
Звіт кафедри фармації 
за 2021-2022 н.р.

Доповідач: завідувач кафедри 
к.фарм.н., доцент Калитовська М.Б.



Згідно наказу ректора № 01-
06/225 к від 31.08.2021 року 
перейменуванням кафедри 
фармакології розпочала свою 
діяльність кафедра фармації.



Напрямки діяльності 
кафедри фармації

• Навчально-методична робота

• Наукова робота

• Організаційно-виховна робота



Розподіл обов’язків на кафедрі 
фармації

 секретар засідань кафедри - Жукровська М.О.
 завуч кафедри – Терещук С.І.
 відповідальний за наукову роботу кафедри –

Жукровська М.О.
 керівник студентського наукового гуртка – Бендзель 

Л.В.
 відповідальний за виховну роботу кафедри –

Партика У.Б.
 відповідальний за сайт кафедри – Калитовська М.Б.
 табельник – Вербова Т.Р.



Навчально-методична робота
Колектив кафедри фармації 

(штатні працівники)

№ 

п

/

п

ПІП Науковий ступінь, 

вчене звання

Посада Примітка

1 Калитовська Мирослава

Богданівна

кандидат 

фармацевтични

х наук, доцент

завідувач 

кафедри  

штатний 

працівник

2 Терещук Софія Іванівна кандидат 

фармацевтични

х наук, доцент  

доцент штатний 

працівник

3 Бензель Леонід Васильович кандидат 

фармацевтични

х наук, доцент  

доцент штатний 

працівник

4 Жукровська Марія

Олександрівна

кандидат хімічних 

наук  

викладач штатний 

працівник

5 Олексюк-Нехамес Алла

Григорівна

кандидат медичних 

наук  

викладач штатний 

працівник

6 Вербова Тетяна Рафаелівна - викладач штатний 

працівник

7 Партика Уляна Богданівна - викладач штатний 

працівник



Колектив кафедри фармації
(зовнішні сумсники)

№ 

п/п

ПІП Науковий 

ступінь, вчене 

звання

Посада Примітка

1 Сергеєв Валентин

Вікторович

доктор хімічних 

наук, професор

професор зовнішній 

сумісник

2 Єфіменко Наталія

Валентинівна

кандидат 

біологічних наук

викладач зовнішній 

сумісник

3 Ходаковська Лариса

Іванівна

- викладач зовнішній 

сумісник

4 Горбулінська

Олександра Вікторівна

кандидат 

біологічних наук

викладач зовнішній 

сумісник



Колектив кафедри фармації 
(допоміжний персонал)

№ 

п/п

ПІП Науковий 

ступінь, вчене 

звання

Посада Примітка

1 Бойко Андріана 

Василівна 

- лаборант штатний 

працівник

2 Вербова Тетяна 

Рафаелівна 

- лаборант штатний 

працівник



Освітні компоненти, які читаються на 
кафедрі фармації

• Загальна і неорганічна 
хімія

• Аналітична хімія
• Органічна хімія
• Фізична та колоїдна хімія
• Історія фармації
• Етичні проблеми у 

фармації
• Організація та економіка 

фармації
• Медичне та 

фармацевтичне 
товарознавство

• Фармацевтична ботаніка
• Клінічна фармакологія з 

токсикологією
• Технологія ліків
• Фармацевтична хімія
• Фармакогнозія
• Фармацевтичний 

менеджмент

• Гігієна у фармації
• Ефективні та безпечні методи 

хімічних досліджень
• Сучасна аналітична 

лабораторна практика
• Медична біохімія: 

Біонеорганічна хімія
• Медична біохімія: 

Біоорганічна хімія
• Медсестринство в неврології, 

психіатрії та наркології
• Медсестринство в психіатрії 

та наркології
• Неврологія та психіатрія з 

наркологією
• Клінічна фармакокінетика та 

фармакодинаміка
• Фармакологія та медична 

рецептура
• Основи фармакології та 

медичної рецептури
• Основи фармакології



Навчально-методична робота
Забезпечення дистанційного навчання



Навчально-методична робота
Забезпечення дистанційного навчання



Навчально-методична робота



Навчально-методична робота
онлайн заняття



Навчально-методична робота
Методичні рекомендації,підготовлені до друку

• Методичні рекомендації до лабораторних занять з 
Загальної і неорганічної хімії для студентів спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація» (Калитовська 
М.Б.).

• Методичні рекомендації до практичних занять з 
Аналітичної хімії для студентів спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (Калитовська М.Б.).

• Методичні рекомендації до семінарських занять з Історії 
фармації для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (Терещук С.І.).



Наукова робота

Тема: «Формування фахових 
компет енцій у спеціаліст ів аптек та 

закладів охорони здоров’я»

(затверджена 01.09.2021 р., протокол № 
1). 



Наукова робота

• Заплановано до друку 
публікацій – 4.

– Єфіменко Н.В. “The Effect 
of Photobiomodulation 
Therapy on Energy Supply 
and Functional Activity of 
Leukocytes from Rats with 
Experimental Diabetes 
Mellitus”, журнал Archives 
of Diabetes & Obesity 
(ADO). 

– Жукровська М.О. 
«Реалізація професійної 
спрямованості навчання 
студентів-медиків шляхом 
впровадження 
міждисциплінарної 
інтеграції», тези наукової 
конференції.

– Терещук С.І. - публікація у 
періодичному 
фармацевтичному виданні. 

– Терещук С.І. - публікація 
тези конференції.

• Публікації. 
• 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 -69.

• Інформаційнийпотік та 
нейропаластичність мозку як 
вплив на здатність навчатися 
«Міжнародна проектна 
діяльність як складова розвитку 
професійної майстерності 
спеціалісті вмедсестринства», 
16.12.2021р.Ломжа Польша. 
(Polska).Міжнародна  науково-
практична онлайн-конференція  
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w
Łomż    на 
базіВищоїШколиАгробізнесу в 
Ломжі (Польща). 

ЗА І СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.



Наукова робота
• Запланована участь студентів у 

наукових конференціях під 
керівництвом викладачів кафедри 
– 6.

• Цюник Н. З історії функціонування 
фармацевтичного відділу 
Львівського базового медичного 
училища. Науковий керівник -
к.фарм.н., доцент Терещук С.І.

• Гавірко Р. Порівняльний аналіз 
систем підготовки спеціалістів 
фармації в Україні та Польщі. 
Науковий керівник - к.фарм.н., 
доцент Терещук С.І.

• Мота С. Особливості організації 
фармацевтичного забезпечення у 
Рівненській області. Науковий 
керівник - к.фарм.н., доцент 
Терещук С.І.

• Пащук А. До питання «виживання» 
виробничої аптеки у 
м.Червонограді. Науковий керівник 
- к.фарм.н., доцент Терещук С.І.

• Годунько А. Вивчення попиту 
мережі аптек «Подорожник». 
Науковий керівник - к.фарм.н., 
доцент Калитовська М.Б.

• Колодій В. Вплив просторової 
будови органічних речовин на їх 
фармакологічну активність. 
Науковий керівник - к.хім.н. 
Жукровська М.О. 

• Напрямок діяльност і ст удентського 
наукового гурт ка.

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

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



Наукова робота:
було заплановано круглі столи 

за участю викладачів та 
студентів

• “Сучасні тенденції фармацевтичної 
освіти”.

• “Студентоцентрований підхід у 
навчання фармацевтів”.

• “Роль освітніх компонентів у 
формуванні фахових 
компетентностей фармацевтів”.



Організаційно-виховна робота
Онлайн засідання кафедри



Організаційно-виховна робота
Посвята в суденти

Зустріч з куратором Терещук С.І.



Організаційно-виховна робота

16 вересня 2021 р., 
під час лекції з іст орії 
фармації, ст удент ів 
групи І ФМ 21 з Днем 
Фармацевт а привіт али 
Лариса Сойка, Нат алія 
Юрист овска, 
Мирослава 
Калитовська т а 
курат ор Софія 
Терещук. 



Організаційно-виховна 
робота

Спільно з іншими кафедрами 
Львівської медичної академії 
імені Андрея Крупинського, 
кафедра фармації взяла 
участь у змаганні із 
бадмінтону, присвяченому 
Дню фізичної культури і 
спорту. 



Організаційно-виховна робота

Осінь 2021. Не навчанням 
єдиним: цікаві хобі ст удент ів 

фармацевт ів

Організат ор: курат ор Терещук С.І.



Організаційно-виховна робота

• Професійна 
орієнтація студентів 
фармацевтів

• доц.Терещук С.І. була 
організована on-
line конференція з 
Артемом Горіликом, 
канд.фарм.наук, 
спеціалістом з 
фармаконагляду, 
співзасновником 

проекту DrugCard.



Організаційно-виховна робота
Ремонти та закупки

• Проведено ремонт двох аудиторій 
кафедри фармації;

• Придбано принтер;

• Закуплено хімічний посуд, бюретки і 
штативи для титрування;

• Закуплено рН метр, електричну водяну 
баню, електроплиту, лампу-лупу.



Недоліки в роботі кафедри

• Несформованість колективу кафедри на 
сьогоднішній день.

• Відсутність злагодженої роботи 
колективу кафедри.

• Нерозуміння окремими викладачами 
командної роботи колективу.

• Деякі викладачі позиціонують себе поза 
кафедрою.

• Відсутність допоміжного персоналу.



Розвиток та процвітання 
кафедри – це злагоджена 
робота кожного працівника 

кафедри!!!



Дякую за увагу!


