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Програма розвитку кафедри фармації складена відповідно до Національної 

доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті; законів України "Про освіту", 

"Про вищу освіту", Статуту А к а д е м і ї . 
 

Згідно з Положенням про кафедру ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія 

ім. Андрея Крупинського” кафедра фармації здійснює діяльність за наступними 

напрямками: 

1) навчально-методична робота; 

2) наукова робота; 

3) організаційно-виховна робота; 

4) міжнародна діяльність. 

 

1. Навчально-методична робота 

 

Навчально-методична робота кафедри фармації передбачає: 

 участь в систематичниму перегляді та оновленні освітньо-професійної 

програми «Фармація» та навчальних планів; 

 створення нових та оновлення діючих примірних (типових) програм з 

дисциплін закріплених за кафедрою; 

 підготовка та оновлення методичного забезпечення з дисциплін, які 

читаються на кафедрі фармації; 

 підготовка лекційних матеріалів нормативного курсу освітньої 

програми «Фармація»; 

 розробка та оновлення методичних рекомендацій до практичних 

занять із включенням новітніх методик з метою підвищення рівня практичної 

підготовки студентів; 

 створення та розширення каталогу вибіркових дисциплін; 

 введення нових вибіркових дисциплін; 

 підготовка методичного забезпечення вибіркових дисциплін; 

 наповнення навчально-методичними матеріалами системи moodle. 

 вивчення досвіду навчально-методичної роботи провідних закладів 

вищої освіти в Україні та за її межами; 

 налагодження зв’язків з професорсько-викладацьким складом 

провідних закладів вищої освіти в Україні; 

 налагодження співпраці з мережами аптек та промисловими 

підприємствами для проходження навчальних та виробничих практик студентами. 

 залучення потенційних роботодавців до навчального процесу, зокрема 

читання окремих лекцій. 

 

2. Наукова робота 

 

 посилення видавничої діяльності викладачів кафедри; 

 участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних 

конференціях; 

 публікація наукових праць у вітчизняних та зарубіжних фахових 

періодичних виданнях; 
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 організація стажування викладачів кафедри за профільним 

спрямуванням; 

 налагодження роботи студентського наукового гуртка. 

 

 
3. Організаційно-виховна робота 

 

 оновлення електронної сторінки кафедри на веб-сайті Академії та 

наповнення її новими матеріалами; 

 проведення ремону приміщень лабораторій та кабінетів; 

 матеріальне забезпечення (лабораторний посуд, реактиви, новітня 

апаратура); 

 участь у засіданнях вчених рад, семінарах кафедри та академії, 

конференціях; 

 підготовка участі студентів в конференціях; 

  проведення виховної роботи згідно плану з виховної роботи  академії; 

  організація та проведення для студентів культурно-освітніх заходів; 

  дотримання правил техніки безпеки та протиепідемічного режиму при 

роботі; 

 участь у днях відкритих дверей. 

 

4. Міжнародна діяльність 

 

 з допомогою ректорату Академії налагодження співпраці з 

представниками зарубіжних закладів вищої освіти, зокрема країн Європейського 

Союзу, з метою вивчення і використання їхнього досвіду в освітній та науковій 

діяльності кафедри; 

 участь викладачів кафедри в закордонних науково-практичних 

конференціях, онлайн-конференціях, вебінарах, стажуванні. 
 

 

 
Здійснення програми розвитку кафедри фармації можливе за наявності 

фінансування з боку держави та за рахунок недержавних джерел. 

 

 

 

 
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу 

засідання кафедри № 1 від 01. 09. 2021 р.). 

 

Завідувач кафедри фармації, 

к.фарм.н., доцент Калитовська М.Б. 


