підручниками, методичними посібниками, створення веб сторінки 
кафедри з можливістю публікувати основні методичні плани і матеріали, розвиток 
кафедри у напрямку сучасних вимог, з врахуванням міждисциплінарних зв’язків та 
інтегрованого навчання.

• Необхідність покращення матеріальної частини кафедри (необхідність комп'ютерного 
обладнання і друкувальної техніки для покращення роботи кафедри) враховуючи 
розвиток платформи МУДЛ. 



Дякуємо за Вашу увагу!


