
Звіт з виховної роботи кафедри фармації 2022\2023 н.р. 

4 викладачі кафедри фармації є кураторами груп. За 1 семестр ними 

проведена така виховна робота: 

Калитовська Мирослава Богданівна- куратор групи1 ФМ 21 

1. Проведено ознайомлення студентів групи 1 ФМ 21 з організацією 

освітньої діяльності в академії. 

2. Проведено захід з популяризації академічної доброчесності (група 1 

ФМ 21). 

3. Взято участь в заході, організованому Терещук С.І., спільно з 

мережею аптек DS,вручення студентських квитків (група 1 ФМ 21) в Таємній 

аптеці. 

4. Взято участь в заході, організованому Терещук С.І., спільно з 

мережею аптек DS,ознайомлення з історією та діяльністю мережі аптек DS 

(група 1 ФМ 21), проведеного в Таємній аптеці. 

2. Терешук С.І. – куратор групиІІ ФМ 21 

У весняному семестрі виховна робота із студентами групи ІІ»» ФМ 21 

проводилася у поєднанні із викладанням дисципліни «Етичні проблеми у 

фармації». Щотижня була можливість спілкуватися із студентами, бути в 

курсі їх як навчального так і позанавчального життя.  

Організовано для студентів зустрічі із стейкхолдерами (старший 

фахівець з дослідження ринку Adamеd Pharma SA, KAM п.Ігор 

Коваль.виконавчий директор Галицької фармацевтичної  асоціації п.Неля 

Бик, регіональний представник Західного регіону Компанії Солгар Вітамін 

п.Соломія  Кецко ).  

Студенти з початком воєнного стану активно включилися у 

волонтерську роботу за місцем проживання. 

До Великодних свят опрацьовано фотозвіт про освячення кошичків. 

Підготовано фотопланшети із очного навчання студентів в Академії, 

які прикрашають стіни кафедри. 

У вересні на виховній годині ообговорено питання академічної 

доброчесності. 

Як куратор групи, Партика У.Б., працює із батьками студентів з 

ліквідації заборгованості оплати за навчання, доведення до їх відома не 

виконання навчального плану студентами. 



В осінньому семестрі 22/23 навч.року проводяться щотижневі 

конференції в ZOOM (понеділок о 16 год.) з прикріпленою групою, які є, на 

жаль, малоефективні, через відсутність більшості студентів.  На сьогодні є 

проблема у групі із заміни старости групи Кецик Ірини через невиконання 

обов”язків старости. 

Ще один захід був проведений для студ.фармацевтів: 

16 листопада 2022 р., в продовження академічної мобільності 

викладачів і студентів, відбулася онлайн-лекція: Індивідуальна освітня 

траекторія ‒ шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти. 

Доктор фармацевтичних наук, професор Івано-Франківського національного 

медичного університету Андрій Романович Грицик ознайомив слухачів із 

видами освіти: формальної, неформальної та інформальної. Приділено увагу 

дуальному навчанню, як елементу безперервного поєднання теоретичного та 

практичного складників навчання для формування майбутніх кваліфікованих 

працівників. 

Жукровська М. О. –куратор групи 4 ЛД 21. Випускна група ,готується 

до випуску,проведений захід з популяризації академічної длоброчесності. 

Викладач знаходиться в контакті з членами групи , проводить виховну 

роботу,моніторить успішність та відвідування занять студентами. 

Партика У. Б. – куратор групи 3 МС -13 . Також випускна група. 

Староста групи активно працювала у гуманітарномк штабі,причому залучала 

інших членів групи(студенти передавали одяг та інші важливі речі для 

внутрішньо переміщених осіб)  

27 серпня – виховна хвилина до дня нар Ів Франка( 166 років-44 факти 

про які не розкажуть у школі) 

Проведена виховна година з популяризації академічної доброчесності, 

залучені до виступів студенти з питанням що для тебе означає акад 

доброчесність? 

В онлайн режимі проводяться вих години за участю декана факультету 

Дуб Н. Є., моніторимо успішність  та відвідуваність занять студентами. 

Готуємося до випуску та особливу увагу приділяємо успішності 

студентів. 

9 листопада проведено зустріч з нагоди дня української мови та 

писемності, студ взяли участь у написанні всеукраїнського диктанту. 



Група взяла участь у вебінарі Шерон Хувер» Програма психологічної 

підтримки учнів у новому психологічному середовиші» (11 жовтня 2022 

року). 

Готуємося до випуску та особливу увагу приділяємо успішності 

студентів. Всі виклачі кафедри підтримують студентів в часі війни, знаходять 

в котакті з ними та виконують обов язки кураторів груп. 


