
Звіт кафедри фармації за 2021-2022 н.р. 

 

Кадровий потенціал кафедри 

 
Колектив кафедри фармації станом на 2021-2022 н.р. становить 11 

викладачів, з них 7 штатних працівників та 4 зовнішніх сумісників. 
Список викладачів кафедри з інформацією про вчене звання, вчений 

ступінь, почесне звання, посаду та кількість пунктів професійної активності 
наступний:  
№ 

п/п 

ПІП Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Посада Примітка Професійна 

активність 

к-сть 

(пункти) 

1 Калитовська 
Мирослава 
Богданівна  

 кандидат 
фармацевтичних 

наук, доцент 

завідувач 
кафедри   

штатний 
працівник 

4 
(1, 2, 4,12) 

2 Терещук Софія 
Іванівна  

 кандидат 
фармацевтичних 

наук, доцент   

доцент штатний 
працівник 

4 
(4, 12, 19) 

3 Бензель Леонід 
Васильович  

 кандидат 
фармацевтичних 

наук, доцент   

доцент штатний 
працівник 

3 
(4, 7, 20) 

4 Жукровська 
Марія 
Олександрівна  

 кандидат 
хімічних наук   

викладач штатний 
працівник 

3 
(4, 8, 12) 

5 Олексюк-
Нехамес Алла 
Григорівна  

 кандидат 
медичних наук   

викладач штатний 
працівник 

3 
(12, 19, 20) 

6 Вербова Тетяна 
Рафаелівна 

- викладач штатний 
працівник 

0 

7 Партика Уляна 
Богданівна 

- викладач штатний 
працівник 

3 
(13, 19, 20) 

8 Сергеєв 
Валентин 
Вікторович  

доктор хімічних 
наук, професор 

професор зовнішній 
сумісник 

5 
(1, 3, 4, 6,7) 

9 Єфіменко 
Наталія 
Валентинівна  

кандидат 
біологічних наук 

викладач зовнішній 
сумісник 

5 
(1, 3, 5, 12, 

19) 
10 Ходаковська 

Лариса Іванівна 
- викладач зовнішній 

сумісник 
1 

(20) 
11 Горбулінська 

Олександра 
Вікторівна 

кандидат 
біологічних наук 

викладач зовнішній 
сумісник 

1 
(5) 

 
Завідувач кафедри Калитовська М.Б. отримала грамоту за участь у 

змаганнях з бадмінтону серед працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 



академія імені Андрея Крупинського» присвячені Дню фізичної культури і 
спорту. 

Викладачі кафедри є членами наступни професійних організацій: 
Єфіменко Н.В. – Українське біохімічне товариство, Товариство клінічної 

біології. 
Терещук С.І. – Музейна рада Львівської аптеки-музею «Під чорним 

орлом» з 2014 р. 
Олексюк Нехамес А.Г. – Лікарське товариство УЛТ, Міжнародна 

протиепілептична ліга. 
Партика У.Б. – асоціація превентивної та антиейджинг – медицини. 
Калитовська М.Б. має наявний сертифікат В 2 (№ 1615 від 13.11.2020 р., 

Madison International Inst. & Business School/URH-ISAG Universite de la 
Renaissance). 

 
Методична робота (поточний навчальний 2021-2022 н.р.) 

 
За кафедрою фармації закріплені наступні дисципліни: 
1 Загальна і неорганічна хімія 
2 Аналітична хімія 
3 Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень (вибіркова) 
4 Сучасна аналітична лабораторна практика (вибіркова) 
5 Історія фармації 
6 Етичні проблеми у фармації 
7 Організація та економіка фармації 
8 Медичне та фармацевтичне товарознавство 
9 Фармацевтична ботаніка 
10 Фізична та колоїдна хімія 
11 Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології 
12 Медсестринство в психіатрії та наркології 
13 Неврологія та психіатрія з наркологією 
14 Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка 
15 Медична біохімія: Біонеорганічна хімія 
16 Медична біохімія: Біоорганічна хімія 
17 Гігієна у фармації 
18 Органічна хімія 
19 Фармакологія та медична рецептура 
20 Основи фармакології та медичної рецептури 
21 Клінічна фармакологія з токсикологією 
22 Основи фармакології 
23 Технологія ліків 
24 Механізми фармакологічної активності та токсичності ліків 
У поточному навчальному році викладачачі кафедри розробили: 
− освітня програма «Фармація» Калитовська М.Б., Терещук С.І., 

Бендзель Л.В., Ходаковська Л.І.; 
− навчальний план спеціальності «Фармація» Калитовська М.Б., 

Терещук С.І. (участь в розробці); 



− примірні (типові) програми навчальної дисципліни: 
Калитовська М.Б. Загальна і неорганічна хімія, Аналітична хімія, Сучасна 

аналітична лабораторна практика, Ефективні та безпечні методи хімічного 
аналізу. 

Терещук С.І. Історія фармації, Етичні проблеми у фармації, Організація 
та економіка фармації, Медичне та фармацевтичне товарознавство, 
Економічний аналіз роботи аптек. 

Жукровська М.О. Органічна хімія, Біологічна хімія. 
Бензель Л.В. Фармацевтична ботаніка. 
Партика У.Б. Основи фармакології та медичної рецептури, Фармакологія 

та медична рецептура, Основи фармакології та мед рецептури. 
Олексюк-Нехамес А.Г. Медсестринсво в психіатрії та наркології, 

Фармакотерапія, Функціональна діагностика. 
Горбулінська О.В. Клінічна біохімія, Технологія ліків, Механізми 

фармакологічної активності та токсичності ліків. 
− робочі навчальні програми дисципліни: 
Калитовська М.Б. Загальна і неорганічна хімія, Аналітична хімія, Сучасна 

аналітична лабораторна практика, Ефективні та безпечні методи хімічного 
аналізу. 

Терещук С.І. Історія фармації, Етичні проблеми у фармації, Організація 
та економіка фармації, Медичне та фармацевтичне товарознавство, 
Економічний аналіз роботи аптек. 

Жукровська М.О. Органічна хімія, Біологічна хімія. 
Бензель Л.В. Фармацевтична ботаніка. 
Партика У.Б. Основи фармакології та медичної рецептури, Фармакологія 

та медична рецептура, Основи фармакології та мед рецептури. 
Олексюк-Нехамес А.Г. Медсестринсво в психіатрії та наркології, 

Фармакотерапія, Функціональна діагностика. 
Горбулінська О.В. Клінічна біохімія, Технологія ліків, Механізми 

фармакологічної активності та токсичності ліків. 
− програми практики. 
Терещук С.І. Ознайомча практика з ОЕФ. 
Бензель Л.В. Польова практика з фармацевтичної ботаніки. 
Розроблено стратегію розвитку кафедри та плану роботи кафедри у 

поточному навчальному році (Калитовська М.Б.). 
Підготовлено питання для розгляду у поточному навчальному році: 
− на засіданні Вченої ради Академії: 
Калитовська М.Б. Звіт про роботу кафедри фармації 2021-2022 н.р. 30 

березня 2022 р. 
− на засіданнях кафедри: 
Калитовська М.Б.: 

Виступи на засіданнях кафедри фармації (голова засідань). Протоколи № 
1 від 01 вересня 2021 р., № 2 від 05 жовтня 2021 р., № 3 від 13 грудня 2021 р., 
№ 4 від 28 грудня 2021 р., № 5 від 28 січня 2022 р., № 6 від 11 лютого 2022 р., 
№ 7 від 14 березня 2022 р., № 8 від 22 березня 2022 р., № 9 від 05 квітня 2022 р., 
№ 10 від 10 червня 2022 р. 



Жукровська М.О.: 

Про стан виконання наукової роботи кафедри: «Формування фахових 
компетенцій у спеціалістів аптек та закладів охорони здоров’я». Протокол № 6 
від 11 лютого 2022 р. 

Результати анонімного анкетування студентів з дисциплін, що 
завершилися в осінньому семестрі. Протокол № 5 від 28 січня 2022 р. 

Бензель Л.В.: 

Про діяльність студентського наукового гуртка. Протокол № 6 від 11 
лютого 2022 р. 

Терещук С.І.: 

Про підготовку до святкування дня фармацевта. Протокол № 1 від 01 
вересня 2021 р. 

Доповідь про підготовлені методичні рекомендації до практичних занять 
з Історії фармації для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація». Протокол № 4 від 28 грудня 2021 р. 

Результати анонімного анкетування студентів з дисциплін, що 
завершилися в осінньому семестрі. Протокол № 5 від 28 січня 2022 р. 

Про створення розширеного каталога вибіркових дисциплін. Протокол № 
9 від 05 квітня 2022 р. 

Про зміну гаранта ОПП «Фармація» Протокол № 8 від 22 березня 2022 р. 
Перегляд ОПП «Фармація» першого бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Протокол № 8 від 22 
березня 2022 р. 

Ходаковська Л.І.: 

Про створення розширеного каталога вибіркових дисциплін. Протокол № 
9 від 05 квітня 2022 р. 

Перегляд ОПП «Фармація» першого бакалаврського рівня вищої освіти за 
спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація». Протокол № 8 від 22 
березня 2022 р. 

Єфіменко Н.В.: 

Результати анонімного анкетування студентів з дисциплін, що 
завершилися в осінньому семестрі. Протокол № 5 від 28 січня 2022 р 

Проведення відкритих/показових занять у поточному навчальному році 
(хто, коли, група, тема?). 

Олексюк-Нехамес А.Г. провела відкрите заняття лекцію: «Судинні 
захворювання центральної нервової системи. Порушення мозкового 
кровообігу» 08.02.2022 року для студентів групи 3 Мсв 11. 

Бензель Л.В. “Підклас розиди: вивчення рослин родин розові, валеріанові, 
льонові” 28.03.2022 для студентів групи ІІФМ-21. 

Підготовлено навчально-методичний комплекс, готовий для перевірки 
«Гігієна у фармації та екологія» Жукровська М.О. 



Наповнено ситему Moodle навчально-методичними матеріалами. 
 

Дисципліна Викладач Готовність 

% 

Загальна і неорганічна 
хімія 

Калитовська М.Б. 70 

Аналітична хімія Калитовська М.Б. 80 
Ефективні та безпечні 

методи хімічних досліджень 
(вибіркова) 

Калитовська М.Б. 60 

Сучасна аналітична 
лабораторна практика 

(вибіркова) 

Калитовська М.Б. 60 

Історія фармації Терещук С.І. 80 
Етичні проблеми у 

фармації 
Терещук С.І. 80 

Організація та економіка 
фармації 

Терещук С.І. 80 

Медичне та фармацевтичне 
товарознавство 

Бендзель Л.В. 60 

Фармацевтична ботаніка Бендзель Л.В. 60 
Клінічна фармакологія з 

токсикологією 
Бендзель Л.В. 60 

Фізична та колоїдна хімія Сергеєв В.В. 70 

Медсестринство в 
неврології, психіатрії та 

наркології 

Олексюк-Нехамес 
А.Г. 

80 

Медсестринство в 
психіатрії та наркології 

Олексюк-Нехамес 
А.Г. 

80 

Неврологія та психіатрія з 
наркологією 

Олексюк-Нехамес 
А.Г. 

80 

Клінічна фармакокінетика 
та фармакодинаміка 

Олексюк-Нехамес 
А.Г. 

80 

Клінічна фармакологія з 
токсикологією 

Олексюк-Нехамес 
А.Г. 

80 

Медична біохімія: 
Біонеорганічна хімія 

Жукровська М.О. 100 

Медична біохімія: 
Біоорганічна хімія 

Жукровська М.О. 100 

Медична хімія: фіз-
колоїдна хімія 

Єфіменко Н.В. 85 



Медична хімія: 
Біоорганічна хімія 

Єфіменко Н.В. 85 

Органічна хімія з основами 
біохімії 

Єфіменко Н.В. 70 

Гігієна у фармації та 
екологія 

Жукровська М.О. 50 

Органічна хімія Жукровська М.О. 70 

Фармакологія та медична 
рецептура 

Партика У.Б. 50 

Основи фармакології та 
медичної рецептури 

Партика У.Б. 90 

Клінічна фармакологія з 
токсикологією 

Партика У.Б. 50 

Фармакологія та медична 
рецептура 

Вербова Т.Р. 30 

Основи фармакології та 
медичної рецептури 

Вербова Т.Р. 30 

Основи фармакології Вербова Т.Р. 30 
Технологія ліків Горбулінська О.В., 

Ходаковська Л.І. 
70 

Механізми 
фармакологічної активності та 

токсичності ліків 

Горбулінська О.В. 50 

 
За кафедрою фармації закріплено кабінет фармації № 6 (лабораторія 

Аналітичної хімії, Фармацевтичної хімії, Фармакогнозії), кабінет фармації № 7 
(лабораторія Організації та економіки фармації, Технології ліків). 

Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році пройшли 
наступні викладачі. 

Єфіменко Н. В.: 
1 Департамент охорони здоров’я ЛОДА, сертифікат №294 

«Меморіально-наукова конференція до 60-річчя від длня народження 
професора хірургії Герича І.Д.» 22.10.2021 (5 б. БПР); 

2 Rekrutacja Fundacja Wolność i Demokracja, сертифікат № 
KM/R/S/09/2021/0170 «Польська мова в медицині» Варшава, вересень 2021 
(20 годин). 

3 ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № 7GW-0057 
«Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти», 
19.10.2021 (1 кредит). 

Партика У.Б. Основи репроцесингу мед виробів та структура 
центрального стерилізаційного відділення, отримано сертифікат. Учасник 
Групи рівних для медичних освітян, отримано сертифікат. 

Олексюк-Нехамес А.Г. 



1 «Розвиток медичної освіти жовтень 2021 року «Swiss tpn», 
отримано сертифікат (108 годин). 

2 Учасниця ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна 
форма) з публікацією тез, при ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 
Андрея Крупинського», сертифікат завершення конференції «Стратегія 
розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2021 р. (0,5 кредити); 

3 Участь при Українській військово-медичній академії (кафедра 
військової терапії), Національному медичному університеті імені О.О. 
Богомольця (кафедра дитячих інфекційних хвороб) (за підтримки ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН 
України; Української асоціації медичної освіти»; Міжнародного благодійного 
фонду «Видавництво «Сфера» та ін.), сертифікат завершення науково-
практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні 
захворювання та суміжна патологія. Алгоритми діагностики та лікування»,               
24-25.09.2021 р. (0,4 кредити); 

4 Участь при Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика, МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», ГО 
«Українська асоціація медичної освіти», сертифікат завершення Фахової школи 
з онлайн-трансляцією «UkrainePediatricGlobal-2021. Session 6», 20.10.2021 р. 
(0,2 кредити); 

5 Completing the Inernational scientific and practical conference on the 
Internet in Higher School of Agribusiness in Lomza (завершення Міжнародної 
науково-практичної конференції в Інтернеті у Вищій школі агробізнесу в 
Ломзі), сертифікат завершення конференції «International Project Activity as a 
Component of Professional Mastery of Nursing Specialists» («Міжнародна 
проектна діяльність як складова професійної майстерності медсестринського 
спеціаліста), 16.12.2021 р., тривалість 0,2 кредити (6 год.); 

Терещук С.І. Учасниця ІІ Регіональної науково-практичної конференції 
(заочна форма) з публікацією тез, при ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 
імені Андрея Крупинського», сертифікат завершення конференції «Стратегія 
розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2021 р., (0,5 кредити); 

За поточний навчальний рік видано наступну навчально-методичну 
літературу: 

Збірник тестових завдань для складання 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. 

Збірник тестових завдань для складання тестового компоненту етапу 2 
ЄДКІ: КРОК2. Фармація / Л.В. Бензель [та ін.]. К.: Центр тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
“Медицина” і “Фармація”. 2021. 24 с. 

Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація». Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. 
Андрея Крупинського». 2022. 100 с. 

Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Кількісний аналіз. Методичні 
рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація». Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. 



Андрея Крупинського». 2022. 98 с. 
Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Загальна хімія. 

Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація». Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 
академія ім. Андрея Крупинського». 2022. 48 с. 

Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Неорганічна хімія. 
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація». ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 
Андрея Крупинського». 2022. 65 с. 

Сергеєв В.В., Мельник Г.В., Дібрівний В.М. Колоїдна хімія. Навч. посіб. 
для студ. спеціальності «Хімічна технологія та інженерія», Рекомендовано 
Науково-методичною радою НУ "Львівська політехніка" протокол № 61 від 21 
лютого 2022 р Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2022, 168 с. 

Розроблено Положення про кафедру фармації. Калитовська М.Б. 
(оновлення та розміщення на сторінку кафедри на сайті академії). 

 

Наукова робота 
 
На засіданні кафедри № 1 від 01.09.2021 року було затверджено тему 

науковї роботи кафедри фармації: «Формування фахових компетенцій у 
спеціалістів аптек та закладів охорони здоров’я». 

За результатами досліджень опубліковано матеріали у 3 науково-
практичних конференціях. 

За звітній період є наукові статті: 
• в базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection» з Імпакт – 

фактором 
Pavlovskii Y. P., Gerasimchuk S. I., Sergeev V. V., Melnyk G. V., 

Vostres V. B. Determination of crystallization enthalpies of some organic peroxides 
by a differential isothermal calorimeter Питання хімії та хімічної технології. – 
2021. – № 2 (135). – С. 90–94.  (SCOPUS). 

Sergeev V. V. Enthalpies of mixing of butyl methacrylate with organic 
solvents at 293 K Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2021. – Vol. 95, iss. 
10. – P. 2177–2180.  (SCOPUS, Web of Science). 

Karmash O., Liuta M., Yefimenko N., Sybirna N. (2022). The Effect of 
Photobiomodulation Therapy on Energy Supply and Functional Activity of 
Leukocytes from Rats with Experimental Diabetes Mellitus. Archives of Diabetes & 

Obesity, 3(5), 373-383.  DOI: 10.32474/ADO.2021.03.000174. 
• у вітчизняному фаховому журналі 
Герасимчук С. І., Полюжин І. П., Мельник Г. В., Павловський Ю. П., 

Сергеєв В.В. Фазова рівновага пара–рідина розчинів диетилселену та 
диетилцинку  Chemistry, Technology and Application of Substances.– 2021.– Vol. 
4, № 2.– Р.10–17. 

Опубліковано тези доповідей: 
• у міжнародній конференції 
Калитовська М.Б., Застрижна М.Л., Семійон-Луцишин О.В. Розторопша 

плямиста як потенційний ентеросорбент токсичних металів. The concept of 



modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries: International scientific 
and practical covference, Yuli 9-10, 2021. Wloclawek: Baltija Publishing, 2021. P. 
110–114. 

Годунько А.Б., Калитовська М.Б. Вивчення впливу ціни лікарських 
засобів на попит аптек мережі «Подорожник». Молода наука Волині: 

пріорітети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ Міжнародної наук.-
практ. конф аспірантів і студентів, 17 травня 2022. Луцьк, 2022. С. 1027–1030. 

Бабляк М. М., Бодак Н. П., Данилишин Р. С., Терещук С. І. Професійний 
та особистісно-орієнтований підходи при вивченні дисципліни «Історія 
фармації» у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського. Молода 

наука Волині: пріорітети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ 
Міжнародної наук.-практ. конф аспірантів і студентів, 17 травня 2022. Луцьк, 
2022. С.1017-1019. 

Терещук С.І., Пащук А.М. Особливості фармацевтичного забезпечення 
населення м.Червоноград Львівської області. Актуальні проблеми науки,  

освіти та суспільства в сучасних умовах: матеріали Міжнародної  наук.-практ. 
конф., 28  травня 2022. Полтава, 2022. С. 65-67. 

Жукровська М.О., Калитовська М.Б. Взаємодiя трет-
бутилгiдропероксиду з октеном-1 у присутностi молібден бориду МоВ. 
“Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах”: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2022. 
Полтава, 2022. С. 13-15. 

Бензель І.Л. Бензель Л.В. Вивчення оптимальних умов одержання 
біологічно активних речовин із трави герані Роберта. Сучасні досягнення 

фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і 

дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: 
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. X. : НФаУ, 2021. С. 55-56. 

Бензель Л.В., Бензель І.Л. Дослідження полину звичайного західного 
регіону України як джерела біологічно активних речовин. Сучасні досягнення 

фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і 

дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: 
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. X. : НФаУ, 2021. С. 57-58. 

Karmash O., Liuta M., Yefimenko N., Znamirowska A., Sybirna N. (2021). 
Free radical scavenging activity of yogurt containing Sambucus nigra L. extract, 
Youth and Progress of Biology: Abstracts of XVIІ International Scientific Conference 
for Students and PhD Students.  Lviv. 

Гіжецька О., Єфіменко Н., Кармаш О., Люта М., Сибірна Н. (2021). 
Кисеньтранспортна функція гемоглобіну за дії фотобіомодуляційної терапії у 

разі експериментального цукрового діабету, Молодь і поступ біології: збірник 
тез доповідей XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. 
Львів. 

Maslakova A. O., Liuta M. Ya., Yefimenko N. V., Karmash O. I., Znamirowska 
A., Sybirna N.O. (2021). The effect of yogurt, enriched with biologically active 
substances of Sambucus nigra l. fruit, on certain biochemical blood parameters. 
Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень, ДСЛР ІАП НААН, 
211-215. 



Олексюк-Нехамес А.Г. Інформаційний потік та нейропаластичність 
мозку як вплив на здатність навчатися. Міжнародна проектна діяльність як 

складова розвитку професійної майстерності спеціалісті вмедсестринства: 
матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 16 грудня 
2021. Ломжа Польша. 2021. 

• у всеукраїнській конференції 
Партика У.Б., Кузьменко О.В Порівняльний аналіз результатів якісної 

успішності студентів при проведенні підсумкового модульного контролю в час 
пандемії COVID-19. «Актуальні питання запровадження інтерактивно-

іноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю: Матеріали І 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 травня 2021. Львів. 2021. С. 
81-85. 

Кореляція нейрофізіологічних паттернів з залученням фармакотерапії та 
нейророзвиваючої терапії у дітей з когнітивними змінами. Особливості 

модернізації предмету дослідження представників медичних наук: Матеріали 
конференції. 2-3 червня 2021. Київ, 2021. С 56. 

Олексюк-Нехамес А.Г. Особливості педагогічного процесу інтерактивно 
інноваційних форм навчання у галузі фармакології. Актуальні питання 

запровадження інтерактивно –інноваційних форм навчання у ЗВО медичного 

профілю: матеріали І всеукраїнської науково практичної конференції. 28 травня 
2021. Львів, 2021. С.133- 136. 

• у регіональній конференції. 
Олексюк- Нехамес А.Г. Нейрофізіологічні механізми адаптації у 

пацієнтів з частковим когнітивним дефіцитом. Матеріали ІІ регіональної 

науково –практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської 

освіти». Львів, 2021. С.65. 
На кафедрі діє студентський науковий гурток «Студентський науковий 

гурток кафедри фармації». Керівник Бензель Л.В. 
Студенти-гуртківці: 
Годунько А. (студентка ІІ-го курсу спеціальності «Фармація, промислова 

фармація»). 1) Вивчення попиту мереж аптек України. 2) Дослідження сорбції 
речовин різної природи. Науковий керівник: Калитовська М.Б. к.фарм.н., 

доцент. 

Цюник Н. (студентка ІІ-го курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація»). Дослідження історичних аспектів розвитку аптечної справи в 
Україні. Науковий керівник: Терещук С.І. к.фарм.н., доцент. 

Бабляк М. М., Бодак Н. П., Данилишин Р. С. (студентки І-го курсу 
спеціальності «Фармація, промислова фармація»). Професійний та особистісно-
орієнтований підходи при вивченні дисципліни «Історія фармації» у Львівській 
медичній академії імені Андрея Крупинського. Науковий керівник: Терещук 

С.І. к.фарм.н., доцент. 

Пащук А.М. (студентка І-го курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація»). Особливості фармацевтичного забезпечення населення Львівської 
області. Науковий керівник: Терещук С.І. к.фарм.н., доцент. 

Гавірко Р. (студентка ІІ-го курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація»). Порівняльний аналіз систем підготовки спеціалістів фармації в 



Україні та в інших країнах. Науковий керівник: Терещук С.І. к.фарм.н., 

доцент 

Колодій В. (студентка ІІ-го курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація»). Вивчення впливу будови органічних речовин на їх біологічну 
активність. Науковий керівник: Жукровська М.О. к.хім.н. 

Опубліковано наступні тези доповідей студентів на науково-практичних 
конференціях: 

Годунько А.Б., Калитовська М.Б. Вивчення впливу ціни лікарських 
засобів на попит аптек мережі «Подорожник». Молода наука Волині: 

пріорітети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ Міжнародної наук.-
практ. конф аспірантів і студентів, 17 травня 2022. Луцьк, 2022. С. 1027–1030. 

Бабляк М. М., Бодак Н. П., Данилишин Р. С., Терещук С. І. 
Професійний та особистісно-орієнтований підходи при вивченні дисципліни 
«Історія фармації» у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського. 
Молода наука Волині: пріорітети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ 
Міжнародної наук.-практ. конф аспірантів і студентів, 17 травня 2022. Луцьк, 
2022. С.1017-1019. 

Терещук С.І., Пащук А.М. Особливості фармацевтичного забезпечення 
населення м.Червоноград Львівської області. Актуальні проблеми науки,  

освіти та суспільства в сучасних умовах: матеріали Міжнародної  наук.-практ. 
конф., 28  травня 2022. Полтава, 2022. С. 65-67. 

 

Організаційна робота 

 
Викладачі кафедри є членами Вченої ради Академії, зокрема: 

Калитовська Мирослава Богданівна, Терещук Софія Іванівна, Бензель Леонід 
Васильович, Жукровська Марія Олександрівна, Олексюк-Нехамес Алла 
Григорівна, Вербова Тетяна Рафаелівна, Партика Уляна Богданівна, Сергеєв 
Валентин Вікторович. 

Активну участь у роботі Вченої ради факультету беруть Калитовська 
Мирослава Богданівна, Терещук Софія Іванівна, Бензель Леонід Васильович, 
Жукровська Марія Олександрівна, Олексюк-Нехамес Алла Григорівна, Вербова 
Тетяна Рафаелівна, Партика Уляна Богданівна, Сергеєв Валентин Вікторович. 

Калитовська Мирослава Богданівна і Терещук Софія Іванівна беруть 
участь у роботі Методичної ради Академії. 

Калитовська Мирослава Богданівна виконує обов’язки гаранта ОПП 
«Фармація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Сергеєв Валентин 
Вікторович – гаранта ОНП «Хімія», третього освітнього рівня доктор філософії 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Проведено аналіз інформації про кафедру, розміщеної на сайті Академії. 
За поточний навчальний рік змінено назву кафедри фармакології на кафедру 
фармації, згідно наказу ректора № 01-06/225 к від 31.08.2021 року. Оновлено 
інформацію про завідувача кафедри, перелік дисциплін, що читаються на 
кафедрі, положення про кафедру фармації, наукову тема кафедри, 
систематично вносяться доповнення в рубрику новини кафедри, розміщуються 
фотозвіти онлайн засідань кафедри. Планується оновлення профілю викладачів 
та загального списку наукових і навчально-методичних публікацій. 



Дописи на сайт Терещук: В добру путь фармацевти! Вересень 2021 р.; 
Привітання з Днем фармацевта Вересень 2021 р.; Професійна орієнтація 
студентів фармацевтів. 28.10. 2021 р.; Осінь 2021. Не навчанням єдиним: цікаві 
хобі студентів фармацевтів. Листопад 2021 р. Зустріч студентів із 
стейкхолдерами – квітень 2022р. 

 

Виховна робота 

 
Викладачі кафедри виконуть обов’язки куратора академічної групи. 
Терещук С.І. – виконання обов’язків куратора групи І ФМ 21. 
Жукровська М.О. – виконання обов’язків куратора групи ІІІ ЛД-21. 
Партика У.Б. – виконання обов’язків куратора групи ІІ МС13. 
За звітний період кафедра фармації провела наступні виховні заходи. 
День фармацевта – не відбувся у зв’язку із карантином. 
Посвята першокурсників в студенти 8 вересня 2021 р., взяли участь зав. 

каф. Калитовська М.Б., куратор доц. Терещук С.І. 
Участь зав. каф. Калитовської М.Б. у змаганні із бадмінтону, 

присвяченому Дню фізичної культури і спорту. 
Професійна орієнтація студентів фармацевтів. 28 жовтня 2021 р., 

організатор Терещук С.І. 
Осінь 2021. Не навчанням єдиним: цікаві хоббі студентів фармацевтів. 29 

листопада 2021 р., організатор Терещук С.І. 
Великдень з нами. Великодній фотоколаж, організатор Терещук С.І. 
Інформацію про проведені заходи розміщено у рубриці новини на 

сторінці кафедри фармації на сайті академії. 
«Озеленення планети» висака дерев на території Львівської області, 

Проект « Книга захиснику» збір книг для украЇнських воїнів, Партика У.Б. 
 
 
 
Звіт розглянуто і затверджено 
на засіданні кафедри № 10 від 10.06.2022 р. 
 
 
Завідувач кафедри фармції    Калитовська М.Б. 


