
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Івано-Франківський національний медичний 
університет

Освітня програма 32204 Фармація, промислова фармація

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 285

Повна назва ЗВО Івано-Франківський національний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010758

ПІБ керівника ЗВО Рожко Микола Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ifnmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/285

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 32204

Назва ОП Фармація, промислова фармація

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Фармацевтичний факультет

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Випускові кафедри: 1. Організації та економіки фармації і технології ліків 
(ОЕФ і ТЛ); 2. Фармації; 3. Клінічної фармакології і фармакотерапії. 
Залучені кафедри: 4. Анатомії людини; 5. Біологічної та медичної хімії 
імені академіка  Г.О. Бабенка; 6. Гігієни та екології; 7. Інфекційних хвороб 
та епідеміології; 8. Медицини катастроф та військової медицини; 9. 
Медичної біології і медичної генетики; 10. Медичної інформатики, 
медичної та біологічної фізики; 11. Мікробіології, вірусології та 
імунології; 12. Мовознавства; 13. Патофізіології; 14. Пропедевтики 
внутрішньої медицини;  15. Психіатрії, наркології та медичної психології; 
16. Українознавства і філософії; 17. Фармакології та внутрішньої 
медицини №3 імені професора М.М. Бережницького; 18. Фізичної 
реабілітації, ерготерапії  з курсом фізичного виховання; 19. Фізіології; 20. 
Хімії фармацевтичного факультету; 21. Хірургії №1.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Провізор

Мова (мови) викладання Українська, Англійська, Російська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 129803

ПІБ гаранта ОП Федяк Ірина Орестівна

Посада гаранта ОП Декан

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ifedyak@ifnmu.edu.ua
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Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-051-52-14

Додатковий телефон гаранта ОП +38(034)-278-83-91
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 5 р. 5 міс.

очна денна 4 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
У 2016 році на підготовку магістрів спеціальності 226 «Фармація» ДВНЗ «ІФНМУ» отримав ліцензію в обсязі 200 
осіб на рік (наказ МОН України від 06.07.2016 № 1404л) та була розроблена освітньо-професійна програма (ОПП) 
підготовки фахівців вищої освіти 2-го (магістерського) рівня, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 
«Фармація», освітня кваліфікація магістр фармації, професійна кваліфікація провізор (затверджена Вченою радою 
31.05.2016 р., протокол №5, наказ ректора від 10.06.2016 р.  №590-д) 
(https://ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_Farm
_programa_2016___.pdf). Постановою КМУ від 01.02.2017 р. №53 спеціальність перейменована на 226 «Фармація, 
промислова фармація», наказом ректора від 29.08.2017 р. №784-д введено в дію оновлену ОПП 
(https://ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_Farm
_programa_2017____.pdf).
У 2019 році отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в 
обсязі 1500 осіб на весь строк навчання (наказ МОН України від 09.04.2019 р. № 262-л). Проєкт оновленої ОПП 
«Фармація, промислова фармація» представлений на громадське обговорення 22.04.2020 року 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/OPP/OPP_Farm2.pdf). На проєкт ОПП 
отримано відгук завідувачки кафедри фармакогнозiї з медичною ботанікою ТНМУ імені І.Я. Горбачевського, 
д.фарм.н., професорки Марчишин С.М. та 6 рецензій зовнішніх стейкхолдерів: начальниці Державної служби з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області Шпур Н.Т.; комерційного директора 
ТОВ «Іва-Фарм», Голови Івано-Франківської обласної асоціації фармацевтів Венгринюка І.М.; завідувачки ТзОВ 
«Центорія» Самборської Я.І.; Pharmacist Independent Prescriber, Hair Loss Specialist, The Belgravia Centre Ніколлс 
У.П.; завідувачки аптеки № 2 ПП «ФК «Здорова родина»» Панас І.В.; Magister farmacji, Solispharm spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Пустовіта А.Ю.
Звіт про результати громадського обговорення заслухано на засіданні проєктної групи 25.05.2020 року і внесено 
зміни та доповнення до Проєкту  оновленої ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf). Оновлена ОПП затверджена Вченою радою 26.05.2020 р. (протокол №5) та введена в дію наказом 
ректора від 28.05.2020 р. №560-д 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_programa.pdf).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 170 68 17 2 0

2 курс 2019 - 2020 181 76 99 11 5

3 курс 2018 - 2019 206 83 176 5 1

4 курс 2017 - 2018 166 64 111 12 0

5 курс 2016 - 2017 148 29 101 0 0

6 курс 2015 - 2016 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 32204 Фармація, промислова фармація
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 44683 20004

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

43057 18489

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

1515 1515

Приміщення, здані в оренду 110 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OPP_Farm_programa_2016.pdf R3xIf5ZH6SRKpP2fdtNdAVa8SAtwFOUnyYWQyuD5qTY
=

Освітня програма OPP_Farm_programa_2017.pdf ic5jKvhQcRybbD68b9BWb1JW1NJ52s7Q9jl6fpefndE=

Освітня програма OPP_Farm_programa_2020.pdf flfGaqswkTVYcg6w0m9XZ8IdCWZ2odsEjy44xGzFsDA=

Освітня програма ОPP_Farm_programa_2020_en.pdf 6QnuZm+3dUW2aLU5UIut8RldrMBcHGPrwgWk31MhK
YM=

Освітня програма OPP_Farm_programa_2020_ru.pdf vScO/z8tTkJEXmu2ydlBPdwHDAURpKRtEj/8In7ioH0=

Навчальний план за ОП n_p_farm_2016_.pdf SUKrW2VAHeo/HlV2sqeR30FQhLcaAMYoXSN+a/ueoH
Y=

Навчальний план за ОП n_p_farm_2017_.pdf U5kafYEdWuD9F9JchSWZsAN8RKdelvtpaST27wMcpcA
=

Навчальний план за ОП n_p_farm_2020_.pdf IMUj7ViuDpUowdkHowFH0Mj5BOzAW+kaZEW/TvBa
MCE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП проф. Марчишин 
С.М..pdf

Q11It83zCZvXag2k+kVumF1RFVkhsZTfDEwXAM0BNko
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП Шпур Н.Т..pdf D+tNBzz2LJcRzbnB+ajRiBvXwUmSQk0AxO5PaxxCclU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП Венгринюк І.М..pdf yTn8Aw3OpGWq3iCffGgJyH1Y4rcIk7dKOLG/pItAgIc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП Ніколс У..pdf nM4XzhaWvPrR8A2zoc/C7AVvHru12J0IzPgvgaA+P8c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія ОПП Пустовіт А.Ю..pdf dBOz8Q0a78SthWqXIluhRiLMwkcw8nbArZJbH6ck1lY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОПП: підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері фармації і охорони здоров’я 
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 
невизначеністю умов та вимог;
забезпечення високоефективної діяльності випускника ОПП у національному і міжнародному освітньо-науковому 
просторі, відповідно до набутих фахових компетентностей, які згруповані у 5 кластерів згідно з Глобальною рамкою 
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компетентностей фармацевтичних фахівців освітньої ініціативи Міжнародної фармацевтичної федерації;
підготовка висококваліфікованих фармацевтичних фахівців з моральними і духовними цінностями, здатних 
надавати якісну фармацевтичну допомогу.
ОПП поєднує теоретичну та практичну підготовку здобувачів, базується на сучасних наукових результатах і засадах 
фармацевтичної науки та комплексу належних фармацевтичних практик. Обов’язковими для всіх студентів є 
практики, які проводяться на базі навчально-практичних центрів (НПЦ) ІФНМУ, аптечних закладів, виробничих 
підприємств. 
Унікальністю ОПП є те, що практичні заняття з дисципліни «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» 
проводяться «біля ліжка хворого» та в торгових залах аптек, де студенти відпрацьовують навички проведення 
якісної фармацевтичної опіки та вміння формувати набори ліків для різних потреб (аптечок, замовлень закладів 
охорони здоров’я, структурних підрозділів тощо).
Програма реалізується українською, англійською та російською мовами.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія ІФНМУ полягає у забезпеченні високоефективної діяльності у національному та міжнародному освітньо-
науковому просторі з метою підготовки висококваліфікованих медичних і фармацевтичних фахівців з моральними і 
духовними цінностями, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці, розробці та 
запровадженні новітніх технологій для покращення медичної та фармацевтичної допомоги, що відображено в цілях 
ОПП.
Стратегія розвитку ІФНМУ передбачає розвиток цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації медичних, 
фармацевтичних і викладацьких кадрів через сучасну наукову і навчальну базу, створення інфраструктури та умов 
для розвитку особистості, мобільності викладачів та студентів. Цінності, які сповідує ІФНМУ: Людина, Духовність, 
Професіоналізм, Служіння, Відповідальність, Довіра, Колегіальність (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/stratehiia-rozvytku-ifnmu).
Реалізація Стратегії ІФНМУ дозволяє забезпечити підвищення якості освітнього процесу, інтенсифікацію науково-
дослідницької роботи на рівні міжнародних стандартів, зміцнення та вдосконалення інфраструктури Університету.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі вищої освіти Університету приймають активну участь в обговоренні ОП, організації освітнього процесу 
шляхом анкетування та під час виробничих зборів. (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/889-vidbulysia-vyrobnychi-zbory-
tretoho-kursu-farmatsevtychnoho-fakultetu; https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2129-vidbulysia-vyrobnychi-zbory-studentiv-
pershoho-kursu-farmatsevtychnoho-fakultetu). Результати анкетування наявні за покликаннями: 
https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-eXWs/edit#responses,
https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?ts=5eb997b4#responses та 
в паперовому варіанті в деканаті факультету.
Результати анкетувань лягли в основу коригувальних дій ОПП і навчальних планів, а саме: Каталог вибіркових 
дисциплін було розширено новими освітніми компонентами («Іншомовна фахова комунікація: англійська», 
«Організація фармацевтичної справи за кордоном» та «Професійна культура фармацевта»); збільшено обсяг 
практичної підготовки з дисциплін «Клінічна фармація» і «Технологія ліків» та кількість навчальних виїзних 
занять на підприємства з промислового виробництва лікарських засобів. 
Випускники, які навчалися за спеціальністю «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), 
долучилися до обговорення ОПП та висловили свої міркування у рецензіях на ОПП 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy).

- роботодавці

Роботодавці залучені до реалізації ОПП шляхом проведення лекцій, практичних занять, участю у засіданнях 
студентських наукових гуртків, Підсумковій атестації випускників 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/farm/zviti/2020_%D0%9E%D0%A4.pdf, 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/farm/zviti/2018_%D0%97%D0%A4.pdf). На 
базах аптечних закладів Прикарпаття студенти проходять практики. Разом із роботодавцями проводяться спільні 
виховні заходи (https://ifnmu.edu.ua/uk/2548-oryhinalno-barvysto-i-po-rodynnomu-farmatsevtychnyi-fakultet-ifnmu-
vidznachyv-den-farmatsevtychnoho-pratsivnyka-foto?
highlight=WyJcdTA0MzFcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0M2UiXQ==; 
https://ifnmu.edu.ua/uk/2535-vykladachi-farmatsevtychnoho-fakultetu-razom-zi-studentamy-pidkoryly-hoverlu-foto), 
науково-практичні конференції (https://www.apteka.ua/article/391184). Побажання роботодавців були враховані при 
формуванні ОПП, навчальних планів та програм 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf).

- академічна спільнота

Тісна співпраця фармацевтичного факультету ІФНМУ із НФаУ, фармацевтичними факультетами ЗВО України та 
зарубіжжя дозволила внести корективи до ОП, зокрема із навчального плану вилучений такий вид контролю, як 
курсові роботи, запроваджено пілотний проєкт із переходу від письмового представлення контрольних робіт для 
студентів заочної форми навчання до інтерактивного їх виконання.
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Науково-практичні конференції з міжнародною участю, які проводить ІФНМУ на своїх базах, сприяють 
формуванню спільних підходів до фармацевтичної освіти та майбутньої практичної діяльності випускника ОП. 
http://testsite.ifnmu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=9658:pro-rezultaty-provedennia-naukovo-
praktychnoi-rehionalnoi-konferentsii-suchasni-napriamky-udoskonalennia-farmatsevtychnoho-zabezpechennia-
naselennia-na-rehionalnomu-rivni-ta-vyiznoho-zasidannia-opornykh-kafedr-orhanizatsiino-ekonomichnoho-napriamku-
pidhot&Itemid=28&lang=uk; https://mmf.nuph.edu.ua/?p=2349; 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2999-farmatsevtychnyi-forum-ifnmu-vidbuvsia-u-formi-bezperervnoho-12-hodynnoho-
naukovoho-marafonu; http://zsmu.edu.ua/new_2490.html; 
https://ifnmu.edu.ua/uk/2364-bezperervna-osvita-iak-priorytet-v-ifnmu-obhovoryly-innovatsii-u-navachanni-ta-
vykladanni; 
https://ifnmu.edu.ua/uk/2561-vykladachka-ifnmu-pobuvala-na-stazhuvanni-u-varshavskomu-medychnomu-universyteti-
foto; 
https://ifnmu.edu.ua/uk/3128-v-ifnmu-na-mizhnarodnii-konferentsii-obhovoryly-pidvyshchennia-iakosti-osvitnoho-
protsesu#gallery3121723f1a-10.

- інші стейкхолдери

Популяризація професії фахівця фармацевтичної галузі у регіональному суспільно-медійному просторі відбувається 
шляхом участі студентів та НПП ІФНМУ у Ярмарках професій, Наукових пікніках, Днях відкритих дверей тощо; 
проводяться екскурсії школярів на фармацевтичний факультет з майстер-класами по виготовленню індивідуальних 
косметичних засобів ручної роботи. Фармацевтичний факультет організовує фахові семінари, служить базою для 
проведення предметних олімпіад з хімії, біології, математики, секцій «Медицина», «Хімія» Івано-Франківської 
Малої академії наук учнівської молоді. 
Співпраця із такими стейкхолдерами дозволяє продемонструвати суспільну значимість магістра фармації – 
провізора, його роль у системі охорони здоров’я, можливості працевлаштування та кар’єрного зростання випускника 
ОПП.
http://testsite.ifnmu.edu.ua/index.php?limitstart=1430&lang=uk; http://testsite.ifnmu.edu.ua/index.php?
limitstart=1250&lang=uk; https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2275-na-farmatsevtychnomu-fakulteti-ifnmu-shkoliari-vchylysia-
vyhotovliaty-kosmetychni-zasoby-foto; https://gk-press.if.ua/istoriya-doslidy-studenty-farmatsevty-zavitaly-shkolyariv-
otyniyi/; https://www.youtube.com/watch?v=DD1MfaKnQfk; https://fp.com.ua/articles/khto-takyy-provizor-ta-
navchannya-provizoriv/.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції розвитку спеціальності на ринку праці зумовлюють необхідність підготовки висококваліфікованих 
фахівців, здатних до розв’язання завдань з: організації діяльності аптечної мережі та дистрибуції, державної системи 
контролю якості лікарських засобів (ЛЗ), нормативно-правового та інформаційного забезпечення, промислового 
виробництва ЛЗ, фармацевтичної освіти і науки, що відображено в цілях ОПП. 
Програмними результатами ОПП передбачено оволодіння здобувачами сучасними інформаційними технологіями 
для роботи з базами даних, Internet-ресурсами,  методиками розрахунку основних економічних показників 
діяльності аптечних закладів (АЗ) та видів контролю якості ЛЗ, вміння приймати управлінські рішення на основі 
сформованих лідерських та комунікативних навичок щодо стратегічного планування діяльності АЗ і 
фармацевтичних підприємств, що лежить в основі забезпечення пацієнтів ефективними, якісними, безпечними і 
доступними ліками.
Такі програмні результати навчання досягаються поєднанням нормативних та вибіркових компонентів ОПП, що 
дозволяє випускнику бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Враховуючи тенденцію розвитку фармацевтичної галузі першочерговими є такі завдання: надання фахівцями 
якісної фармацевтичної опіки, налагодження вітчизняного промислового виробництва лікарських препаратів та 
активних фармацевтичних інгредієнтів, відновлення екстемпорального виготовлення ліків, розширення аптечних 
мереж у сільській місцевості, що знайшло відображення у цілях та ПРН даної ОПП.
Враховуючи особливості Прикарпаття, зокрема, відсутність промислових виробників ліків і невелика кількість 
аптечних складів зумовлюють необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців для роздрібної аптечної 
мережі. Водночас наявність екологічно чистої сировинної бази Карпат для фармацевтичної промисловості, 
безпечність і популярність фітопрепаратів і природньої косметики, вказує на необхідність поглибленого вивчення 
природніх сировинних джерел та технологій виготовлення лікарських засобів, що зумовило збільшення в ОПП 
частки практичної підготовки з фармакогнозії та технології ліків, а також вибіркових компонентів.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Враховуючи досвід провідних фармацевтичних ЗВО та факультетів Національного фармацевтичного університету, 
Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, при формуванні програмних результатів навчання в ОПП частково враховано нормативну складову 
переліку освітніх компонентів, зокрема, з організації та економіки фармації, технології ліків, фармакогнозії, 
фармацевтичної хімії, фармацевтичного права та законодавства тощо.
Вивчення іноземних освітніх програм з підготовки фармацевтів (Варшавський медичний університет, Тбіліський 
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державний медичний університет, Азербайджанський медичний університет, Дебреценський університет 
(Угорщина), Литовський університет наук про здоров’я, Карлів університет (м. Прага), Вестфальський університет 
ім. Вільгельма Мюнстер) дозволило запровадити інноваційні методики викладання та інтерактивні методи 
навчання. В ОПП було введено такі вибіркові освітні компоненти: «Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт»; 
«Фармакоекономічний аналіз, як інструмент прийняття управлінських рішень в охороні здоров’я»; «Основні 
принципи раціонального застосування косметичних засобів» тощо.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» відсутній. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОПП відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій України (НРК) та другому циклу вищої освіти Рамки 
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
У ПРН в ОПП передбачено досягнення наступних компетентностей відповідно до вимог 7 рівня НРК, а саме: вміти 
самостійно проводити пошук і аналіз інформації з різних джерел, критично осмислювати та узагальнювати її для 
вирішення типових та спеціалізованих завдань професійної діяльності магістра фармації, промислової фармації; 
дотримуватися принципів етики та деонтології; виконувати професійну діяльність з використанням креативних 
методів та підходів; здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та 
закладів охорони здоров’я ЛЗ та іншими товарами аптечного асортименту; вести адміністративне діловодство, 
управляти процесами товарознавчого аналізу.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

300

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

225

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

75

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОПП розроблена відповідно до кваліфікаційних вимог та характеристик  фахівця  з вищою фармацевтичною 
освітою. Здобувачі освіти під час навчання на ОПП оволодівають  знаннями: чинного законодавства про охорону 
здоров'я; організації фармацевтичної служби; проведення фармацевтичної опіки; основ медичних знань - 
пропедевтики різних груп захворювань; основ хімії, біохімії, біології, анатомії, фізіології, генетики, психології та 
принципів розробки нових лікарських препаратів; побічних ефектів лікарських препаратів; виробництва 
(виготовлення) та здійснення контролю якості лікарських засобів; раціонального використання лікарських рослин, 
їх заготівлі та аналізу; номенклатури лікарських, парфумерно-косметичних засобів; фармакотерапевтичних 
властивостей косметичних та лікарських засобів; умов зберігання лікарських препаратів та товарів медичного 
призначення; обліку господарських операцій та звітності тощо.
Здобувачі оволодівають такими уміннями та навичками: керуватися нормативно-правовими документами; 
забезпечувати населення, заклади охорони здоров'я (ЗОЗ), роздрібні аптечні мережі, оптових покупців лікарськими 
засобами та іншими товарами аптечного асортименту; проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей; 
здійснювати якісний і кількісний аналіз ЛЗ промислового та аптечного виробництва з урахуванням вимог 
нормативно-технічної документації на стадіях розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання та 
споживання; заготовляти лікарську рослинну сировину; виготовляти ЛЗ за індивідуальними рецептами та вимогами 
ЗОЗ; проводити внутрішньо-аптечні заготівлі; комплектувати замовлення для відділів аптек  та ЗОЗ; проводити 
судово-хімічні дослідження речових доказів і лабораторний експрес-аналіз; здійснювати дослідження та оцінювати 
ринок фармацевтичних товарів, визначати попит і розраховувати потреби в лікарських препаратах і товарах 
медичного призначення; формувати ціну на ЛЗ, оподатковувати доходи; організовувати підприємницьку 
діяльність; проводити фармацевтичне обстеження аптек, інших закладів з метою оцінки стану контролю якості ЛЗ 
при їх виготовленні, транспортуванні, зберіганні і відпуску; здійснювати підбір ліків та визначати їх індивідуальні 
дози для хворих залежно від віку, статі, основного захворювання та супутньої патології; визначати режим введення 
лікарських препаратів конкретним хворим; створювати формуляр лікарських препаратів, налагоджувати контакти з 
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аптечними закладами для своєчасного придбання ЛЗ закладами охорони здоров'я; здійснювати накопичення 
фармацевтичної та фармакологічної інформації, її систематизацію та поширення; досліджувати ефективність та 
безпеку косметичних засобів; керувати роботою середнього фармацевтичного персоналу.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія кожного здобувача ОПП в ІФНМУ знаходить своє відображення в 
Індивідуальному навчальному плані студента, відповідно до попередньо здобутої освіти (Положення про 
організацію освітнього процесу в ІФНМУ https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty), вибору форми 
навчання.  
На ОПП «Фармація, промислова фармація» 25 % освітніх  компонентів обирається студентом самостійно.  Каталог 
вибіркових компонентів складається із 78 дисциплін, згрупованих у 22 блоки, з яких 4 – Циклу загальної підготовки 
та 18 – Циклу професійної підготовки. 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_programa.pdf. 
Окрім вибіркових дисциплін, студент самостійно вибирає тематику індивідуальної роботи відповідно до 
запропонованих в силабусах дисциплін видів робіт. Вибір також стосується баз проходження виробничих 
фармацевтичних практик, складових Підсумкової атестації випускників. Тематику, як і керівника магістерської 
роботи, студент також обирає самостійно (Положення про магістерську роботу на фармацевтичному факультеті – 
https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Відповідно до Положення про реалізацію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та Каталогу вибіркових дисциплін в ІФНМУ, студенти 
обирають вибіркові дисципліни на наступний навчальний рік. Запроваджена система дистанційного вибору за 
таким алгоритмом: деканат виставляє перелік вибіркових дисциплін за блоками на Портал SharePoint ІФНМУ у 
папки: «Фармацевтичний деканат» � «Заочна форма» / «Денна форма» � «Вибіркові компоненти ОПП» � 
електронна таблиця програми Microsoft Excel відповідного курсу, де студент зі свого акаунту навпроти свого 
прізвища самостійно позначає ту вибіркову дисципліну кожного блоку, яку має намір вивчати у наступному 
навчальному році 
(https://ifnmu.sharepoint.com/siteDeanFarm/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx). 
Каталог вибіркових дисциплін в ІФНМУ формується шляхом проведення анкетувань, вивчення та обговорення 
пропозицій та побажань студентів, працедавців, випускників.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Обов’язковою для студентів є практична підготовка, яка реалізується  шляхом проходження таких практик: перша 
долікарська допомога з ознайомчою лікарською практикою; навчальна практика з фармацевтичної ботаніки; 
навчальна практика з фармакогнозії; практика з технології ліків; виробнича фармацевтична практика в тому числі з 
фармацевтичної хімії, фармакогнозії, організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та 
маркетингу, технології ліків, клінічної фармації та фармацевтичної опіки. Практична підготовка проводиться на 
базах університетських навчально-практичних центрів «Фармація» і «Медицина» та аптечних закладів, з якими 
укладено угоди. 
Здобувачі освіти набувають компетентностей згідно з ОПП під керівництвом викладачів кафедр та працівників 
практичної фармації відповідно до Положення про організацію та проведення навчальних і виробничих практик 
студентів фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Студенти здобувають соціальні навички впродовж всього терміну навчання на ОП, відповідно до загальних 
компетентностей (ЗК) при вивченні гуманітарних, природничих, професійних дисциплін та проходженні практик. 
До них належать здатність: діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо (ЗК1); виявляти ініціативу (ЗК5); 
адаптуватися та діяти у новій ситуації (ЗК7); вибирати стратегії спілкування, працювати в команді (ЗК10); 
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства (ЗК13); зберігати та примножувати цінності і досягнення 
суспільства (ЗК14).
Soft skills здобуваються студентами при вивченні обов’язкових професійних дисциплін: «Етика та деонтологія у 
фармації», «Вступ у фармацію», «Організація та економіка фармації», «Фармакоекономіка», «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», практики «Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою» та закріплюються  при проходженні дисципліни  «Виробнича 
фармацевтична практика», вибіркових дисциплін 22 блоку «Соціальна фармація» і «Суспільна функція 
фармацевтичної діяльності», участю у соціальних проектах.
  Це  обумовлено тим, що професія провізора є соціальною. Серед  функцій аптеки  виділяють, зокрема, 
інформаційно-соціальну діяльність - організацію санітарно-просвітницької роботи, надання фармацевтичної опіки 
пацієнтам та інформаційної допомоги лікарям, першої медичної допомоги і відпуск ЛЗ за 

Сторінка 9



пільговими/безоплатними рецептами (https://www.pharmencyclopedia.com.ua).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт  «Фармація, промислова фармація» відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Освітній процес в ІФНМУ організований за європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою 
(ЕСТS), яка включає вивчення дисциплін, які структуровані на модулі. 
Один навчальний рік триває 40 тижнів, 60 кредитів ЄКТС (1 кредит = 30 академічних годин). Тижневе 
навантаження на студента становить 1,5 кредити ЄКТС, з них аудиторне навантаження – 50,5%.
Співвідношення між аудиторними заняттями та самостійною позааудиторною роботою студентів (СПРС) при 
вивченні дисциплін циклу «Загальної підготовки» становить 43% : 57%; дисциплін циклу «Професійної підготовки», 
відповідно 54% : 46%; практичної підготовки – 38%  : 62%.
Нормативне забезпечення СПРС висвітлюється в навчальних та робочих навчальних планах, навчальних та робочих 
навчальних програмах, силабусах дисциплін. Методичне забезпечення із організації СПРС включає тематичний 
план, методичні вказівки, посібники, робочі зошити, бази мультимедійних презентацій, відео, алгоритми виконання 
практичних навичок, інтерактивні джерела тощо.  
Контроль за СПРС здійснюється під час проведення аудиторних занять, складання підсумкових контролів, 
Підсумкової атестації випускників з використанням тестових програм, віртуальних пацієнтів, інтерактивних методів, 
контрольних робіт тощо. Інформацію стосовно затрат часу на СПРС Університет отримує шляхом опитування 
студентів (анкетування, інтерв’ювання, під час проведення виробничих зборів, засідань старостатів).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На даний час дуальна форма навчання в ІФНМУ знаходиться на стадії становлення. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-komisiia/vstup-do-universytetu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

На ОП вступники мають продемонструвати високий рівень знань з фундаментальних дисциплін, зокрема з хімії, 
біології, фізики, математики. На 1 курс вступники приймаються на основі повної загальної середньої освіти на строк 
навчання 4 роки 10 місяців (денна форма) чи 5 років 5 місяців (заочна форма) шляхом подання сертифікатів ЗНО з 
української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3), біології / хімії (0,4), фізики / математики (0,3) або 
української мови та літератури (0,3), біології (0,4), хімії (0,3). Конкурсний бал для вступу – не менше 130 балів.
При вступі на другий курс вступники подають сертифікат ЗНО з української мови та літератури (мінімальна 
кількість балів – 100) і складають комплексне фахове випробування. Особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста 
(молодшого бакалавра) за спеціальністю 5.12020101–«Фармація» (226 «Фармація, промислова фармація»), 
приймаються на 2 курс із строком навчання 3 роки  10 місяців (денна форма) чи 4 роки 5 місяців (заочна форма) на 
основі результатів комплексного фахового випробування із фармацевтичної хімії і неорганічної хімії; особи, які 
вступають на заочну форму на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010102–«Сестринська 
справа», 5.12010101– «Лікувальна справа» (223 «Медсестринство») – із анатомії людини і фізіології. Бал 107 і менше 
(за сумою 2 складових) вважається негативним і не дозволяє допускати вступника, який його отримав, до конкурсу 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/pryimalna-komisiia/vstup-do-universytetu).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту». Визнання 
результатів навчання в інших закладах освіти України в рамках академічної мобільності – відповідно до угод 
ІФНМУ. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в 
університетах та наукових установах України. Кредити ЄКТС, отримані в інших закладах вищої освіти України, 
перезараховуються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ та Положення про 
академічну мобільність (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
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такі були)?

На фармацевтичний факультет ІФНМУ щороку поновлюються / переводяться студенти з інших ЗВО України, а саме: 
у 2019–2020 н.р. було 7 таких осіб, у 2020–2021 н.р. – 6 (з ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет», Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Ужгородського 
національного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 
Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету). 
Перезарахування як дисциплін, так і окремих модулів дисциплін, здійснюється відповідно до Положення про 
порядок перезарахування навчальних дисциплін (індивідуальних планів) та визначення академічної різниці в 
ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). 
Наприклад, відповідно до рішення ректорату ІФНМУ від 08.09.2020р, протокол № 2, розпорядженням декана 
факультету від 09.09.2020р. №1798, студентці Ш. 4 курсу 64 групи перезараховано такі дисципліни: 
«Фармакогнозія» (255 год., «144/В/добре»), «Технологія ліків» (180 год., Модуль №1, Модуль №2 по 144 бали) та 
контрольні робіти з дисциплін «Фармацевтична хімія» (41 бал), «Фармацевтичне право та законодавство» (43 бали), 
які вона вивчила, навчаючись на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного 
факультету імені І.Я. Горбачевського.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Згідно чинного законодавства України неформальна освіта в медичних закладах освіти не передбачена. Університет 
сприяє здобувачам освіти в елементах неформальної освіти (участь в конкурсах, виставках, тренінгах тощо).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

-

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Програмні результати навчання досягаються завдяки застосуванню таких форм: лекцій, практичних, семінарських 
занять, проходження навчальної, виробничої фармацевтичної практики в аптечних закладах, виробничих 
підприємствах;   консультації з викладачами (у тому числі дистанційні); самостійної позааудиторної роботи 
студентів. При цьому використовуються такі методи викладання і навчання: інтерактивні (e-learning, рольові, ділові 
ігри, метод «інтерв’ю», тренінги, обмін знаннями, обговорення роботи студентських дослідницьких груп, метод 
проектів, кейс-метод, аналіз ситуацій, аукціон ідей, евристична бесіда, презентація, диспути, дебати, дискусії, 
«мозковий штурм», метод «круглого столу», проведення вікторин, брейн-рингів, робота в малих групах у НПЦ 
«Фармація», «Медицина», біля «ліжка хворого», з «віртуальним пацієнтом» (http://olab.ifnmu.edu.ua/).
Перелік форм та методів навчання і викладання на ОПП регламентуються Положенням про організацію освітнього 
процесу в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty), Положенням про організацію та 
проведення навчальних і виробничих практик студентів фармацевтичного факультету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та описані у робочих програмах і силабусах дисциплін 
https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

В Університеті створені умови для забезпечення студентоцентрованого підходу, який проявляється у: залученні 
студентів до формування ОП (шляхом анкетування, обговорення на виробничих  зборах, у соціальних мережах); 
прийнятті управлінських рішень (участь представників Студентського самрядування у засіданнях Вченої ради, 
ректорату, деканату, старостатів, у роботі Студентського наукового товариства тощо); участі роботодавців в 
освітньому процесі (керівництво виробничими фармацевтичними практиками, проведення аудиторних занять та 
Підсумкової атестації тощо); вільному виборі студентами вибіркових дисциплін, баз практик, форм Підсумкової 
атестації; використанні науково-педагогічними працівниками сучасних інноваційних методів і форм проведення 
занять («віртуальний пацієнт», інтерактивні лекції, e-learning, дистанційні методи навчання та інші), що знаходить 
своє відображення у робочих навчальних планах та програмах дисциплін. Для з’ясування рівня задоволеності 
студентів організацією освітнього процесу регулярно проводяться анкетування. Так, на запитання: «Який Ваш 
рівень задоволеності освітою, яку здобуваєте в ЗВО?», 15,2% студентів 3 курсу відповіли, що «високий», 69,7% – 
«достатній» (разом 84,9%), серед студентів 4 курсу ці ж відповіді становили 21,7% та 52,2% відповідно (разом 73,9%). 
https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-eXWs/edit#responses; 
https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?ts=5eb997b4#responses.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 

Сторінка 11



принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи в ІФНМУ ґрунтуються на нормативно-правових документах (Статут, Колективний 
договір, Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, Правила внутрішнього розпорядку та інші), які 
передбачають рівноправні відносини між учасниками освітнього процесу. Викладачі Університету мають 
можливість вільно реалізувати свої наукові, творчі, професійні надбання у розробці та впровадженні авторських 
курсів (33), проведенні наукових студентських гуртків, майстер-класів, відкритих занять, конференцій тощо.
Академічна свобода студентів забезпечується вільним вибором вибіркових дисциплін, участю у студентському 
самоврядуванні та інших студентських організаціях https://ifnmu.edu.ua/uk/oholoshennya/3026-89-88-naukovo-
praktychna-konferentsiia-studentiv-i-molodykh-vchenykh-z-mizhnarodnoiu-uchastiu; https://ifnmu.edu.ua/uk/2999-
farmatsevtychnyi-forum-ifnmu-vidbuvsia-u-formi-bezperervnoho-12-hodynnoho-naukovoho-marafonu.
Результати опитування учасників освітнього процесу засвідчують, що науково-педагогічні працівники 
дослуховуються до думки студентів, про що позитивно відповіли 52-57% респондентів і тільки 3-5% вважать, що їхні 
пропозиції  не враховуються https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-
eXWs/edit#responses; https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?
ts=5eb997b4#responses.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Із затвердженої ОПП та силабусів дисциплін, які розміщуються на сайті Університету до початку нового 
навчального року і є у вільному доступі, учасники освітнього процесу можуть ознайомитись з цілями, змістом та 
очікуваними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_programa.pdf;  https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?
viewid=49966926%2D13b4%2D4a8b%2Db530%2D055505eb945f).
На першому занятті викладач доводить до відома студентів цілі, зміст, політику дисципліни, критерії оцінювання, 
очікувані компетентності та ПРН, які вони здобудуть після її вивчення. Щодо вибіркових компонентів, то кафедри 
проводять їх анонсування у семестрі, який передує семестру вивчення дисципліни для усвідомленого вибору 
студентами.
Після зарахування до Університету кожен студент отримує логін і пароль свого облікового запису з доступом до 
електронного ресурсу ІФНМУ, що надає можливість роботи з навчально-методичними матеріалами розміщеними на 
сайтах кафедр.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час навчання на ОПП, студенти мають право вільного вибору студентських наукових гуртків, де під 
керівництвом викладачів, проводять наукові дослідження. В Університеті щорічно проводяться науково-практичні 
конференції студентів і молодих вчених, на яких студенти доповідають про свої наукові досягнення. В ІФНМУ 
щорічно проводиться «День науки», під час якого студенти звільняються від занять і беруть участь у роботі 
конференції (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/oholoshennya/3026-89-88-naukovo-praktychna-konferentsiia-studentiv-i-
molodykh-vchenykh-z-mizhnarodnoiu-uchastiu). Свої наукові здобутки студенти Університету можуть представляти і 
на конференціях у ЗВО України і зарубіжжя. Ректорат ІФНМУ, для заохочення студентів у науковій діяльності, бере 
на себе витрати студентів за участь в конференціях, за публікації їхніх наукових робіт у матеріалах конференцій та у 
фахових періодичних виданнях. Переможці студентських наукових конференцій заохочуються ректоратом у вигляді 
преміювань, дипломів тощо.
Викладачі ОПП постійно вносять доповнення до навчальних програм дисциплін, пропонують нові авторські курси у 
блоках вибіркових дисциплін за результатами своїх наукових досліджень, що підтверджуються Актами 
впровадження та висвітлені у програмах освітніх компонентів («Технологія ліків», «Технологія лікарських 
косметичних засобів», «Практика з технології ліків», «Фармакоекономіка», «Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг», «Суспільна функція фармацевтичної діяльності», «Основи страхової медицини», «Фармакогногзія», 
«Ресурсознавство лікарських рослин» тощо). 
Спільні наукові дослідження студентів та викладачів проводяться в межах науково-дослідних тем кафедр, 
затверджених Вченою радою ІФНМУ, результати яких висвітлюються у спільних публікаціях (http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21
P03=FILA=&2_S21STR=sphhc_2018_4_2_5; https://mmf.nuph.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/02/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-5-
%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80.-2017-
%D0%A4%D0%9C%D0%9C-%D0%9D%D0%A4%D0%B0%D0%A3-2.pdf (С. 399)) та представляються на конференціях 
(https://drive.google.com/file/d/1zL08wgoK46y1O_c7uGXk4_ALX9V62cNz/view).
Навички виконання науково-дослідних робіт студенти отримують в НПЦ «Фармація», який налічує 5 лабораторій 
практичної фармації, експериментальну аптеку та в акредитованому МОЗ України НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/mizhkafedralni-
laboratorii).
Здобувачами освіти ОПП на випускових кафедрах в межах їх науково-дослідних робіт заплановано та виконуються 
магістерські роботи (https://ifnmu.sharepoint.com/:x:/r/siteDeanFarm/_layouts/15/Doc.aspx?
sourcedoc=%7BE66A16F0-AC80-42CE-A512-
C2F5649060FE%7D&file=5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.xlsx&action=default&mobileredirect=true).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Моніторинг та оновлення освітніх компонентів здійснюється щорічно відповідно до Положення про порядок 
розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів освіти в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). Оновлення змісту освітніх компонентів здійснюється, як за 
результатами зворотнього зв’язку із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, так і внаслідок прогнозування 
розвитку фармацевтичної галузі і потреб суспільства. При створенні робочих навчальних програм належна увага 
приділяється відповідності змісту підготовки магістра фармації, промислової фармації, кваліфікаційній 
характеристиці провізора і потребам регіону.
Питання відповідності навчальних програм дисциплін сучасному стану розвитку фармацевтичної науки і практики 
є предметом обговорення на засіданнях кафедр, методичної комісії фармацевтичного факультету, Центральної 
методичної ради, ректорату. 
До навчальних програм дисциплін вносяться результати наукових напрацювань НПП Університету. Так, результати 
наукових здобутків фармакогностів Прикарпаття, очолюваних професором Грициком А.Р., відображені у 
навчальних програмах дисциплін «Фармакогнозія», «Навчальна практика з фармакогнозії», «Фармацевтичний 
аналіз лікарських засобів», «Ресурсознавство лікарських рослин», «Лікарські рослини світової флори». 
Результатами наукових досліджень професора Стецьківа А.О., опублікованих у світових наукометричних базах, 
доповнені навчальні робочі програми дисциплін «Загальна і неорганічна хімія», «Основи нанотехнологій». 
Результати докторської дисертаційної роботи доцента Федоровської М.І. лягли в основу коригувальних дій 
навчальних програм як з обов’язкових («Технологія лікарських косметичних засобів», «Практика з технології 
ліків»), так і вибіркових («Теоретичні основи розробки складу та технології виготовлення косметичних засобів», 
«Основні принципи раціонального застосування косметичних засобів, «Технологія парфумерно-косметичних 
засобів», «Аромологія у фармації і косметології») компонентів. 
А новітні підходи до фармацевтичної діяльності, а саме: реалізація урядової програми «Доступні ліки»; 
впровадження електронного рецепту; зміна груп ЛЗ, які підлягають предметно-кількісному обліку у ЗОЗ; 
можливість дистанційної торгівлі ЛЗ та супутніми товарами у разі встановлення карантину або введення 
надзвичайного стану – були відображені у навчальних робочих програмах дисциплін «Організація та економіка 
фармації», «Фармацевтичне право та законодавство», «Вступ у фармацію», «Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

В Університеті функціонує відділ міжнародних зв’язків (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/viddily/viddil-mizhnarodnykh-zviazkiv), який координує співпрацю із  зарубіжними навчальними закладами та 
науковими установами, участь у міжнародних проектах, зокрема Еразмус +.
Викладачі ОПП проходили стажування з підвищення педагогічної та професійної кваліфікації на базах таких 
закордонних ЗВО: Panstwowа Wyzszа Szkolа Zawodowа, Polska (Гуцол М.І., 2016), Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Polska (Самборський О.С., Феденько С.М., 2017; Старченко Г.Ю., 2019); Sustainable development Ltd. Trajnostni razvoj 
d.o.o. Ljubljana, Slovenija (Фітковська І.П., Клименко В.І., 2019); Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Opolu, Polska (Козовий Р.В., 2018-2020, Швець Л.С., 2018) тощо.
Здобувачі освіти та НПП мають безкоштовний доступ до Web of Science та Scopus, безкоштовний тестовий доступ до 
бази даних видавництва McGraw Hill Access Medicine, Hinari, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 
Національної наукової медичної бібліотеки України.
Зміст освіти на ОПП включає ряд дисциплін, які базуються на досягненнях світової фармацевтичної науки, зокрема: 
«Організація фармацевтичної справи за кордоном»,  «Англійська мова для ділового спілкування фармацевта»,  
«Англійська мова за професійним спрямуванням», «Іншомовна фахова комунікація: англійська»,  «Міжнародний 
маркетинг у фармації» «Особливості зовнішньоекономічної діяльності у фармацевтичній галузі».

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотнього зв’язку у процесі навчання для визначення відповідності 
рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і 
забезпечення своєчасного коригування освітнього процесу. Органічною складовою освітнього процесу є контроль 
знань студентів. Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний та підсумковий 
контроль знань, оцінювання результатів практик, ректорський контроль стану підготовки студентів, Підсумкову 
атестацію.  
Одним із важливих контрольних заходів оцінювання ПРН з фундаментальних дисциплін при завершенні 3 курсу є 
комплексний тестовий іспит з дисциплін: «Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін» та «Інтегрований курс 
з хіміко-біологічних дисциплін». Оцінювання ПРН з професійної підготовки проводиться на  випускному курсі 
шляхом складання комплексного тестового іспиту з дисципліни «Виробнича фармацевтична практика», яка 
об’єднує шість освітніх компонентів (фармацевтичну хімію, фармакогнозію, організацію та економіку фармації, 
фармацевтичний менеджмент та маркетинг, технологію ліків, клінічну фармацію та фармацевтичну опіку).
Зовнішньою формою контролю за досягненням ПРН у межах навчальних дисциплін ОПП є Єдиний державний 
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кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), який складається з двох етапів. Перший етап ЄДКІ включає в себе ліцензійний 
інтегрований тестовий іспит «Крок 1. Фармація» та іспит з англійської мови професійного спрямування. Другий етап 
ЄДКІ складається з інтегрованого ліцензійного тестового  іспиту «Крок 2. Фармація» та об’єктивного 
структурованого практичного іспиту (ОСПІ) (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).   
Критерії оцінювання знань здобувачів освіти є обов’язковою складовою навчальної, робочої навчальної програм, 
силабусів дисциплін. На початку семестру викладач, який викладає дисципліну, знайомить студентів зі змістом, 
структурою, формою роботи, прикладами завдань, а також із критеріями її оцінювання.
На електронних сторінках кафедр розміщена інформація про форми та методи проведення контролю знань 
студентів і критерії оцінювання (https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, систематичності та системності, 
плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, доступності та зрозумілості методик оцінювання, урахування 
індивідуальних можливостей студентів. 
Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни викладена у навчальних та робочих навчальних  
програмах, силабусах, що відповідає Положенню про організацію освітнього процесу в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). Інформація про форми контрольних заходів доводиться до 
відома здобувачів освіти на початку вивчення дисципліни викладачем та розміщена на електронних сторінках 
кафедр, необмежений доступ до яких мають всі викладачі та студенти (https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання на ОПП регламентуються Положенням про організацію 
освітнього процесу в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty) та робочими навчальними 
програмами  дисциплін. На ОПП застосовуються такі форми контрольних заходів: поточний контроль, підсумковий 
контроль (підсумковий модульний контроль, залік, іспит, ректорський контроль, Підсумкова атестація випускників. 
Вони передбачені навчальним планом, графіком освітнього процесу, розкладом занять, відображені у календарно-
тематичних планах дисциплін, висвітлюються на електронній сторінці кафедри і навчально-методичних стендах 
кафедр та доводяться до відома здобувачів викладачем на першому занятті з дисципліни. Перелік завдань до 
контролю знань студентів обговорюється на засіданні кафедри, затверджується цикловими методичними комісіям, 
оприлюднюється не пізніше, ніж за один місяць до підсумкового контролю.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» відсутній.
Атестація здобувачів здійснюється у формі ЄДКІ відповідно до Положення про організацію та порядок проведення 
атестації випускників на фармацевтичному факультеті (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty), який 
включає: 
- інтегрований тестовий іспит «Крок», що оцінює відповідність якості теоретичної підготовки фахівця стандарту 
вищої освіти; 
- іспит з англійської мови професійного спрямування, який оцінює компетентність студента з володіння 
професійною англійською мовою; 
- об’єктивний структурований практичний іспит, який оцінює готовність випускника до провадження професійної 
діяльності шляхом демонстрування практичних компонентів професійної компетентності, максимально 
наближених до реалій практичної діяльності. За вибором здобувача освіти однією із форм атестації є кваліфікаційна 
(магістерська) робота, яка передбачає узагальнену самостійну науково-дослідну, експериментальну роботу. Вимоги 
до неї виписані в Положенні про магістерську роботу на фармацевтичному факультеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). Магістерська робота підлягає обов’язковій перевірці на 
академічний плагіат, яка здійснюється відповідно до Положення про запобігання та виявлення академічного 
плагіату в Університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/pologennia_pro
_plagiat.pdf). Захист магістерської роботи здійснюється відкрито і публічно.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в 
ІФНМУ та Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ІФНМУ, Кодексом 
академічної доброчесності ІФНМУ, Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату в ІФНМУ, які 
оприлюднені на сайті Університету (https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

При оцінюванні студентів під час підсумкового контролю викладач дотримується Положення про організацію 
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освітнього процесу в ІФНМУ та  критеріїв оцінювання, які прописані в робочих навчальних програмах і силабусах 
дисциплін.
У разі упередженого ставлення зі сторони екзаменаторів, або, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав 
під час підсумкового контролю (ПК), він має право на апеляцію у відповідності до Положення про процедуру 
розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів освіти ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_rozgliad_zvernen.pdf ). 
Об’єктивність екзаменаторів під час проведення ПК забезпечується такими формами проведення: індивідуальний 
тестовий контроль сформований комп’ютерною програмою, безбілетна форма усного опитування, впровадження 
елементів ОСПІ, обов’язкова наявність затверджених еталонів відповідей, обов’язкова присутність не менше двох 
викладачів, можливість присутності представників студентського самоврядування (Положення про організацію 
освітнього процесу в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ).
Під час навчання студентів за даною ОПП конфліктних ситуацій, пов’язаних з необ’єктивністю екзаменатора, не 
виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувачі освіти мають право на повторне проходження контрольних заходів в таких випадках: незадовільна оцінка 
на ПК, Підсумковій атестації; з метою покращення свого рейтингового балу  відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу в ІФНМУ та оприлюднюється на сайті Університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ).
Наприклад: у 2019/2020 навчальному році випускниця К. згідно з процедурою покращила свій рейтинговий бал з 
дисципліни «Цивільний захист», а дев’ять студентів другого курсу повторно склали ПК з дисципліни «Аналітична 
хімія».

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів урегульовується Положенням про процедуру 
розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів освіти ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_rozgliad_zvernen.pdf ).
Студенти ознайомлені із даною процедурою, про що свідчать результати анкетувань 
(https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-eXWs/edit#responses; 
https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?ts=5eb997b4#responses ).
За час реалізації даної ОПП не було випадків оскарження результатів контрольних заходів.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в академічному середовищі ІФНМУ 
регламентується Кодексом академічної доброчесності ІФНМУ, Положенням про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в ІФНМУ (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty), які оприлюднені на сайті 
Університету і забезпечують інституційну культуру ІФНМУ.
В Університеті працює Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату та Комісія з академічної 
доброчесності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/nakaz_akadem_
dobrochesnist.pdf) 
В 2019/2020н.р. Комісією з виявлення та запобігання академічного плагіату було перевірено 15 (100%) дипломних 
робіт випускників фармацевтичного факультету, з яких у чотирьох – виявлено елементи академічного плагіату. До 
моменту захисту всі зауваження були виправлені.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

У процесі проведення моніторингу дотримання академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційних робіт 
(дипломних, магістерських), написанні науково-методичних та навчальних посібників, підручників, монографій, в 
тому числі електронних, наукових робіт, дисертаційних робіт, заключних звітів за результатами виконання НДР в 
Університеті використовується ліцензійне програмне забезпечення – сервіси перевірки на плагіат «Unichek» та 
«Strikeplagiarism», згідно з укладеними договорами. При виявленні академічного плагіату в ІФНМУ Комісії 
реагують відповідно до Положень Університету (https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-
robota/akademichna-dobrochesnit).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

В Університеті згідно з Положенням про академічну доброчесність в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/pologennia_aka
dem_dobrochesnist.pdf) популяризація академічної доброчесності проводиться серед усіх учасників ОП. При цьому 
використовуються проведення семінарів, виробничих зборів, старостатів тощо. Введено окремі навчальні 
дисципліни («Інтелектуальна власність», «Академічна доброчесність»), які ознайомлюють здобувачів освіти із 
засадами академічної доброчесності та академічного письма (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/naukova-robota/komisiia-z-vyiavlennia-ta-zapobihannia-plahiatu), Декларацію про дотримання 
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академічної доброчесності 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akadem
_dobrochesnist.pdf ). На навчальній платформі ІФНМУ розташований онлайн курс «Основи академічної 
доброчесності» (https://courses.ifnmu.edu.ua/courses/course-v1:KZVTZP+001+2020_T1/about), за підтримки проєкту 
SAIUP - онлайн курс (https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about?
fbclid=IwAR3aXblheimtWH0QGZUq0ko9hBiImjPP4vHV7fpO-ZJ8tgzpOTiV0CUf-dc). Відповідальність за дотримання 
академічної доброчесності передбачена у Правилах внутрішнього розпорядку 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідальність за порушення академічної доброчесності передбачає повторне проходження оцінювання 
(магістерська робота, контрольна робота, іспит, ПМК, залік тощо), повторне проходження відповідного освітнього 
компонента освітньої програми; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих пільг з оплати навчання, 
відрахування з Університету тощо (Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ).
Так, за порушення  академічної доброчесності (надання неправдивої інформації) із студентки 2 курсу С. було знято 
повноваження старости 43 академічної групи та проведена роз’яснювальна робота.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

При проведенні конкурсного добору науково-педагогічних працівників в ІФНМУ враховується рівень 
професіоналізму згідно з кваліфікаційними вимогами до претендентів, що передбачені в Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/announcement/pdf2020/9/poriadok_provedennia_konkursnogo_vidboru_2020.pdf).
Ректоратом Університету щорічно залучаються до науково-педагогічної діяльності найкращі у рейтингу випускники 
фармацевтичного факультету, яким створюються умови для наукової діяльності та навчання  педагогічній 
майстерності в навчально-тренінговому центрі, що мінімізує плинність кадрів. 
Одним із підходів до оцінки професіоналізму викладача є анкетування здобувачів освіти 
(https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-eXWs/edit#responses ; 
https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?ts=5eb997b4#responses).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Освітній процес на ОПП проводиться за участю провідних фахівців фармацевтичної галузі Прикарпаття, зокрема: 
начальниці Державної служби з ЛЗ та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області Шпур Н.Т., 
виконавчого директора ТОВ «Іва-Фарм» Венгринюка І.М., завідувачки ТОВ «Аптека «Центорія» Самборської Я.І., 
технічного директора ПАТ «Барва», к.т.н. Межиброцького В.П.
До освітнього процесу в ІФНМУ залучені працівники ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»», де 
створено НПЦ для проведення занять з дисциплін «Біофармація», «Фармацевтична біотехнологія» / 
«Біотехнологічні процеси у виробництві ЛЗ», практики з технології ліків. Між Університетом та практичними 
базами є укладені угоди про співпрацю.
В Університеті практикується проведення спільних лекцій за участю зовнішніх стейхолдерів 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2729-na-farmatsevtychnomu-fakulteti-vidbulas-interaktyvna-lektsiia-do-vseukrainskoho-
tyzhnia-prava), участь у проведенні Підсумкової атестації випускників 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/farm/zviti/2020_%D0%9E%D0%A4.pdf; 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/studentam/ogoloshennia_dekanativ/farm/zviti/2018_%D0%97%D0%A4.pdf; 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2797-na-farmatsevtychnomu-fakulteti-vidbuvsia-zakhyst-dyplomnykh-robit-vypusknykiv-
zaochnoi-formy-navchannia-foto; https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2796-na-farmatsevtychnomu-fakulteti-tryvaie-atestatsiia-
vypusknykiv-zaochnoi-formy-navchannia-foto).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Зовнішніми стейкхолдерами, які проводять аудиторні заняття на ОПП є: на кафедрі фармації – Стасів Т.Г., кандидат 
фармацевтичних наук, доцент, начальник випробувального центру ДП «Івано-Франківський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації», яка проводить заняття з дисциплін: «Інтелектуальна власність», 
«Контроль якості біологічно-активних добавок та харчових продуктів»; Гузьо Н.М., співвласниця ТОВ «Берегиня 
Фарм», з дисципліни «Ресурсознавство лікарських рослин»; на кафедрі ОЕФ і ТЛ – Максименко О.В., завідувачка 
аптеки № 1 ПФ «МІФ» на базі аптеки проводить заняття з обов’язкового компоненту «Вступ у фармацію»; Гаврищук 
Л.М., завідувач аптеки ФОП «Любисток» – з «Фармацевтичне право та законодавство» і «Організація та економіка 
фармації» для англомовних студентів.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

В Університеті налагоджена система безперервного підвищення професійного розвитку ННП, яка прописана у 
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ІФНМУ 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). В ІФНМУ функціонує НТЦ для викладачів, який здійснює роботу 
за трьома напрямками: Курси педагогічної майстерності для молодих викладачів в рамках розвитку проекту 
«Модернізація медичної освіти в країнах Східного Сусідства»; Підвищення мовної майстерності викладачів в т.ч. за 
напрямком підготовки до іспиту FCE з англійської мови на рівень В2 (за програмами Cambridge English Language 
Assesment); Інтерактивні методи навчання.
 На підставі укладених угод із ЗВО України та зарубіжжя НПП підвищують свою педагогічну майстерність (ПНУ ім. 
В. Стефаника», НМУ ім. О.О. Богомольця, ХМАПО, НФаУ, ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН 
України», Центр інноваційних освітніх технологій НУ «Львівська політехніка», НМАПО ім. П. Л.Шупика, ТНМУ ім. 
І.Я. Горбачевського, ІФОІППО, ІФНТУНГ, Люблянський університет (Словенія), Вища медична професійна школа 
м. Ополє (Польща), Oxford University Press, Cambridge Assessment English, Pearson, Macmillan Education, CNED 
FRANCE, Medical University of Lublin (Poland), University of Valladolid (Spain), Medical university of Warsaw (Poland)). 
У бюджеті Університету передбачені спеціальні кошти для забезпечення підвищення кваліфікації НПП.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В ІФНМУ розроблена система стимулювання НПП до підвищення викладацької майстерності: застосування 
передових технологій в освітньому процесі демонструються під час проведення майстер-класів, відкритих лекцій та 
практичних занять, з подальшим представленням у вигляді доповідей на науково-практичних та науково-
методичних конференціях, публікаціях матеріалів у відповідних збірниках (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/suspilni-obhovorennia), що зараховується до рейтингових показників викладача. Адміністрацією 
Університету за особливі досягнення у фаховій сфері та за освітні ініціативи кращі викладачі нагороджуються 
грамотами, подяками, грошовими преміями відповідно до Положення про преміювання працівників ІФНМУ, 
затверджене наказом ректора від 06.03.2020р. № 308-д. За успішно виконані та захищені дисертаційні роботи 
даним Положенням передбачено грошові винагороди дисертантам, їх керівникам та консультантам.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічні ресурси ІФНМУ повністю забезпечують ОП, що підтверджується фінансовими документами 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/finansova-diialnist). Загальна площа приміщень складає 44682,72 м2, навчальні площі 
20004,27 м2, в тому числі фармкорпус - 3836,1м2. В Університеті для забезпечення практичної підготовки 
здобувачів функціонують НПЦ «Фармація» (6 лабораторій, експериментальна аптека з можливістю виготовлення 
лікарських форм, навчально-дослідні ділянки), «Медицина», придбано обладнання на суму 459903,56 грн.
Бібліотека забезпечена безкоштовним доступом до європейських і світових бібліотек та баз даних 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/biblioteka-holovna). Бібліотечний фонд налічує 352115 примірників, наукові видання -
133947 примірників, навчальні - 215709, художня література – 2459, майже 45000 періодичних видань, 65000 
монографій, 20000 зарубіжних видань. В електронному каталозі бібліотеки є 304479 примірників 
http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocSearchForm. В 2020 році бібліотека поповнила загальний фонд навчальної 
літератури 5514 примірниками на суму 2405232.00 грн. 
ОПП має достатнє ліцензоване інформаційне забезпечення на базі платформи Microsoft, EDX, Microsoft Teams, 
працює 37 комп’ютерних класів (1151 дисплейне місце), всі робочі місця з доступом до мережі Internet. За останні два 
роки придбано обладнання на суму 13167825,6 грн (на 01.01.2020). Навчально-методичне забезпечення 
представлене на сайтах кафедр https://ifnmu.sharepoint.com/sites/usdoc.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет створив достатньо безпечне освітнє середовище для здобувачів освіти з розвиненою навчальною базою: 
22 навчальні корпуси, навчально-практичні центри, в тому числі «Фармація», 10 акредитованих навчально-
наукових лабораторій, дослідні ділянки, навчально-виробничо-рекреаційна база «Арніка», навчально-
експериментальна база. Здобувачі ОПП мають можливість користуватись відповідною інфраструктурою: 
університетськими закладами харчування (18), Університетською клінікою та кабінетом спеціалізованої 
психологічної підтримки (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/likuvalno-profilaktychna-
robota/universytetska-klinika, https://www.ifnmu.edu.ua/uk/component/finder/search?
q=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3&Itemid=103), студентськими 
гуртожитками (4), спортивним комплексом  (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/sportyvne-zhyttia ). Ректорат, деканат 
тісно співпрацюють з студентським самоврядуванням і дослухаються до думки, пропозицій здобувачів освіти через 
живе спілкування, або шляхом анкетування (https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-
s9OpmLdw9aNPT5HA-eXWs/edit#responses). Один з прикладів – це створення студентського простору «Академка». 
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Активно працюють студентські організації: профспілковий комітет, ЕМСА, УМСА-ІФ, СНТ, редакції студентських 
видань «Ескулап-ІФ» та «МЕД», студентське радіо і телебачення. Розвитку творчих здібностей сприяє Центр 
культури і дозвілля студентів (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/).

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Приміщення Університету, студентські гуртожитки мають чинні Висновки державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи діючого об’єкту та Акти перевірки додержання вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної 
безпеки, що гарантує безпечне середовище для проведення освітнього процесу. У гуртожитках наявна 
протипожежна сигналізація з оповіщенням на кожну кімнату. Безпечність освітнього середовища для життя і 
здоров’я здобувачів ОПП регламентується Стратегією розвитку (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/stratehiia-rozvytku-ifnmu), Порядком подання та розгляду (з дотриманням конфiденцiйностi) заяв про 
випадки булiнry (цькування),  Порядком реагування на доведенi випадки булiнгу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-bulinhu), Положенням про врегулювання 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-
koruptsii), Політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальним домаганням та 
дискримінацією 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/rotidiya_diskriminacii/poliotika_i_pro
cedura.pdf, https://www.ifnmu.edu.ua/uk/liniia-doviry). Здобувачі проходять інструктажі з питань охорони праці, 
надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, навчання і тренування з питань 
цивільного захисту https://ifnmu.edu.ua/uk/1018-v-ifnmu-vidbulos-obiektove-trenuvannia-z-pytan-tsyvilnoho-zakhystu.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня підтримка для здобувачів здійснюється шляхом оприлюднення на сайті Університету ОПП, навчального 
плану, графіку освітнього процесу, розкладів занять, нормативних документів (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/); 
розміщення на сторінках кафедр силабусів дисциплін, навчально-методичних матеріалів, графіків відпрацювань та 
консультацій (https://ifnmu.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx). Робота в НПЦ забезпечується алгоритмами 
виконання практичних навичок, регламентується графіками роботи відповідальних за роботу центрів викладачів, 
що дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію студента. Організаційна підтримка студентів 
здійснюється деканатом факультету, відділами Університету: навчальним, ЄКТС та моніторингу якості освіти, 
практики та працевлаштування випускників, міжнародних зв’язків, інститутом кураторів, студентським профкомом 
та парламентом, СНТ. Наприклад: студент М. висловив пропозицію, щодо збільшення тривалості перерви, яка 
необхідна для переїзду між кафедрами. Навчальним відділом було введено тривалість перерви до 50хв для таких 
випадків (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/rozklad-zaniat). У деканаті факультету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/oholoshennia-dekanativ/oholoshennia-dekanatu-farmatsevtychnoho-fakultetu) 
студенти отримують необхідну інформацію, що стосується: освітнього процесу, навчально-методичного 
забезпечення, проживання в гуртожитку, організації дозвілля, наукової та творчої діяльності; видаються довідки 
про навчання, дозволи на відпрацювання пропущених занять, необхідні документи для оформлення соціальних 
пільг, документи про освіту (дипломи, додатки до дипломів, академічні довідки); узгоджуються графіки 
консультацій в разі навчання за індивідуальним планом. Інформаційна підтримка реалізується відділом ІАЗ 
шляхом надання кожному здобувачу освіти індивідуального логіну та паролю для безкоштовного доступу до 
інформаційних ресурсів Університету, європейських і світових бібліотек, Web of Science та Scopus, баз даних 
видавництв McGraw Hill Access Medicine, Hinari, Національної бібліотеки, Національної наукової медичної 
бібліотеки, використання ліцензійних продуктів компанії Microsoft, анкетувань, можливостей дистанційного 
навчання, тестування, дистанційної участі в конференціях, самостійного внесення  інформації для формування 
рейтингу. Соціальна і консультативна підтримка студентам надається деканатом факультету, кураторами груп, 
викладачами кафедр, відділом практики та працевлаштування випускників, ректоратом. Психологічна допомога 
забезпечується кураторами груп, особливо для студентів першого курсу фармацевтичного факультету та факультету 
підготовки іноземних громадян, кабінетом психологічної підтримки (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-
pidrozdili-2/medychnyi-koledzh), викладачами кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. Адміністрація 
отримує зворотну інформацію про якість підтримки здобувачів освіти за результатами анкетувань, під час 
проведення  виробничих зборів.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті затверджений та введений у дію «Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та 
маломобільним групам населення в ІФНМУ», яким визначаються дії працівників щодо забезпечення зручності та 
комфортності перебування в будівлях та приміщеннях ІФНМУ цієї категорії здобувачів освіти 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/nakaz/2019/nakaz_pro_malomobilhe_nasel
ennia.pdf). 
Правилами прийому передбачені пільги для осіб з особливими потребами 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/primalna_komisia/2020/univer/pravila_priomu/pravila_prio
mu_iz_zminami_20_08_2020.pdf).
Для здобувачів, які мають неповнолітніх дітей, реалізують право на академічну мобільність, здобувають освіту за 
декількома ОП, потребують нетривалого лікування та реабілітації, вагітним жінкам формується індивідуальна 
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освітня траєкторія. Наприклад: студенткам заочної форми навчання М. та П. рішенням ректорату від 11.02.2020р. 
№ 15 та розпорядженнями декана факультету від 13.02.2020р.  № 1784 та 1785 у зв’язку із вагітністю та наступними 
пологами було дозволено перенести екзаменаційну сесію та достроково завершити семестр.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальним домаганням, дискримінацією, булінгом, корупцією 
в ІФНМУ, здійснюється відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфiденцiйностi) заяв про 
випадки булiнгy (цькування), Порядку реагування на доведенi випадки булiнгу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-bulinhu), Положення про врегулювання конфліктних 
ситуацій, пов’язаних з корупцією (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-koruptsii), Політики 
та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальним домаганням та дискримінацією 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/rotidiya_diskriminacii/poliotika_i_pro
cedura.pdf). 
За участю юридичного відділу ІФНМУ та провідного фахівця з питань запобігання корупції, відповідно до 
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією в ІФНМУ 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/protydiia-koruptsii), здійснюється постійний контроль за 
дотриманням відповідного чинного законодавства України, шляхом анонімного анкетування та опитування НПП та 
здобувачів освіти https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-
eXWs/edit#responses ; https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?
ts=5eb997b4#responses).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП в ІФНМУ регулюється 
Положенням про порядок розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів освіти в 
Івано-Франківському національному медичному університеті (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

В Університеті перегляд освітніх програм відбувається за результатами проведення моніторингу їх ефективності. 
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотнього зв’язку із 
зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, так і внаслідок прогнозування розвитку фармацевтичної галузі та 
потреб суспільства. Освітні програми переглядаються та перезатверджуються не рідше одного разу в рік, як правило, 
перед початком нового навчального року.
Гарантом ОП та робочою групою, навчальним відділом, відділом ЄКТС та моніторингу якості освіти, 
моніторинговими групами з внутрішнього аудиту навчальних занять, внутрішніми сертифікованими аудиторами 
проводиться  моніторинг реалізації ОПП. Підставою для внесення змін до ОПП є виявлені потреби своєчасного 
корегування навчальних планів та програм з урахуванням новітніх підходів до організації освітнього процесу, 
запровадження інноваційних технологій, змін в законодавстві, в інфраструктурі Університеті, кадровому 
забезпеченні, розвитку галузі, співпраці із стейкхолдерами 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf, , https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-
eXWs/edit#responses, https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?
ts=5eb997b4#responses ). 
Останній перегляд ОПП відбувся у весняному семестрі 2019/2020 навчального року. В оновленій ОПП було 
збільшено частку вибіркових дисциплін до 25%, зокрема, з ініціативи студентів вибіркові блоки доповнені такими 
дисциплінами: «Іншомовна фахова комунікація: англійська», «Організація фармацевтичної справи за кордоном», 
тривалість практичної підготовки збільшено на 5 кредитів ЄКТС 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf ). З ініціативи відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти і кафедр факультету запроваджено новий вид 
підсумкового контролю – іспит на 3 році навчання з дисциплін «Інтегрований курс фундаментальних дисциплін», 
«Інтегрований курс з хіміко-біологічних дисциплін» та на випускному курсі з «Виробничої фармацевтичної 
практики».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 
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забезпечення її якості таким чином:
- періодично організовуються студентські опитування з метою встановлення актуальності вивчення навчальних 
дисциплін, повноти їх розкриття 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf  , https://docs.google.com/forms/d/1TS8_NmDKgjSuTNX-y-Ot8-s9OpmLdw9aNPT5HA-
eXWs/edit#responses , https://docs.google.com/forms/d/1h73KTpfHdabuBmHSlkJUFKgfTTs2d7_qpjGyyxV-tms/edit?
ts=5eb997b4#responses;
- випускники та здобувачі освіти приймали участь у громадському обговоренні проєкту оновленої ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_zvit.pdf).
Їх пропозиції враховані при формуванні Каталогу вибіркових дисциплін, тривалості виробничої фармацевтичної 
практики.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники студентського самоврядування входять до складу ректорату та Вченої ради Університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/vcena_rada/general_information/Spysok_personalnogo_sklad
u_2020.pdf), на засіданнях яких, мають можливість висловлювати думки здобувачів освіти, щодо організації 
освітнього процесу на ОП, змістового наповнення навчальних програм дисциплін, мотивації збільшення практичної 
діяльності, організації роботи навчально-практичних центрів, можливості академічної мобільності, зокрема 
міжнародної.  
Студентське самоврядування і студентський профком приймають участь в обговоренні питань підсумків навчальних 
семестрів, організації підсумкових контролів,  у формуванні рейтингу студентів, призначенні стипендій та в 
обговоренні претендентів з випускників ОПП для наукової роботи.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП: начальниця Держлікслужби Шпур Н.Т., 
виконавчий директор ТОВ «Іва-Фарм» Венгринюк І.М., завідувачка ТОВ «Аптека «Центорія» Самборська Я.І,, 
завідувачі КП «Галицька ЦРА №12» Тростянецький Р.Ф., Іванців В.М., технічний директор ПАТ «Барва», к.т.н. 
Межиброцький В.П. є постійними членами екзаменаційних комісій з часу першого випуску (2004), де оцінюється 
ступінь набуття компетентностей і ПРН за ОП. Результати обговорення досягнень випускників знайшли своє 
відображення у програмах дисциплін: «Організація та економіка фармації», «Фармацевтичне право та 
законодавство», «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», «Технологія ліків». Так, у межах Всеукраїнського 
тижня права в ІФНМУ відбулась інтерактивна лекція на тему «Регулювання трудових взаємовідносин у контексті 
Загальної декларації прав людини» за участю викладачів дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» 
Федяк І.О., Феденько С.М. і начальниці Держлікслужби Шпур Н.Т. Адже правова грамотність провізорів є 
запорукою вдалих взаємовідносин між роботодавцями, працівниками, суб’єктами господарювання, органами 
контролю, що відображено у ОПП https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2729-na-farmatsevtychnomu-fakulteti-vidbulas-
interaktyvna-lektsiia-do-vseukrainskoho-tyzhnia-prava. За рекомендаціями роботодавців внесені зміни до змісту і 
тривалості практичної підготовки здобувачів освіти за ОП https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-
informatsiya/osvitni-prohramy.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Інформацію про працевлаштування та кар’єрний зріст випускників попередніх років (2365 осіб) деканат 
фармацевтичного факультету отримує шляхом опитування під час зустрічей випускників, які традиційно 
проводяться в ІФНМУ, із соціальних мереж, під час проведення «Днів кар’єри», «Ярмарок професій», науково-
практичних конференцій. 
Факультет гордиться своїми випускниками: Галабура Ю. – науковий співробітник компанії «Кімберолі-Кларк», 
Апелтон, оборонна галузь, штат Вашингтон, має ступінь PhD (Clemson University, Promerus LLC) США; Ніколс 
(Шевчук) У. – консультант Міністерства охорони здоров’я Великобританії з питань поставки онкологічних ліків, має 
звання клінічного фармацевта по онкології, очолювала колектив із 25 осіб в госпіталях Imperial Healthcare Trust, 
Лондон; Чепурняк О. – аптекар-аналітик у Німеччині; Рак М. – фармацевт у США; Пустовіт А. – магістр фармації у 
Польщі; Розметанюк Р. – власник аптечної мережі в Івано-Франківську; багато випускників обіймають посади 
завідувачів аптечних закладів, фармацевтичних представників фірм. Серед випускників, 15 осіб мають науковий 
ступінь кандидата фармацевтичних наук і викладають на ОПП (Бондарчук О., Сологуб В., Струк О., Самборський О., 
Феденько С., Винницька Р., Тучак Н., Мандзій Т., Сас І., Нейко О., Старченко Г., Свірська С., Дорошенко О., Гайнюк 
М., Сініченко А.). Серед випускників є завідувачка кафедри онкології ІФНМУ, професорка Крижанівська А. 
Проводиться робота над створенням Асоціації випускників фармацевтичного факультету.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В Університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Рекомендацій Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, розроблено та 
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впроваджено внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка ґрунтується на принципах, викладених у 
«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 
асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ 
ISO 9001:2015. 
Система управління якістю (СУЯ) ІФНМУ підтверджена сертифікатом стосовно надання послуг у сфері вищої освіти 
університетського рівня і у сфері охорони здоров’я ДСТУ ISO 9001:2015 (№UA MQ. 048-167-17 від 12.06.2017 р.). У 
2018, 2019, 2020 роках Університет пройшов планові зовнішні наглядові аудити та отримав підтвердження про те, 
що СУЯ ІФНМУ відповідає чинному сертифікату з міжнародним визнанням (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-
universytetu/systema-upravlinnia-iakistiu ).
Під час проведення внутрішнього аудиту ОПП було виявлено невідповідність у співвідношенні нормативних та 
вибіркових дисциплін, недостатнє використання НПЦ у самостійній підготовці студентів, недостатня практична 
підготовка здобувачів з фармацевтичної опіки, невідповідність затрат часу та ефективності контрольних робіт з 
дисциплін, які виконувалися в письмовій формі. 
Аналіз виявлених недоліків дозволив оптимізувати співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін (75% : 
25%); практичну частину ПМК проводити в НПЦ «Фармація» та «Медицина»; започаткувати проведення 
контрольних робіт із використанням інтерактивних методів. 
Позитивним досвідом даної ОПП можна вважати проведення спільних лекцій для ширшого запровадження 
міждисциплінарної інтеграції з метою покращення досягнення програмних результатів навчання 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2709-v-ifnmu-vidbulas-spilna-lektsiia-profesoriv-vasylia-popovycha-ta-iryny-
kupnovytskoi).
З метою покращення практичної підготовки здобувачів ОПП з фармацевтичної опіки кафедрою клінічної  
фармакології і фармакотерапії запроваджено проведення практичних занять та випускного іспиту з дисципліни 
«Клінічна фармація» біля «ліжка хворого», а також на базі навчально-практичного центру «Медицина» 
(https://ifnmu.edu.ua/uk/2419-derzhavni-ispyty-vypusknyky-farmatsevty-pokazuvaly-svoi-navyky-roboty-z-patsiientamy).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Одним з підходів до зовнішнього забезпечення якості вищої освіти на ОПП є оцінювання знань здобувачів ДО 
«Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» шляхом проведення ліцензійних інтегрованих іспитів 
«Крок» та Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Проведений аналіз отриманих результатів 
зовнішнього оцінювання студентів, виявив необхідність введення в ОПП міждисциплінарних курсів з 
фундаментальних дисциплін («Інтегрований курс з фундаментальних дисциплін», «Інтегрований курс з хіміко-
біологічних дисциплін») та професійно-орієнтонтованих дисциплін («Виробнича фармацевтична практика», яка 
складається із шести компонентів), підсумком яких було введено іспит 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_
Farm_programa.pdf ) .
Дана ОПП акредитується вперше.
У 2019 році Акредитаційною комісією ДАК України була проведена акредитація спеціальності 7.12020101 
«Фармація» галузі знань 1202 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/2689-v-ifnmu-pratsiuvala-ekspertna-komisiia-ministertsva-osvity-i-nauky-ukrainy?). З 
метою подальшого удосконалення освітньої діяльності, експертна комісія вважала за необхідне висловити 
пропозиції, які не впливали на рішення про акредитацію. Комісія рекомендувала посилити науково-дослідну роботу 
випускових кафедр з метою збільшення кількості фахових публікацій науково-педагогічних працівників, задіяних у 
викладанні дисциплін фармацевтичного спрямування, зокрема – публікацій у виданнях, внесених до 
наукометричних баз Web of Science, Scopus тощо; продовжити підготовку викладачами профільних кафедр 
монографій, підручників і навчальних посібників для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 
«Фармація», «Фармація, промислова фармація»; збільшити обсяг актуальної навчальної та навчально-методичної 
літератури фармацевтичного спрямування у бібліотеці Університету; розглянути питання щодо запровадження 
системи особистого рейтингування з метою посилення мотивації науково-педагогічних працівників Університету.
Пропозиції експертної комісії були враховані в ІФНМУ, а саме: захищено 1 докторську (Федоровською М.І.) та 4 
кандидатські (Свірською С.П., Дорошенко О.І., Гайнюк М.Б., Сініченко А.В.), пройшли апробацію 4 кандидатські 
(Яцюк К.М., Посацької Н.М., Легінь Н.І., Яреми І.О.) дисертації з профільних фармацевтичних дисциплін; видано 6 
навчально-методичних посібників, опубліковано 5 статей у виданнях, внесених до наукометричних баз Web of 
Science, Scopus, удосконалено систему особистого рейтингування з метою посилення мотивації НПП Університету, 
зокрема, введено електронну форму подачі викладачами рейтингових показників 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity).

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти долучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом участі у роботі 
моніторингових груп з внутрішнього аудиту проведення лекцій, відкритих лекцій та внутрішнього аудиту 
проведення практичних занять, майстер-класів. В 2020 році 43 НПП успішно пройшли навчання та підсумковий 
контроль і отримали сертифікати внутрішніх аудиторів (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/systema-
upravlinnia-iakistiu), які здійснюють постійний внутрішній аудит реалізації ОП. Відділ ЄКТС та моніторингу якості 
освіти здійснює  координацію роботи внутрішніх аудиторів, організовує роботу щодо узагальнення  матеріалів з 
оптимізації навчального процесу, здійснює методичне керівництво проведенням моніторингу якості реалізації ОП 
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(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-systemy-
otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity). Результати проведених аудитів, покладені в основу пропозицій 
щодо покращення якості освітнього процесу на ОП, обговорюються на засіданнях циклової методичної комісії і 
Центральної методичної ради, Вченої ради ІФНМУ. Здобувачі освіти долучені до процедур забезпечення якості ОП 
шляхом анкетування, співбесід, консультування, обговорення на виробничих зборах, участі у роботі деканату, 
ректорату, Вченої ради. Пропозиції та зауваження можуть подаватися через «Скриньки довіри», розміщені у 
навчальних корпусах та на сайті  Університету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/). 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В Університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету забезпечення якості освіти 
здійснюється під керівництвом ректорату за участю таких структурних підрозділів: відділу ЄКТС та моніторингу 
якості освіти (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/viddil-ievropeiskoi-kredytno-transfernoi-
systemy-otsiniuvannia-ects-ta-monitorynhu-iakosti-osvity ), навчального відділу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/navchalnyi-viddil), деканату фармацевтичного 
факультету (https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/fakultety/farmacevtichnii-fakultet).
Гарант та робоча група ОПП відповідальні за реалізацію та якість освітнього процесу на ОПП 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/navchalna-robota,  
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_F
arm_programa.pdf), взаємодіють з усіма структурними підрозділами, які забезпечують виконання ОП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються Статутом Університету 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf), Правилами 
внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/%D0%9F%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C
%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83
.pdf), Правилами внутрішнього трудового розпорядку в Івано-Франківському національному медичному 
університеті (https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf), 
наказами ректора про організацію освітнього процесу 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/nakaz/2020/nakaz_810.pdf), Договором 
про навчання в Івано-Франківському національному медичному університеті 
(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/yurydychnyi-viddil). Наведені документи доступні без 
обмежень на сайті Університету.  

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Фармація, промислова фармація» був розміщений на сайті 
Університету для громадського обговорення  за покликанням: 
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/suspilni-obhovorennia?id=2958 https://www.ifnmu.edu.ua/uk/?
option=com_rsform&view=rsform&formId=8

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» оприлюднена у вільному доступі на сайті 
Університету за покликанням: 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/OPP_F
arm_programa.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. Наявні всі етапи фармацевтичної освіти в Університеті (коледж – ОПП – післядипломна освіта), що  забезпечує 
безперервний професійний розвиток фахівця;
2. Послідовність та повнота викладання освітніх компонентів;
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3. Навчання науково-педагогічних працівників ОПП в навчально-тренінговому центрі для викладачів ІФНМУ дає 
можливість здобуття знань та отримання сертифікату з англійської мови рівня В2 і підвищення педагогічної  
кваліфікації;
4. Наявність навчально-практичних центрів, навчально-дослідних ділянок, широке залучення практичних баз і 
роботодавців до освітнього процесу, що дає можливість здобувачам освіти отримати достатні практичні навички;
5. Студентоцентричність ОПП; 
6. Методологія викладання  дисципліни «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» дає можливість 
відпрацювання вмінь проведення якісної фармацевтичної опіки. 
7. Запровадження інтерактивних методів навчання та викладання на ОПП.
Слабкі сторони:
1. Відсутність Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, 
спеціальності 226 Фармація, промислова фармація;
2. Недостатня академічна мобільність учасників освітнього процесу;
3. Недостатній моніторинг працевлаштування випускників.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку:
1. Планується запровадження Наскрізної програми практичної підготовки здобувачів ОПП;
2. Планується розширення НПЦ «Фармація» за рахунок відкриття лабораторій «Прикладна фітотерапія на ділянках 
лікарських рослин фармацевтичного факультету» та «Косметологія»;
3. Сформувати науковий напрям фармацевтичного факультету з врахуванням особливостей Карпатського регіону.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
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Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Рожко Микола Михайлович

Дата: 11.11.2020 р.

Сторінка 23



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього компонента Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує спеціального 
матеріально-технічного та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ВК 15.2 Соціальна взаємодія: 
провізор-лікар-пацієнт

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Соціальна
_взаємодія_провізор_лікар_паці

єнт.pdf

rAbsyH1WP2ouUCg+urHK0Hm+Y
TR1eQDd5CHEWULlsQo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Відеотека навчальних матеріалів.

ВК 15.1 Міжнародний маркетинг у 
фармації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Мiжнарод
ний_маркетинг_у_фармацiї.pdf

9R4ZAZ1RuoDtT8d2hu0Eam6wse
ViBFp7Xym6bvuMCSY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Тематичні стенди.

ВК 14.2 Лабораторні дослідження у 
диференціальній діагностиці 
захворювань внутрішніх органів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Лабораторні_дослі
дження_у_диференціальній_діаг
ностиці_захворювань_внутріш

ніх_органів.pdf

L7rcHiShzAhokuOOXWMsOFfU42
A3npEuI5Bd+iKFyTs=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Лабораторія КЗ «Івано-Франківський обласний 
клінічний кардіологічний центр».

ВК 14.1 Лабораторна діагностика навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Лабораторна_дiаг
ностика.pdf

y2O10yW03wM9wT1NF1li9ePBGw4
JUnx6q5diN2rDR14=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Лабораторія КЗ «Івано-Франківський обласний 
клінічний кардіологічний центр».

ВК 13.2 Інтегрований курс з хіміко-
біологічних дисциплін

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнтегрова
ний_курс_з_хiмiко-

бiологiчних_дисциплiн.pdf

1ID3QY1X1BS7wFWpDfOri6/ketT
Mt3atBqaUyODiyB4=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.

ВК 13.1 Інтегрований курс з 
фундаментальних дисциплін

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнтегрова
ний_курс_з_фундаментальних_

дисциплiн.pdf

zijK8OfbNmdnLQdiBOezio8TZJ+7
u/KExQkVhXeYVFs=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.

ВК 12.2 Комп’ютерні технології у 
фармації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Комп'юте
рнi_технологiї_у_фармацiї.pdf

Y7YA/G4bO/zhlhkCyvL8yV4VZjG
MNp4z+LP5MSC/oO4=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 12.1 Комп’ютерне моделювання у 
фармації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Комп'юте
рне_моделювання_у_фармацiї.p

df

NOcwInKEBdQgcerhP/WWdrD5xq
IVy4+EbyNIqHbv7VE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 11.3 Тропічні інфекції навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Тропiчнi_i
нфекцiї.pdf

jV9owuAI3Z0iXnc1ZUhcJ5Y0WM
GUCxgTy3xqIHdNjpk=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами  Lenovo Tab A7.

ВК 11.2 Епідеміологія хвороб 
цивілізації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Епiдемiол
огiя_хвороб_цивiлiзацiї.pdf

2bHHXLoADS5YuFVCNeW4+ByA
0P3tqG2qR9lJjWV8wHg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами  Lenovo Tab A7.

ВК 11.1 Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Імунопро
філактика_інфекційних_захвор

ювань.pdf

xpS0OACA0f8hJTFYXl6Y0Z5kv9lZ
vkXMwlnAl5foUzU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами  Lenovo Tab A7.

ВК 10.6 Основні принципи 
раціонального застосування 
косметичних засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основнi_п
ринципи_рацiонального_застос
ування_косметичних_засобiв.pd

f

vBxnussU8GnGdgadmUlrcrtN3KD
du37DrHl7SreZmqg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Відеотека навчальних матеріалів.

ВК 10.5 Парфумерно-косметичні 
засоби

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Парфумер
но-косметичнi_засоби.pdf

70KTgtj74/PnyDjjMYyU47DLZQqm
td2YTwnY7u6b+tQ=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Біологічно активні речовини, допоміжні речовини.

ВК 15.3 Основи страхової медицини навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_с
трахової_медицини.pdf

ahSIrGzPiAhZMCIzQ7wMRaSaM+
U0NOoHQRcEa9S9o44=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 10.4 Аромологія в косметології та 
аромотерапії

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Аромологi
я_в_косметологiї_та_аромоте

рапiї.pdf

Ty4xwk4Mv1L1IlySNsRH+jWEKh9
zuIId6P229d8BVtI=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Зразки ефірних олій, їх суміші.

ВК 10.2 Гомеопатичні препарати навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Гомеопат
ичні_препарати.pdf

7aJzS+UjwH8pqOzOlPaM7Ih6KQh
evicnW527QA5kZDM=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ВК 10.1 Основи економіки навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_ек
ономiки.pdf

9m2JXO+6gcVB6EaWWk2lqyy5w
UF3zJVvUw3YmjtvukU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 9.4 Теоретичні основи синтезу навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Теоретич
нi_основи_синтезу.pdf

HrvR/DjrTDlg0y3xVG6buBYCKnkk
6JN/bG8xYxUcwow=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: лабораторний посуд та реактиви, 



допоміжні пристрої та обладнання, витяжні шафи. 

ВК 9.3 Сучасні методи дослідження 
біологічних систем

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Сучаснi_м
етоди_дослiдження_бiологiчних

_систем.pdf

VksnDm84C6v1NJJuKW0F5fgNaa
yZkir5Ym209PeQ3sQ=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: рН-метр ОР-110, кондуктометр ОК-113,  
технічні та аптечні ваги, набори термометрів та 
ареометрів, допоміжні пристрої та обладнання, 
лабораторний посуд та реактиви, витяжні шафи. 

ВК 9.2 Функціональна біохімія навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Функціона
льна_біохімія.pdf

Fv3LJtxt2EFvB4VBQOU5DB8yeFo
Y3Wx+BjzNXd4WzQg=

1. Мультимедійна система (інтерактивна дошка, 
екрани, проектори та ноутбуки). 
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.
4. Обладнання: спектрофотометри (Specord-40, 
спектрофотометр Specord-80, спектрофотометр 
Ulab 108 uv), атомно-абсорбційний спектрофотометр 
С -115 ПК, фотоелектроколориметри КФК-2мп, pH-
метри, ваги, центрифуги, фотоелектроколориметри, 
лабораторний посуд, набори реактивів.

ВК 15.14 Організація фармацевтичної 
справи за кордоном

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Органiзацi
я_фармацевтичної_справи_за_

кордоном.pdf

tTcV34GSVuRPjm4GIKpiNWzjG3a
8d2cSLePKJIxCkWo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 9.1 Фармацевтичні аспекти 
токсикоманії та наркоманії

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тичнi_аспекти_токсикоманiї_

та_наркоманiї.pdf

KE3uNj0CaAIPwQHYPbaI4vM4vw
RkrKPkwLJah29v0w8=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: фотометр фотоелектричний КФК-3, 
рефрактометр УРЛ-1, сахариметр універсальний СУ-5, 
рН-метри ОР-110, кондуктометри ОК-113, муфельна 
піч СНОЛ, аналітичні, технічні та аптечні ваги, 
набори термометрів та ареометрів, центрифуги, 
термостат, допоміжні пристрої та обладнання, 
лабораторний посуд та реактиви, витяжні шафи. 
6. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ВК 8.2 Інформаційні технології навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнформацi
йнi_технологiї.pdf

Mec4hLZDoQQ6dWr+iYdYPUmeE
C1ZOhzevdZCza2Fuxw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 8.1 Інформаційні технології у 
фармації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнформацi
йнi_технологiї_у_фармацiї.pdf

PLT7IHxq+sOI3nKZX6K5ZwRNOx
/5wIP6hD9e24ZG//s=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 7.6 Основи нанотехнологій навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_на
нотехнологiй.pdf

709cLY66bDQ6RBboc4cfNNsEfuT
mTcc+sw3fe1xVlGw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Відеотека навчальних матеріалів.

ВК 7.5 Теоретичні основи розробки 
складу та технології виготовлення 
косметичних засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Теоретич
нi_основи_розробки_складу_та
_технологiї_виготовлення_кос

метичних_засобiв.pdf

7qxryls88AhqNhsdjeJ39wMYrFoHj
GA5ZfFyDbZZh3M=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.

ВК 7.4 Принципи обчислювальної 
хімії та молекулярне моделювання

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Принципи
_обчислювальної_хiмiї_та_мат

ематичне_моделювання.pdf

OL8yav9r8ewtDNdpuVsgonXhq914
1UAosfVHDaHfcmo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.

ВК 7.3 Сучасна аналітична 
лабораторна практика

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Сучасна_а
налiтична_лабораторна_прак

тика.pdf

WQL/FNMb7lKa9xaRYaHKXD4kf/
6g1Qktsgu8Hhdc31o=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.

ВК 7.2 Теоретичні основи технології 
лікарських форм

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Теоретич
нi_основи_технологiї_лiкарськи

х_форм.pdf

qz5bOOAebX2zR2Jue6ycDYiD1wvp
EHIfasmtXibcEaw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Відеотека навчальних матеріалів з промислового 
виробництва лікарських засобів.



ВК 10.3 Фізико-хімічний аналіз у 
створенні ліків

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фiзико-
хiмiчний_аналiз_у_створеннi_л

iкiв.pdf

OWt3QF3TbhCfQFmIu9PXIryf9Cp
VlQBj7+72tTg6Mno=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Лабораторія практичної фармації № 2 НПЦ 
«Фармація»: макет обладнання та устаткування 
провізора-аналітика, титрувальна установка Manual 
Titration Stand HTS/HTI 1, вага аналітична AXIS ANG 
200С, спектрофотометр ULAB 102, рефрактометри 
(UPФ 464 УРЛ-1, pH-метр pH-150-MI, ареометри (АСП-
3 0-25, АСП-3 0-40, АСП-3 40-70, АСП-3 70-100), 
термостат ТС-80М-2, дозатори ручні, тарирні ваги, 
шафа сушильна з діапазоном робочих температур від 
+50 С  до +2800 С, банк активних фармацевтичних 
інгредієнтів, допоміжних речовин, лікарських 
препаратів для аналізу, банк сертифікатів якості ЛЗ, 
зразки фальсифікованих, субстандартних, 
протермінованих лікарських засобів, набори реактивів, 
стандартні титровані розчини, стандартні 
індикаторні суміші, мірний посуд та інше.

ВК 15.4 Особливості 
зовнішньоекономічної діяльності у 
фармацевтичній галузі

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Особливос
тi_зовнiшньоекономiчної_дiяльн
остi_у_фармацевтичнiй_галузi

.pdf

HRuYlQhnL2Sj7AbcITncSbs5XPW
K3TJ+Yp8jT84Y4gY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 15.5 Фармакоекономічний аналіз 
як інструмент прийняття 
управлінських рішень в охороні 
здоров’я

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фармакое
кономiчний_аналiз_як_iнструм
ент_прийняття_управлiнських

_рiшень.pdf

xW2Ns7RbyDsqfQtPgmTuSR7HfC
Pm5wm8DjwPlV8PBik=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 15.6 Побічна дія ліків навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Побічна_д
ія_ліків.pdf

e85a26OrCFALxfZBLSUhXd+P1cH
yfVe54L/y+qzb2Hg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Відеотека навчальних матеріалів.

Магістерська робота (Управління та 
економіка у фармації, Технологія 
лікарських засобів, Клінічна 
фармація, Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія)

підсумкова атестація Положення про магістерську 
роботу на фармфакультеті в 

ІФНМУ 2020.pdf

8xtl6J1hv/Bp2MwCV72Giqzq1SKtK
H9CTBaR6FP6QMg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки) для презентації результатів виконаних 
магістерських робіт.

Об’єктивний структурований 
практичний іспит (Управління та 
економіка у фармації, Технологія 
лікарських засобів, Клінічна 
фармація, Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія)

підсумкова атестація Положення про організацію та 
порядок проведення АВ на 

фармфакультеті (3 
редакція).pdf

J/u57Hr/iE26sQsUWvTUSFsNymC
Vmi5ygetgO69lZQk=

1. Збірник нормативно-правових документів.
Проводиться на базі:
2. НПЦ «Фармація»: 
Експериментальної аптеки;
лабораторії практичної фармації №1; 
лабораторії практичної фармації №2; 
лабораторії практичної фармації №4;
лабораторії практичної фармації №5;
НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз».
3. НПЦ «Медицина», клінічних базах кафедри клінічної 
фармакології і фармакотерапії.
4. Відеотека матеріалів для оцінювання із 
інтерактивними відео-завданнями.
5. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, Фармакогнозія, 
Організація та економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

практика НД_UA_ДФ_Силабус_Виробнич
а_фармацевтична_практика.p

df

Kltg0oqlRmMGLsS9YsniBXTAF9M
A0ySVL67PS3CSeAM=

Фармацевтична хімія:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. Лабораторія державної служби з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками в Івано-Франківській 
області.
3. Лабораторія практичної фармації № 2 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
Фармакогнозія:
1. Лабораторія практичної фармації № 1 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація»; 
навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
Організація та економіка фармації:
1. Аптеки, аптечні склади, бази (згідно укладених 
договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 5 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг:
1. Аптеки, аптечні склади, бази (згідно укладених 
договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 5 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
Технологія ліків:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 4 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
Клінічна фармація та фармацевтична опіка:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. НПЦ «Медицина»; Івано-Франківський обласний 
клініко-кардіологічний диспансер (оволодіння 
практичними навичками «біля ліжка хворого»).

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

практика НД_UA_ДФ_Силабус_Практик
а_з_технологiї_лiкiв.pdf

2bFaCIAufqPz+J7YyjjZk9w6oP6fX
EGze4omZ1usqr8=

1. Лабораторія практичної фармації № 4 НПЦ 
«Фармація»: ваги ручні, ваги ВТ–1000, ВР–5, ваги 
електронні, торсійні терези, бюреткові установки, 
набір лабораторних сит, аптечне обладнання (мірні 
колби, циліндри), машина для виготовлення пілюль,  
фотометр, стерилізатор, апарат АІ–3, електричний 
змішувач для гомогенізації емульсій МІ–2, електричний 
змішувач для приготування мазей ЕУ–2, пристрій КК–
2, набір штангласів з допоміжними та лікарськими 
речовинами, мікроскоп «Delta Optical Genetic Pro» з 
вмонтованою камерою (об’єктив 40/0,65 160/0.17; 
окуляр WF 10×/18), рН–метр, віскозиметр Брукфільда, 
2 пристінні металеві шафи.
2. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: 
комплект спеціальних аптечних меблів для зберігання, 
приймання рецептів та відпуску ЛЗ населенню; 
обладнання для виготовлення нестерильних лікарських 
форм. Загальна площа приміщень 241,1 м.кв., в т.ч.: 
торговий зал – 29,3 м. кв., виробничі приміщення – 48,5 
м. кв., приміщення для зберігання ЛЗ – 31,6 м. кв., 
службово-побутові приміщення – 24,8 м. кв.
Обладнання: аква-дистилятор Д-10, Місromed вага 
лабораторна ВТU 210, касовий апарат Мini 500 Модем 
UNS-SM12.03 GSM, принтер/сканер/копір Canon I-
Sensys, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри ВИТ-1 – 2шт., 
гігрометри ВИТ-2 – 2 шт., плитка електрична 
«Термія», опромінювачі бактерицидні ОБП-15 – 3 шт.
3. Лабораторія ПАТ заводу тонкого органічного 
синтезу «Барва».
4. Відеотека навчальних матеріалів з промислового 
виробництва лікарських засобів.
5. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
6. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core. 



ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

практика НД_UA_ДФ_Силабус_Навчальн
а_практика_з_фармакогнозiї.p

df

2jkNYEmrr9S9iu9cCpZcrCBr+NE3
AqVKe+ATWj2Sjls=

1. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, лікарська 
рослинна сировина, гербарні сітки, геоботанічні 
карти, плани лісонасаджень, дані лісових господарств, 
плани землекористувань, мікроскопи, ваги, різноважки.
2. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

практика НД_UA_ДФ_Силабус_Навчальн
а_практика_з_фармацевтично

ї_ботанiки.pdf

cIKSEJIO0lh2nfu9yUHk41YtkVacJ
Ymv5jrp3BOJGqc=

1. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, банк лікарської 
рослинної сировини, визначники для ідентифікації 
лікарських рослин, таблиці зі схемами та малюнками, 
інвентар для збору та сушіння лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини.
2. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ВК 6.5 Основи медичної 
персоналістики

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_м
едичної_персоналістики.pdf

CJkqHd4wnitVwOPJ4AjzAFHsGhv
UD8NaX8R0XnvHvlg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.

ОПП 38 Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою 
(Практична підготовка)

практика НД_UA_ДФ_Силабус_Перша_до
лікарська_допомога_з_ознайом
чою_медичною_практикою.pdf

GWfPAckdb85zrBOJpqYx4h9Usq
M+TLyt1/46Wo6fOL4=

1. НПЦ «Медицина»: манекен для проведення ШВЛ та 
масажу серця під контролем комп’ютера, манекен для 
проведення серцево-легеневої реанімації, манекен ХС-
405, фантом для проведення внутрішньовенних та 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, фантоми для проведення 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, глюкометр 
портативний, тонометри.
2. НПЦ кафедри медицини катастроф та військової 
медицини: манекен-тренажер «Адам» та «Максим», 
автоматичний зовнішній дефібрилятор, пристрої для 
штучної вентиляції легень, набір іммобілізаційних 
шин, джгути Есмарха, SWAT та САТ, аптечки IFAK, 
макет для забезпечення прохідності дихальних шляхів, 
шийні комірці, транспортні ноші «Амбу», 
перев’язувальний матеріал, дозиметри, сантиметрові 
стрічки, протигази, фонендоскопи, тонометри тощо.
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Комп’ютерний клас, 5 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами HP Compac Pentium 4 HT inside 5.

ВК 22.2 Суспільна функція 
фармацевтичної діяльності

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Суспiльна
_функцiя_фармацевтичної_дiял

ьностi.pdf

IYMF3ZDorRiGC2NpEEG+V0TooP
IGWI9iSZI4qu1Au5c=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Лабораторія практичної фармації № 5 «Фармація»:  
навчальні кімнати з макетом аптеки, кутка 
споживача, аптечного складу (бази), навчально-
методичні стенди, банк бланків 
внутрішньогосподарського документообігу аптеки, 
реєстратор електронний контрольно-касовий МІНІ-
ФП 54.01 E, апарат контрольно-касовий електронний 
універсальний портативний MG-V545T, сканер-
зчитувач штрих-кодів Dataiogic QW2100 USB.

ВК 22.1 Соціальна фармація навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Соцiальна
_фармацiя.pdf

aqin4LHI7EFPNKQi8/3XVdtvUkQt
U1gFlF6/pSsVSXo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Лабораторія практичної фармації № 5 «Фармація»:  
навчальні кімнати з макетом аптеки, кутка 
споживача, аптечного складу (бази), навчально-
методичні стенди, банк бланків 
внутрішньогосподарського документообігу аптеки, 
реєстратор електронний контрольно-касовий МІНІ-
ФП 54.01 E, апарат контрольно-касовий електронний 
універсальний портативний MG-V545T, сканер-
зчитувач штрих-кодів Dataiogic QW2100 USB.

ВК 21.2 Лікарські рослини світової 
флори

навчальна дисципліна ВД_UА_ДФ_Силабус_Лікарські_
рослини_світової_флори.pdf

nsWOR5vgSetraTp0pIvlMPJQM5H
uwhjKywgkP0esc5k=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core 
4. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, зразки 
лікарської рослинної сировини, таблиці зі схемами та 
малюнками.

ВК 21.1 Ресурсознавство лікарських 
рослин

навчальна дисципліна ВД_UА_ДФ_Силабус_Ресурсозн
авство_лікарських_рослин.pdf

8aUxTh2c+uEYGbyqgY7qR1pTUQj
CPoj1723HE55WfFE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core 
4. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, зразки 
лікарської рослинної сировини, таблиці зі схемами та 
малюнками.

ВК 20.2 Фармацевтичний аналіз 
лікарських засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тичний_аналiз_лiкарських_засо

бiв.pdf

lQoK0rh+aJlkwGbampxeMRafn39
7aXnEKsOqOobRbQg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Лабораторія практичної фармації № 2 НПЦ 
«Фармація»: макет обладнання та устаткування 
провізора-аналітика, титрувальна установка Manual 
Titration Stand HTS/HTI 1, вага аналітична AXIS ANG 
200С, спектрофотометр ULAB 102, рефрактометри 
(UPФ 464 УРЛ-1, pH-метр pH-150-MI, ареометри (АСП-
3 0-25, АСП-3 0-40, АСП-3 40-70, АСП-3 70-100), 
термостат ТС-80М-2, дозатори ручні, тарирні ваги, 
шафа сушильна з діапазоном робочих температур від 
+50 С  до +2800 С, банк активних фармацевтичних 
інгредієнтів, допоміжних речовин, лікарських 
препаратів для аналізу, банк сертифікатів якості ЛЗ, 
зразки фальсифікованих, субстандартних, 
протермінованих лікарських засобів, набори реактивів, 
стандартні титровані розчини, стандартні 
індикаторні суміші, мірний посуд та інше.

ВК 20.1 Стандартизація лікарських 
засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Стандар
тизацiя_лiкарських_засобiв.pdf

cqL+FVfjX1pSCYaEFQpimPwGBrS
sEf+URuVz6bLDGy0=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.



4. Лабораторія практичної фармації № 2 НПЦ 
«Фармація»: макет обладнання та устаткування 
провізора-аналітика, титрувальна установка Manual 
Titration Stand HTS/HTI 1, вага аналітична AXIS ANG 
200С, спектрофотометр ULAB 102, рефрактометри 
(UPФ 464 УРЛ-1, pH-метр pH-150-MI, ареометри (АСП-
3 0-25, АСП-3 0-40, АСП-3 40-70, АСП-3 70-100), 
термостат ТС-80М-2, дозатори ручні, тарирні ваги, 
шафа сушильна з діапазоном робочих температур від 
+50 С  до +2800 С, банк активних фармацевтичних 
інгредієнтів, допоміжних речовин, лікарських 
препаратів для аналізу, банк сертифікатів якості ЛЗ, 
зразки фальсифікованих, субстандартних, 
протермінованих лікарських засобів, набори реактивів, 
стандартні титровані розчини, стандартні 
індикаторні суміші, мірний посуд та інше.

ВК 19.2 Належні фармацевтичні 
практики

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Належнi_
фармацевтичнi_практики.pdf

s1XeiDIegKIaolgNGnqJ+VUijwQKk
aEB9HRg1pwJd4E=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 19.1 Системи якості у фармації навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Системи_
якостi_у_фармацiї.pdf

A7aBGiNBJVei2l+zP7DgjFwzhrHB
aoFJ2GakyYNSMIY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 18.2 Біотехнологічні процеси у 
виробництві лікарських засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Бiотехнол
огiчнi_процеси_у_виробництвi_

лiкарських_засобiв.pdf

cB6RpVunoELoveuKBjOIg4rXy2R
CDZHlg2WL5RTnom0=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Відеотека навчальних матеріалів.

ВК 18.1 Фармацевтична біотехнологія навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тична_бiотехнологiя.pdf

x6J0QX2ZSNHAkSEAMzYekvxV0Z
EILwXQZNtFa5zbYmQ=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Відеотека навчальних матеріалів.

ВК 17.2 Товарний асортимент 
аптечних та медичних закладів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Товарний_
асортимент_аптечних_та_ме

дичних_закладiв.pdf

lC5ehLLK385QtnZJ6xHkSOqmFV3
Ic6hOY+9sr2OqaxU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Зразки виробів медичного призначення, медичні 
інструменти.

ВК 17.1 Фармацевтичне та медичне 
товарознавство

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тичне_та_медичне_товарозна

вство.pdf

hSoQktEclwKmw7lyI+UrDPNAUQ
Mkw5ZXvzUWMcdW5eo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Зразки виробів медичного призначення, медичні 
інструменти.

ВК 16.2 Токсикологічна хімія та 
судово-токсикологічний аналіз

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Токсиколо
гiчна_хiмiя_та_судово-

токсикологiчний_аналiз.pdf

reYvqT59sYeC8pLZuwujVS+5DbMt
IeiLBOwhEUWQjuo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: фотометр фотоелектричний КФК-3, 
рефрактометр УРЛ-1, сахариметр універсальний СУ-5, 
рН-метри ОР-110, кондуктометри ОК-113, муфельна 
піч СНОЛ, аналітичні, технічні та аптечні ваги, 
набори термометрів та ареометрів, центрифуги, 
термостат, допоміжні пристрої та обладнання, 
лабораторний посуд та реактиви, витяжні шафи. 
6. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ВК 16.1 Токсикологічна та судова 
хімія

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Токсиколо
гiчна_та_судова_хiмiя.pdf

8QfE749a3G+HreiTfy5c0Zgi3XsQ
H1bRPUsyWudnN4U=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: фотометр фотоелектричний КФК-3, 
рефрактометр УРЛ-1, сахариметр універсальний СУ-5, 
рН-метри ОР-110, кондуктометри ОК-113, муфельна 
піч СНОЛ, аналітичні, технічні та аптечні ваги, 
набори термометрів та ареометрів, центрифуги, 
термостат, допоміжні пристрої та обладнання, 
лабораторний посуд та реактиви, витяжні шафи. 
6. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301, 
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ВК 15.13 Іншомовна фахова 
комунікація: англійська

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Іншомовн
а_фахова_комунікація_англійсь

ка.pdf

2VVoa1yt5SdmI7jDH57/GQbRz25h
+X8Ms4oSDB/SEvc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 



3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ВК 15.12 Контроль якості біологічно 
активних добавок та харчових 
продуктів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Контроль
_якостi_БАД_та_харчових_пр

одуктiв.pdf

8+JMQjKDelMFSJwIHinhQSa7pPe
lyZF3OIPM+5UEexw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Відео- та фототека навчальних матеріалів. 
4. Зразки БАД та харчових продуктів, стандартні та 
еталонні зразки, тематичні стенди, таблиці.

ВК 15.11 Аромологія у фармації і 
косметології

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Аромологi
я_у_фармацiї_i_косметологiї.p

df

TVGRr8x4swZodttFpOWJs8B9xq
MFunxQVDLA2pNzEfM=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Лабораторія практичної фармації №4 НПЦ 
«Фармація»: ваги (ручні, ВТ–1000, ВР–5, електронні), 
лабораторні електричні плити, аптечне обладнання 
(мірні колби, циліндри), електричний змішувач для 
гомогенізації емульсій МІ–2, електричний змішувач для 
приготування мазей ЕУ–2, набір штангласів з 
допоміжними та лікарськими речовинами, мікроскоп 
«Delta Optical Genetic Pro» з вмонтованою камерою 
(об’єктив 40/0,65 160/0.17; окуляр WF 10×/18), рН–
метр, віскозиметр Брукфільда; біологічно-активні 
речовини, допоміжні речовини, ефірні олії, бальзами і 
смоли.
5. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: аква-
дистилятор Д-10, Місromed вага лабораторна ВТU 
210, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри, опромінювач 
бактерицидний ОБП-15.

ВК 15.10 Розробка лікарських засобів навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Розробка_
лiкарських_засобiв.pdf

IE1O/RXD+cGJxWys5LSyUaPqojd
qqXZJ1LbG3W1ChFY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.

ВК 15.9 Інтелектуальна власність навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнтелект
уальна_власнiсть.pdf

Qw/+WAKBbau0APx/syXSWEVeg
8oJR7RhNQUsHanjxLc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Відео- та фототека навчальних матеріалів.

ВК 15.8 Технологія парфумерно-
косметичних засобів

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Технологiя
_парфумерно-

косметичних_засобiв.pdf

AIBLbjSsEPR8FSWPSBuxybhFsu19
V1rFmQLOJw9Z3vY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Лабораторія практичної фармації №4 НПЦ 
«Фармація»: ваги (ручні, ВТ–1000, ВР–5, електронні), 
лабораторні електричні плити, аптечне обладнання 
(мірні колби, циліндри), електричний змішувач для 
гомогенізації емульсій МІ–2, електричний змішувач для 
приготування мазей ЕУ–2, набір штангласів з 
допоміжними та лікарськими речовинами, мікроскоп 
«Delta Optical Genetic Pro» з вмонтованою камерою 
(об’єктив 40/0,65 160/0.17; окуляр WF 10×/18), рН–
метр, віскозиметр Брукфільда; біологічно-активні 
речовини, допоміжні речовини, зразки готових 
косметичних засобів.
5. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: аква-
дистилятор Д-10, Місromed вага лабораторна ВТU 
210, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри, опромінювач 
бактерицидний ОБП-15.

ВК 15.7 Нутріціологія та броматологія навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Нутріціол
огія_та_броматологія.pdf

PGU5eOeZiP/QJWFFXBCb35XEiY
Cz6ofsQtLsmb7Hi+w=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Тематичні таблиці.

ВК 7.1 Інтродукція, біологія та 
культивування лікарських рослин

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Iнтродукц
iя,_бiологiя_та_кул_тивування

_лiкарс_ких_рослин.pdf

IK3LEFUGej/qITm88nZVC8CE5Ls
aEnan3m9KH/2fzZY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core. 
4. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.

ВК 6.6 Латинська та грецька мови у 
фармацевтичній термінології

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Латинськ
а_та_грецька_мови_у_фармац

евтичній_термінології.pdf

6Zst6jd1mHcNN30jVm1OWAVR0D
1KKPV6WbH5pwgjWWk=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Органiзац
iя_та_економiка_фармацii.pdf

3VEyefpOgarLZkVUF52qHMfTais
Wn7XE6xtBbq+9z6I=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 12 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Експериментальна аптека НПЦ “Фармація»: 
комплект спеціальних аптечних меблів для зберігання, 
приймання рецептів та відпуску ЛЗ населенню та 
закладам охорони здоров’я; касовий апарат Мini 500 
Модем UNS-SM12.03 GSM, принтер/сканер/копір Canon 
I-Sensys.
5. Лабораторія практичної фармації № 5 «Фармація»:  
навчальні кімнати з макетом аптеки, кутка 
споживача, аптечного складу (бази), навчально-
методичні стенди, банк бланків 
внутрішньогосподарського документообігу аптеки, 
реєстратор електронний контрольно-касовий МІНІ-
ФП 54.01 Е, апарат контрольно-касовий електронний 
універсальний портативний MG-V545T, сканер-
зчитувач штрих-кодів Dataiogic QW2100 USB.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Охорона_
праці_та_охорона_праці_в_гал

узі.pdf

xyv+TmE0wDO9tAN/8PMU1QT5d
yPBzSvRprvx/aWjfnc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 12 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 



планшетами Lenovo Tab A7.
4. Тематичні стенди, нормативно-правові документи.
5. Навчально-практичний центр «Гігієна та екологія»: 
прилад Кротова, люксметр Ю-116, психрометр 
аспіраційний МВ-4М, гігрометр М-68, шумомір «Шум-
1М», вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003, 
газоаналізатор УГ-2, індивідуальний радіометр-
дозиметр гамма-бета випромінювання РКС-01 
«СТОРА-ТУ.

ОКП 28 Екстремальна медицина навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Екстрема
льна_медицина.pdf

7G7NLsjK2cf0hCFoH27/yt9MrRml
JtEh2C5ekj76KrE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Обладнання НПЦ кафедри медицини катастроф та 
військової медицини: манекен-тренажер «Адам» та 
«Максим», автоматичний зовнішній дефібрилятор, 
пристрої для штучної вентиляції легень, набір 
іммобілізаційних шин, джгути Есмарха, SWAT та САТ, 
аптечки IFAK, макет для забезпечення прохідності 
дихальних шляхів, шийні комірці, транспортні ноші 
«Амбу», перев’язувальний матеріал, дозиметри, 
сантиметрові стрічки, протигази, фонендоскопи, 
тонометри тощо. 

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тичне_право_та_законодавств

о.pdf

bETr69RBaE9imQioL0YJ8P/dLdD
San2Gi1IuJb/6YDw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 12 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Лабораторія практичної фармації № 5 НПЦ 
«Фармація»: нормативно-правові документи, макет 
аптеки, аптечного складу (бази), кутка споживача, 
оформлені згідно чинних Ліцензійних умов.

ОКП 26 Фармакологія навчальна дисципліна НД_UА_ДФ_Силабус_Фармакол
огiя.pdf

lk7FxCIz2f4+eLVq+vAORNK8Zr8V
Wu7rZ7E8e0czaXo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 1 комп’ютерний клас, 15 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Smart Board, програма Smart Ink, програма 
SmartNotebook11.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.
5. Макети упаковок ЛП з інструкціями різних 
фармакологічних груп, тематичні таблиці та стенди, 
зразки заповнених рецептурних бланків.

ОКП 25 Фармакогнозія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фармаког
нозiя.pdf

iw3Y/6AH2MFX/u/JrZfaLEoFt6tP
7ZKJe7lNXw4/C/A=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, банк лікарської 
рослинної сировини, набори готових фітопрепаратів, 
набори жирних та ефірних олій, банк мнемо-карт для 
аналізу, хроматографічні матеріали (папір, 
пластинки, камери, обприскувачі тощо), ваги, 
мікроскопи, реактиви, хімічний посуд, матеріали для 
мікроскопії, фіто-мікропрепарати.
5. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.

ОКП 19 Органічна хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Органічна
_хімія.pdf

T2MVlabZ8W6tuG9IVHy7ZisB1nY1
UHnKz1/30/q/ub0=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: рН-метр ОР-110, кондуктометр ОК-113, 
сахариметр універсальний СУ-5,  технічні та аптечні 
ваги, набори термометрів та ареометрів, допоміжні 
пристрої та обладнання, лабораторний посуд та 
реактиви, витяжні шафи. 
6. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ОКП 24 Фармацевтична хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тична_хiмiя.pdf

zYAlmsvwtwsqfYQ65Q+EtjoZl42T9
Db7kO/Nfu3LXfc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Лабораторія практичної фармації № 2 НПЦ 
«Фармація»: макет обладнання та устаткування 
провізора-аналітика, титрувальна установка Manual 
Titration Stand HTS/HTI 1, вага аналітична AXIS ANG 
200С, спектрофотометр ULAB 102, рефрактометри 
(UPФ 464 УРЛ-1, pH-метр pH-150-MI, ареометри (АСП-
3 0-25, АСП-3 0-40, АСП-3 40-70, АСП-3 70-100), 
термостат ТС-80М-2, дозатори ручні, тарирні ваги, 
шафа сушильна з діапазоном робочих температур від 
+50 С  до +2800 С, банк активних фармацевтичних 
інгредієнтів, допоміжних речовин, лікарських 
препаратів для аналізу, банк сертифікатів якості ЛЗ, 
зразки фальсифікованих, субстандартних, 
протермінованих лікарських засобів, набори реактивів, 
стандартні титровані розчини, стандартні 
індикаторні суміші, мірний посуд та інше.
5. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 



компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ОКП 23 Технологія ліків навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Технологi
я_лiкiв.pdf

m3/kZd1e60g7h7koM541nzfC+oe2
rOTKkrSVjvaA4ds=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації №4 НПЦ 
«Фармація»: ваги ручні, ваги ВТ–1000, ВР–5, ваги 
електронні, торсійні терези, бюреткові установки, 
набір лабораторних сит, аптечне обладнання (мірні 
колби, циліндри), машина для виготовлення пілюль,  
фотометр, стерилізатор, апарат АІ–3, електричний 
змішувач для гомогенізації емульсій МІ–2, електричний 
змішувач для приготування мазей ЕУ–2, пристрій КК–
2, набір штангласів з допоміжними та лікарськими 
речовинами, мікроскоп «Delta Optical Genetic Pro» з 
вмонтованою камерою (об’єктив 40/0,65 160/0.17; 
окуляр WF 10×/18), рН–метр, віскозиметр Брукфільда, 
2 пристінні металеві шафи.
6. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: 
комплект спеціальних аптечних меблів для зберігання, 
приймання рецептів та відпуску ЛЗ населенню; 
обладнання для виготовлення нестерильних лікарських 
форм. Загальна площа приміщень: 241,1 м.кв., в т.ч.: 
торговий зал – 29,3 м. кв., виробничі приміщення – 48,5 
м. кв., приміщення для зберігання ЛЗ – 31,6 м. кв., 
службово-побутові приміщення – 24,8 м. кв.
Обладнання: аква-дистилятор Д-10, Місromed вага 
лабораторна ВТU 210, касовий апарат Мini 500 Модем 
UNS-SM12.03 GSM, принтер/сканер/копір Canon I-
Sensys, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри ВИТ-1 – 2шт., 
гігрометри ВИТ-2 – 2 шт., плитка електрична 
«Термія», опромінювачі бактерицидні ОБП-15 – 3 шт.
7. Відеотека навчальних матеріалів з промислового 
виробництва лікарських засобів.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Гігієна_у
_фармації_та_екологія.pdf

vnBjSir9Wnp4ENMv7zmUhREEdT
tRq49cQMKnTNRvOHs=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 12 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core AMD 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
4. Ліцензійна програма Windows 10, Windows 7 MsOffice 
2016ProPlus.
5. Навчально-практичний центр «Гігієна та екологія»: 
прилад Кротова, люксметр Ю-116, психрометр 
аспіраційний МВ-4М, гігрометр М-68, шумомір «Шум-
1М», вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003, 
газоаналізатор УГ-2, індивідуальний радіометр-
дозиметр гамма-бета випромінювання РКС-01 
«СТОРА-ТУ».

ОКП 21 Біологічна хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Біологічн
а_хімія.pdf

1nJnoWrvbCgMr54652aJrIRWGT
OIJ7+Df/oJpy6mbew=

1. Мультимедійна система (інтерактивна дошка, 
екрани, проектори та ноутбуки). 
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.
4. Обладнання: спектрофотометри (Specord-40, 
спектрофотометр Specord-80, спектрофотометр 
Ulab 108 uv), атомно-абсорбційний спектрофотометр 
С -115 ПК, фотоелектроколориметри КФК-2мп, pH-
метри, ваги, центрифуги, фотоелектроколориметри, 
лабораторний посуд, набори реактивів.

ОКП 20 Аналітична хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Аналітич
на_хімія.pdf

ByAyPHPKUX9Oq+HtavmwM9WD
g8bHCQiW9m7TkHC2U5M=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: фотометр фотоелектричний КФК-3, 
рефрактометр УРЛ-1, сахариметр універсальний СУ-5, 
рН-метр ОР-110, кондуктометр ОК-113, муфельна піч 
СНОЛ, титрувальні установки, аналітичні, технічні 
та аптечні ваги, набори термометрів та ареометрів, 
центрифуги, термостат, допоміжні пристрої та 
обладнання, лабораторний посуд та реактиви, 
витяжні шафи. 
6. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Мiкробiол
огiя_з_основами_iмунологii.pdf

wJAxm87IiPVNE9fQyqcysV61AUct
10y4g7bgaCRmXgg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo.
3. 3 комп’ютери  типу Celeron 2 Core.
4. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.
5. 7 навчальних бактеріологічних лабораторій, 
обладнаних 15 мікроскопами з імерсійними системами, 
наборами реактивів та інструментами для роботи з 
мікробними культурами, термостатами, 
холодильником, морозильною камерою, наборами 
мікропрепаратів. 

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тична_ботанiка.pdf

o5w1ch5lWqWXeux76YJ3q/xOasjZ
DT55SQjac+uTMto=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core 
4. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, банк лікарської 
рослинної сировини, таблиці зі схемами та 



малюнками, реактиви для проведення мікроскопічного 
аналізу, хімічний посуд, мікроскопи.
5. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Клiнічна_
фармація_та_фармацевтична_

опіка.pdf

Ue3ibQFCAw4GWZxMd+Lae07Fuz
nFdgGEaL23yxsNI6Y=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. НПЦ «Медицина»: манекен для проведення серцево-
легеневої реанімації, фантом для проведення 
підшкірних ін’єкцій, фантом для проведення 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, фантом для 
відпрацювання навичок зупинки артеріальної та 
венозної кровотечі, манекен для закапування капель в 
очі, ніс, вухо, муляжі для встановлення ступеней 
обмороження і опіків, муляжі для надання першої 
медичної допомоги при порізах, саднах, опіках і 
обмороженнях, прилади для інгаляційного введення 
ліків, глюкометр портативний, тонометри, 
термометри для вимірювання температури.
4. Набори аптечок: домашня аптечка першої 
допомоги, аптечка першої допомоги для немовлят, 
аптечка першої допомоги для подорожей, аптечка 
допомоги для службових приміщень (відповідно до 
Протоколів провізора (фармацевта), наказ МОЗ 
України №875 від 11.10.2013 р.), аптечка допомоги для 
офісних приміщень, аптечка автомобіліста, військова 
аптечка.

ОКП 16 Патологічна фізіологія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Патофізі
ологія.pdf

oLihtiQdL6MIRUpHN0lmi0TRaCo
0Xte2eIp09RqAcvs=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.
4. Багатомоніторні мультимедійні системи для 
демонстрації відеофільмів по темах. 

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

навчальна дисципліна НД_UA_ЗФ_Силабус_Етика_т
а_деонтологiя_у_фармацii.pdf

n42gSdwrynE6aj+7OWW79Dp4xN
8xHkfHTSDWUc4XHfA=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Загальна
_та_неорганічна_хімія.pdf

rmvf1rgM6/IiEC3XUtQDadCq/ozh
rt9wmLJwqv+M8Zg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
5. Лабораторія практичної фармації №3 НПЦ 
«Фармація»: рН-метр ОР-110, кондуктометр ОК-113, 
технічні та аптечні ваги, набори термометрів та 
ареометрів, термостат, допоміжні пристрої та 
обладнання, лабораторний посуд, реактиви, витяжні 
шафи.

ОКП 12 Вступ у фармацію навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Вступ_у_
фармацiю.pdf

9nbmOIOVqhuhRSdw+gqzsgzLb3
Dvvy+flMtsvRzP5Fk=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Лабораторія практичної фармації № 5 НПЦ 
«Фармація»: макет навчальної аптеки, макет 
стелажів аптечного складу (бази), куток споживача, 
тематичні стенди, реєстратор електронний 
контрольно-касовий МІНІ-ФП54.01, апарат 
контрольно-касовий електронний універсальний 
портативний MG-V545T, сканер-зчитувач штрих-
кодів DATALOGICQW2100.
4. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: ваги 
електронні, тарирні, ручні, аптечний лабораторний 
посуд.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Вища_ма
тематика_та_статистика.pd

f

45NefwaG8IFgQZm42E05jTq+Q2
mHF3Gkte0OF4aZfDc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Бiофiзика
_з_фiзметодами_аналiзу.pdf

G+z3SJHqiWWnV0O9fUd9HRNY
HHEO4/E/rEN9iXGeSmw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 14 дисплейних  місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, під’єднаними до мережі 
Internet, з можливістю доступу до онлайн-оболонки 
кафедри для тестування студентів.
3. Ліцензійна програма MS Windows 10, MS Office.
4. Обладнання: набір капілярів і пробірок, терези 
торсійні, капілярний віскозиметр ВК-4, аудіометр, 
оптичний мікроскоп, електрокардіограф, міст 
Уітстона, реограф, апарат для терапії постійним 
струмом, апарат УВЧ-терапії з різними 
терапевтичними контурами, дефібрилятор, 
поляриметр, рефрактометр, набори розчинів різної 
концентрації, фотоелектроколориметр, лазер і 
дифракційна гратка, дозиметр.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Анатомiя
_та_фiзiологiя_людини.pdf

pUjyDh6usG9D7f3uTY0h93K4e79y
KHBXYc8rzx8msTc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Лекційна аудиторія, обладнана інтерактивною 
дошкою SMART Board 480iv2 та проектором Viewsonic 
PJD5155L (введені в експлуатацію 2015 р.).
3. Комп’ютерний клас, 15 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
4. Навчальні кімнати, обладнані 
багатомоніторноними мультимедійними системами з 
базою відеофільмів. 
5. НПЦ «Фізіологія»: електрокардіограф HeartScreen 
60G (програмне забезпечення Innobase, версія 1.3.2, 
введене в експлуатацію – 2017 р.), комплекс 
діагност.СПЕКТР+ для ЕКГ «Полі-Спектр» (програмне 
забезпечення Поли-Спектр, ліцензія 2446TZ, версія 
5.2.3.0; введене в експлуатацію – 2017 р.), спірометр 
MIR SPIRO Spirobank II (програмне забезпечення 
WinspiroPRO, версія 4.2; введене в експлуатацію – 2017 
р.), мікроскопи ХС-2610МЖ – 4 шт. (введені в 
експлуатацію – 2009 р.), глюкометри GlucoDr.auto - 3 
шт. (введені в експлуатацію – 2017 р.), пульсоксиметр 
BEURER PO 30 – 1 шт. (введений в експлуатацію – 2017 
р.), таблиця Сівцева-Головіна – 1 шт. (введена в 
експлуатацію – 2019 р.), периметри – 2 шт., камери 
Горяєва – 3 шт., ELDONTM ID CARD for 1 ABO and Rh D 
Blood Grouping (Данія; оновлюється щорічно), 
тонометри механічні – 6 шт. (введені в експлуатацію 
– 2017 р.), тонометри авт. – 2 шт. (введені в 
експлуатацію – 2017 р.), неврологічні молоточки – 3 
шт., камертони – 5 шт., смарт-телевізор (введений в 
експлуатацію – 2017 р.).



6. НПЦ «Анатомія людини»: анатомічна зала-
анатомічний музей з макропрепаратами.

ОКЗ 8 Філософія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Філософія.
pdf

QWmtOJ4EDH2I9kzJzyNin5xMYP
pbRpA6jM0tZFmr3kM=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Підготов
ка_офіцерів_запасу_галузі_зна

нь_«Охорона_здоров'я».pdf

fARqU0gJkx6r9yOskWaa2dZZR//
2UiOeHWudAV/yqQs=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Обладнання НПЦ: манекен-тренажер «Адам» та 
«Максим», автоматичний зовнішній дефібрилятор, 
пристрої для штучної вентиляції легень, набір 
іммобілізаційних шин, джгути Есмарха, SWAT та САТ, 
аптечки IFAK, макет для забезпечення прохідності 
дихальних шляхів, шийні комірці, транспортні ноші 
«Амбу», перев’язувальний матеріал, дозиметри, 
сантиметрові стрічки, протигази, фонендоскопи, 
тонометри тощо. 
3. Стрілецький тир.
4. Навчально-тренувальний центр «Медичний пункт 
батальйону».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Безпека_
життєдіяльності,_основи_біое

тики_та_біобезпеки.pdf

aYyCKitGcfM64xtgS+xAGBRnuaQ
AtlnBxgniRGWKW1o=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. Обладнання: дозиметричні прилади, прилади 
хімічної розвідки, засоби індивідуального захисту 
(дихальних шляхів, шкіри).
4. Відеотека навчальних матеріалів.

ОКЗ 5 Латинська мова навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Латинськ
а_мова.pdf

312Og4Nl4aoeWkoj66XUav3465mL
HjnYoNbL6WIf1wU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Біологія_з
_основами_генетики.pdf

Tc7i/yr56zJKqg64nsjuE67uDP/iAh
gmM16oWCIYuKY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 15 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютер типу «Pentium» – 1, комп’ютер CPUClock 
– 100 MH – 1, комп’ютер РHILIPS – 1.
4. Обладнання: термостат КТ-2, термостати ТС-80 - 
2 шт, термостат ТВ-20, термостат з водяним 
рукавом 3ц, шафа сухожарова ШСС-80п, автоклав, 
центрифуга Неrаеus, центрифуга 800-1, холодильник, 
мікроскоп «Біолам Р 11», мікроскопи «Мікромед xs-
3330» – 2 шт, оптико-електронний комплекс 
«Метаскан-2», ламінарна шафа, витяжна шафа, 
струшувач Vortex V-1 plus, струшувачі АВУ-6с – 2 шт, 
дистилятор ДЕ-10, електронна вага Mettler H18, рН-
метр Е-300В, психрометр ВИТ-2, мікропрепарати з 
медичної паразитології, настільні лупи, учнівські 
мікроскопи.

ОКЗ 3 Історія України та української 
культури

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Історія_У
країни_та_української_культу

ри.pdf

EIS50SjbPV6rsmMfINz84Xjo3x0H
rFIe3xbOL/1ZXeg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Музей Руської трійці.
3. Конференц-зал з тематичними стендами.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

навчальна дисципліна НД_UA_ЗФ_Іноземна_мова_(за
_професійним_спрямуванням)_-

_німецька.pdf

k4uvIttNU4cN+G7jOy/QrU0gBJex
VAHURuXWhxNe2+E=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, – 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ВК 3.5 Прикладна генетика навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Прикладн
а_генетика.pdf

KwJdgdxbRl8h+Ymx0xJNNlGpwT
FRMat644xgugaoSKM=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 15 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами  Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютер типу “Pentium” – 1, комп’ютер CPUClock 
– 100 MH – 1, комп’ютер РHILIPS – 1.

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фізична_
та_колоїдна_хімія.pdf

Qy3LWcbJthpNYGIkYf57CROA91P
SQDabXt3TZrd4lZM=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4
5. Лабораторія практичної фармації № 3 НПЦ 
«Фармація»: колориметрична установка, рН-метр 
ОР-110, кондуктометр ОК-113, фотометр 
фотоелектричний КФК-3, установка Ребіндера для 
визначення поверхневого натягу, прилад для 
електрофорезу, віскозиметри, магнітна мішалка, 
термостат, торсійні, технічні, аптечні ваги, набір 
термометрів, термометр Бекмана, титрувальні 
установки, набори лабораторного посуду. 
6 НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ВК 6.4 Світова цивілізація та 
культура

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Світова_ц
ивілізація_та_культура.pdf

IdQ6NRueAk2ryLC55G5D7/eNAy
m4aWOzcySsRdTfM9g=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Музей Руської трійці.
3. Конференц-зал з тематичними стендами.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

навчальна дисципліна НД_UА_ДФ_Силабус_Фармако
терапiя_з_фармакокінетикою.

R7/kr0VtGWVVIz7iuOktnecBZrVg
2ofSYKVTRv1hEzU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).



pdf 2. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
3. НПЦ «Медицина»: манекен для проведення серцево-
легеневої реанімації, фантом для проведення 
підшкірних ін’єкцій, фантом для проведення 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, фантом для 
відпрацювання навичок зупинки артеріальної та 
венозної кровотечі, манекен для закапування капель в 
очі, ніс, вухо, муляжі для встановлення ступеней 
обмороження і опіків, муляжі для надання першої 
медичної допомоги при порізах, саднах, опіках і 
обмороженнях, прилади для інгаляційного введення 
ліків, глюкометр портативний, тонометри, 
термометри для вимірювання температури.

ОКП 33 Лікарська токсикологія навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Лікарська
_токсикологія.pdf

TqGYKbo82AaX+QY1lep70biJhvm
UBafmg1GWevNk8PY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 1 комп’ютерний клас, 15 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Smart Board, програма Smart Ink, програма 
SmartNotebook11.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.
5. Нормативно-правова документація, інформаційні 
листи, карти повідомлень про побічні реакції.

ВК 6.3 Професійна культура 
фармацевта

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Професійн
а_культура_фармацевта.pdf

M2ipWpWlofD9+tQbBx7Stcrbvna
M69iG/psns8hUOpc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.

ВК 6.2 Основи поведінки споживача у 
фармації

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_по
ведінки_споживача_у_фармації.

pdf

AVafpOFCi36jfr3gZpZscw8LgTmQf
zJJBMvvzw7PgzE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.

ВК 6.1 Психологія спілкування навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Психологi
я_спiлкування.pdf

eZNgyj1W0ot6sFQLrhYSDxtFyZG3
GAtkzKJAnsN65Gg=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).

ВК 5.2 Англійська мова для ділового 
спілкування фармацевта

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Англійська
_мова_для_ділового_спілкуванн

я_фармацевта.pdf

Pc0Dp6MnszL2yqO44X9KBJAddv
Y8t5eGIfHplc+ygps=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ВК 5.1 Англійська мова за 
професійним спрямуванням

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Англійська
_мова_за_професійним_спряму

ванням.pdf

PFKqLCQi8tcuCEL2LKGZZXZzwz
uRjIpW0Fyy9faDHTU=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ВК 4.3 Робота з інформаційними 
джерелами

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Робота_з
_iнформацiйними_джерелами.p

df

xiKCyas6w1DBMWz/Gd0dlbA5Qoy
2v86BTylvyToFpsc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 4.2 Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Eвропейсь
кий_стандарт_комп'ютеної_гр

амотностi.pdf

FgTHIEaKrpGcfa2Wy9TzDRmXEO
HLL0PrauJvNXV+LQY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 4.1 Основи системного аналізу навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_си
стемного_аналiзу.pdf

51lwx9yeLx6CC3DFdb/0dURGYxt
D5AOfvgeSdPi2h6s=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. 2 комп’ютерних класи, 30 дисплейних місць, 
обладнаних комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 10 MsOffice 
2016ProPlus.

ВК 3.4 Ефективні та безпечні методи 
хімічних досліджень

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Ефективн
і_та_безпечні_методи_хімічни

х_досліджень.pdf

NuKCKTP5u6GMBuqO7IZDG88a8
Ymv7iZs1aqpULRw+qw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4
5. Тематичні, хімічні таблиці.

ВК 3.3 Сучасні проблеми 
молекулярної біології

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Сучасні_п
роблеми_молекулярної_біології.

pdf

reABAJlY+IU3CC5omjNvsDPksxrV
e7E7LF8mlQGGMuc=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, 
багатомоніторна мультимедійна система, проектори 
та ноутбуки).
2. Планшетний клас, 15 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами  Lenovo Tab A7.
3. Комп’ютер типу “Pentium” – 1, комп’ютер   CPUClock 
– 100 MH – 1, комп’ютер РHILIPS – 1.

ВК 3.2 Валеологія навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Валеологія
.pdf

MbF3znjqQt7riype+dwzptMUpBzP
jzSuMKkLWlrl5R4=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Центр клінічної медицини Університетської клініки 
ІФНМУ.
3. Анкети-тести для оцінки функціонального стану 
організму пацієнта.

ВК 3.1 Біоактивність неорганічних 
сполук

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Біоактивн
ість_неорганічних_сполук.pdf

27L5CZVlwIkqfSQ2g8hUNmph9/d
7jjUoSHRnew+L96s=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
3. Планшетний клас, 10 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4
5. Тематичні, хімічні таблиці. 

ВК 2.5 Основи культури наукової 
мови

навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Основи_ку
льтури_наукової_мови.pdf

PPYUZtOpUMNr6fCOJxkVVKTjIB
aj8VZc2B8Th+shQLw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 

ВК 2.4 Медичне краєзнавство навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Медичне_
краєзнавство.pdf

UGJtbNPv8TrNx4jh+m86ZxQw94f
gJT8s9Bvtqm8BOlE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Музей Руської трійці.
3. Конференц-зал з тематичними стендами.

ВК 2.3 Релігієзнавство навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Релігієзна
вство.pdf

BJ0wK4EfUbxPiMSQgAoCchtlsAFI
/i5AR1MQvmFFY6k=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.



ВК 2.2 Логіка навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Логіка.pdf Jkf7VoDaT3lyNZMelc4GnrAEfqSE
TzO6Z3yJtA8gnLI=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Конференц-зал з тематичними стендами.

ВК 2.1 Історія сучасного світу навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Історія_с
учасного_світу.pdf

eQ6FIDeUWOZY5QtaZZyXG+jfpy8
s0PBYnJRy6osjWAo=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Музей Руської трійці.
3. Конференц-зал з тематичними стендами.

ВК 1.2 Іншомовна комунікація навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_Силабус_Іншомовн
а _комунікація_англійська.pdf

tfo7NSaPZIMAw7AbbLwGQ0X52E
22orDfCtttI7nphIw=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ВК 1.1 Іноземна мова навчальна дисципліна ВД_UA_ДФ_ Силабус_ 
Іноземна_мова_англійська.pdf

frpF28Bq1joKwpXd7Yk6FG684fnH
hjEaDoufXpiHpHY=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, Фармакогнозія, 
Організація та економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Виробнич
а_фармацевтична_практика.p

df

Kltg0oqlRmMGLsS9YsniBXTAF9M
A0ySVL67PS3CSeAM=

Фармацевтична хімія:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. Лабораторія державної служби з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками в Івано-Франківській 
області.
3. Лабораторія практичної фармації № 2 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
4. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
5. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
Фармакогнозія:
1. Лабораторія практичної фармації № 1 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація»; 
навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
2. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
3. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.
Організація та економіка фармації:
1. Аптеки, аптечні склади, бази (згідно укладених 
договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 5 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
Фармацевтичний менеджмент та маркетинг:
1. Аптеки, аптечні склади, бази (згідно укладених 
договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 5 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
Технологія ліків:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. Лабораторія практичної фармації № 4 та 
експериментальна аптека НПЦ «Фармація».
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.
Клінічна фармація та фармацевтична опіка:
1. Аптеки (згідно укладених договорів).
2. НПЦ «Медицина»; Івано-Франківський обласний 
клініко-кардіологічний диспансер (оволодіння 
практичними навичками «біля ліжка хворого»);
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Практик
а_з_технологiї_лiкiв.pdf

2bFaCIAufqPz+J7YyjjZk9w6oP6fX
EGze4omZ1usqr8=

1. Лабораторія практичної фармації № 4 НПЦ 
«Фармація»: ваги ручні, ваги ВТ–1000, ВР–5, ваги 
електронні, торсійні терези, бюреткові установки, 
набір лабораторних сит, аптечне обладнання (мірні 
колби, циліндри), машина для виготовлення пілюль,  
фотометр, стерилізатор, апарат АІ–3, електричний 
змішувач для гомогенізації емульсій МІ–2, електричний 
змішувач для приготування мазей ЕУ–2, пристрій КК–
2, набір штангласів з допоміжними та лікарськими 
речовинами, мікроскоп «Delta Optical Genetic Pro» з 
вмонтованою камерою (об’єктив 40/0,65 160/0.17; 
окуляр WF 10×/18), рН–метр, віскозиметр Брукфільда, 
2 пристінні металеві шафи.
2. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: 
комплект спеціальних аптечних меблів для зберігання, 
приймання рецептів та відпуску ЛЗ населенню; 
обладнання для виготовлення нестерильних лікарських 
форм. Загальна площа приміщень 241,1 м.кв., в т.ч.: 
торговий зал – 29,3 м. кв., виробничі приміщення – 48,5 
м. кв., приміщення для зберігання ЛЗ – 31,6 м. кв., 
службово-побутові приміщення – 24,8 м. кв.
Обладнання: аква-дистилятор Д-10, Місromed вага 
лабораторна ВТU 210, касовий апарат Мini 500 Модем 
UNS-SM12.03 GSM, принтер/сканер/копір Canon I-
Sensys, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри ВИТ-1 – 2шт., 
гігрометри ВИТ-2 – 2 шт., плитка електрична 
«Термія», опромінювачі бактерицидні ОБП-15 – 3 шт.
3. Лабораторія ПАТ заводу тонкого органічного 
синтезу «Барва».
4. Відеотека навчальних матеріалів з промислового 
виробництва лікарських засобів.
5. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
6. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Навчальн
а_практика_з_фармакогнозiї.p

df

2jkNYEmrr9S9iu9cCpZcrCBr+NE3
AqVKe+ATWj2Sjls=

1. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, лікарська 
рослинна сировина, гербарні сітки, геоботанічні 
карти, плани лісонасаджень, дані лісових господарств, 
плани землекористувань, мікроскопи, ваги, різноважки.



2. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Навчальн
а_практика_з_фармацевтично

ї_ботанiки.pdf

cIKSEJIO0lh2nfu9yUHk41YtkVacJ
Ymv5jrp3BOJGqc=

1. Лабораторія практичної фармації № 1 НПЦ 
«Фармація»: гербарії лікарських рослин, банк лікарської 
рослинної сировини, визначники для ідентифікації 
лікарських рослин, таблиці зі схемами та малюнками, 
інвентар для збору та сушіння лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини.
2. Навчально-дослідні ділянки лікарських рослин.
3. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
4. Планшетний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
планшетами Lenovo TabA7.

ОПП 38 Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою 
(Практична підготовка)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Перша_до
лікарська_допомога_з_ознайом
чою_медичною_практикою.pdf

GWfPAckdb85zrBOJpqYx4h9Usq
M+TLyt1/46Wo6fOL4=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 5 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами HP Compac Pentium 4 HT inside 5.
3. НПЦ «Медицина»: манекен для проведення ШВЛ та 
масажу серця під контролем комп’ютера, манекен для 
проведення серцево-легеневої реанімації, манекен ХС-
405, фантом для проведення внутрішньовенних та 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, фантоми для проведення 
внутрішньом’язевих ін’єкцій, глюкометр 
портативний, тонометри.
4. НПЦ кафедри медицини катастроф та військової 
медицини: манекен-тренажер «Адам» та «Максим», 
автоматичний зовнішній дефібрилятор, пристрої для 
штучної вентиляції легень, набір іммобілізаційних 
шин, джгути Есмарха, SWAT та САТ, аптечки IFAK, 
макет для забезпечення прохідності дихальних шляхів, 
шийні комірці, транспортні ноші «Амбу», 
перев’язувальний матеріал, дозиметри, сантиметрові 
стрічки, протигази, фонендоскопи, тонометри тощо.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Технологi
я_лiкарських_косметичних_зас

обiв.pdf

/+vaD2ZY3rAImgFfCtv7vGAq2QW
nuI5oeavDkyeF6ac=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core.
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Лабораторія практичної фармації №4 НПЦ 
«Фармація»: ваги (ручні, ВТ–1000, ВР–5, електронні), 
лабораторні електричні плити, аптечне обладнання 
(мірні колби, циліндри), електричний змішувач для 
гомогенізації емульсій МІ–2, електричний змішувач для 
приготування мазей ЕУ–2, пристрій КК–2, набір 
штангласів з допоміжними та лікарськими 
речовинами, мікроскоп «Delta Optical Genetic Pro» з 
вмонтованою камерою (об’єктив 40/0,65 160/0.17; 
окуляр WF 10×/18), рН–метр, віскозиметр Брукфільда; 
біологічно-активні речовини, допоміжні речовини, 
зразки готових косметичних засобів.
5. Експериментальна аптека НПЦ «Фармація»: аква-
дистилятор Д-10, Місromed вага лабораторна ВТU 
210, рефрактометр УРЛ, стерилізатор повітряний 
ГП-40, холодильник Zanussi, баня водяна, водонагрівач 
Atlantic EGO VM 080, гігрометри, опромінювач 
бактерицидний ОБП-15.

ОКП 36 Біофармація навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Бiофарма
цiя.pdf

OeNIHAlPz95lcrxmBlG2G5yU6U0y
NqeZZjb6jPqjSlQ=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core. 
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Лабораторія практичної фармації №4 НПЦ 
«Фармація»: ваги ручні, ваги ВТ–1000, ВР–5, ваги 
електронні, торсійні терези, бюреткові установки, 
набір лабораторних сит, аптечне обладнання (мірні 
колби, циліндри), фотометр, стерилізатор, апарат 
АІ–3, електричний змішувач для гомогенізації емульсій 
МІ–2, електричний змішувач для приготування мазей 
ЕУ–2, пристрій КК–2, набір штангласів з допоміжними 
та лікарськими речовинами, мікроскоп «Delta Optical 
Genetic Pro» з вмонтованою камерою (об’єктив 40/0,65 
160/0.17; окуляр WF 10×/18), рН–метр, віскозиметр 
Брукфільда, 2 пристінні металеві шафи.
5. НПЦ «Фармація. Хроматографічний аналіз»: газові 
хроматографи «Купол-55» - 2 шт., генератор водню 
М-01, генератор водню лабораторний серії КЕНГО, 
компресор IFOO, pH-метр-мілівольтметр pH-301,   
дозатор піпетковий Pipet Biohit 5-50 5-50 мкл, шафа 
сушильна Termolab СНОЛ 58/350, вага AXIS ADT 220 
лабораторна електронна, вага квадратна ВЛКТ - 2 кг, 
мікрошприци (М1 Н 1 мкл з направляючою, М10-А 10 
мкл без направляючої), центрифуга лабораторна СМ-
3М MICRO med, комп’ютер Samsung SyneMasteR755DFX 
до хроматографа, балон азотний, редуктор балонний, 
термометри, гігрометри, дозатори тощо (свідоцтво 
про технічну компетентність для підтвердження 
вимірювальних можливостей і технічної 
компетентності при проведенні лабораторних 
досліджень у сфері законодавчо регульованої 
метрології (до 2024 року)).

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Фармацев
тичний_менеджмент_та_марк

етинг.pdf

s99eax6982lufZW3M3x7ropqe8c1O
9SBXIv55Uv1dho=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами  Celeron 2 Core. 
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Експериментальна аптека НПЦ “Фармація».
5. Лабораторія практичної фармації № 5 «Фармація»: 
навчальні кімнати з макетом аптеки, кутка 
споживача, аптечного складу (бази), навчально-
методичні стенди, нормативно-правові документи, 
банк бланків внутрішньогосподарського 
документообігу аптеки, аптечного складу (бази), 
промислового заводу-виробника; прейскуранти 
вартості лікарських засобів; зразки анкет, трудових 
договорів, психологічних тестів.

ОКП 34 Фармакоекономіка навчальна дисципліна НД_UA_ЗФ_Силабус_Фармакое
окномiка.pdf

hlt1QFlhzkRhkmpzS5PQbyaRk9il0
X7XLBZuPvSNoxE=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 13 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core. 
3. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus 
Android 4.4.
4. Нормативно-правові документи (протоколи 
лікування, формуляри лікарських засобів), копії 
реальних листків призначень, прейскуранти вартості 
ЛЗ, дані клінічної ефективності лікарських засобів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Іноземна_мова_(за
_професійним_спрямуванням)_-

zb2ZPdsI0jRBnLGFDLwQlBnfloHj
7PucFrEH64Quoz0=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).



_англійська.pdf 2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, – 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2.
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна НД_UA_ДФ_Силабус_Українськ
а_мова_(за_професійним_спря

муванням).pdf

Qc/qbrJYGcr38pLDdELcN4vcE9Fi
LkG8YtXMeS7dDn8=

1. Мультимедійне обладнання (екрани, проектори та 
ноутбуки).
2. Комп’ютерний клас, 16 дисплейних місць, обладнаних 
комп’ютерами Celeron 2 Core, програмою для спільного 
перегляду документів, відео- та аудіофайлів. 
3. Лінгафонний кабінет, введений у дію в 2020 році, - 15 
місць, обладнаних комп’ютерами, навушниками, 
програмним забезпеченням «Діалог NIBELUNG», 
ДКПП: 58.29.2. 
4. Ліцензійна програма Windows 7 MsOffice 2016ProPlus.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік 
введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування

133154 Слаб`як Оксана 
Іванівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 0703 Хімія

20 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА № 11809680, дата 
видачі – 30 червня 1999, 
спеціальність - хімія, кваліфікація 
хіміка, викладача.
2. Підручники та посібники:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту «Крок 
2. Фармація» /Архипова Н.В., 
…,Іванчук І.М., …, Слаб’як О.І., …та 
Комітети фахової експертизи. – Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. - 24 
с.
3. Публікації:
1) Study of efavirenz extraction from 
aqueoussolutions / O. I. Slabiak, I. M. 
Ivanchuk, L.Yu. Klimenko, O. Ye. 
Mykytenko// Наука и инновация. – 
2018. – №1. – С. 33 – 41.
2) Development and validation ofUV-
spectrophotometric procedures for 
efavirenz quantitative determination / 
O. I. Slabiak, I. M. Ivanchuk, L. Yu. 
Klimenko, G.V.Tokaryk, I. S. Kolisnyk 
// IJPQA. – 2018. – V. 9 (2). – P. 24 – 
35. (Scopus)
3) Development and validation 
ofHPLC/UV-procedure for efavirenz 
quantitative determination / O. I. 
Slabiak, I. M. Ivanchuk, L. Yu. 
Klimenko, G. V. Tokaryk, 
V.O.Lebedynets, V. D. Yaremenko // J. 
Pharm. Sci. Res. – 2018. – V. 10 (11). – 
P. 2829 – 2835.(Scopus)
4) Development and validation 
ofHPLC/UV-procedures of efavirenz 
determination in biological fluids / O. I. 
Slabiak, I. M. Ivanchuk1, L. Yu. 
Klimenko, Iu. S. Kolisnyk // Journal of 
Organic and Pharmaceutical Chemistry. 
– 2019. – Vol. 17, Iss. 1 (65). – P. 48 – 
57.
5) Application of thin layer 
chromatography in the analysis of 
efavirenz / O. I. Slabiak, I. M. Ivanchuk1 
, L. Yu. Klimenko2 , O. Ye. Mykytenko2 
, O. V. Antonenko2// Journal of 
Organic and Pharmaceutical Chemistry. 
– 2020. – Vol. 18, Iss. 1 (69). – P. 58 – 
62.
6) Кількісне визначення ефавіренцу в 
біологічних рідинах методом 
високоефективної рідинної 
хроматографії / І.М. Іванчук, О.І. 
Слаб’як, Л.Ю. Клименко, Т. В. 
Жукова. – К., 2017. – 22 с.
7) Кількісне визначення ефавіренцу в 
біологічних рідинах методом УФ-
спектрофотометрії / І.М. Іванчук, О.І. 
Слаб’як, Л.Ю. Клименко, 
О.Є.Микитенко. – К., 2017. – 22 с.
4. Автор (розробник) робочої 
навчальної програми та силабусу з 
дисципліни: «Фармацевтична хімія» 
для студентів заочної форми 
навчання з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Основи психолого-
педагогічної підготовки викладачів» 
на базі Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ,  травень 2016 р. Посвідчення 
№18 до диплому № 11809680.

31926 Іванчук Ірина 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук ДK 

053487, виданий 
08.07.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 028442, 

17 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний університет 
ім. Ю.Федьковича, 1998 р., диплом 
спеціаліста PH № 10495324, 
спеціальність - біологія, 
кваліфікація - викладач біології та 
хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 053487, 
(15.00.02. -фармацевтична хімія та 



виданий 10.11.2011 фармакогнозія), 2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 028442, 2011 р.
4. Посібник:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту «Крок 
2. Фармація» /Архипова Н.В., 
…,Іванчук І.М., …, Слаб’як О.І., …та 
Комітети фахової експертизи. – Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. - 24 
с.
5. Публікації:
1) Клименко, Л. Ю. Тандемна УФ-
спектрофотометрична/екстракційно-
фотометрична методика кількісного 
визначення зопіклону в біологічних 
рідинах: метод. рек. 109.15/251.15 / Л. 
Ю. Клименко, Т. А. Костіна, І. М. 
Іванчук. – К., 2015. – 30 с. 
2) Кількісне визначення ефавіренцу в 
біологічних рідинах методом 
високоефективної рідинної 
хроматографії / І. М. Іванчук, О. І. 
Слаб’як, Л. Ю. Клименко, Т. В. 
Жукова. – К., 2017. – 22 с.
3) Кількісне визначення ефавіренцу в 
біологічних рідинах методом УФ-
спектрофотометрії / І. М. Іванчук, О. 
І. Слаб’як, Л. Ю. Клименко, О. Є. 
Микитенко. – К., 2017. – 22 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни  
«Фармацевтична хімія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Національний фармацевтичний 
університет, цикл “Методика 
викладання у вищій школі”, 
посвідчення №16, 17.02.-18.03.2016.
2) ІФНМУ, курси підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», обсяг курсу 180 год./6 
кредитів, дата видачі 08.07.20, 
реєстраційний номер  00007-АП.
8. Член проєктної групи з розробки 
освітньо-наукової програми третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 226 
«Фармація». Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2020. 

38420 Грицик Андрій 
Романович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський регіональний 

інститут державного 
управління Національної 

академії державного 
управління при 

Президентові України, 
рік закінчення: 2012, 

спеціальність: 1501 
Державне управління, 

Диплом доктора наук ДД 
007133, виданий 

28.04.2009, Диплом 
кандидата наук ДK 

02394, виданий 
13.01.1999, Атестат 

доцента 02ДЦ 002245, 
виданий 21.10.2004, 

Атестат професора 12ПP 
006381, виданий 

20.01.2011

22 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
1) Львівський ордена Дружби народів 
державний медичний інститут, 
диплом ТВ № 972677 від 26 червня 
1992 р., спеціальність - фармація, 
кваліфікація - провізор.
2) Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, диплом ВК № 
42008136 від 29 лютого 2012 р., 
спеціальність - державне управління, 
кваліфікація - магістр державного 
управління.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002394 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 13.01.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДУ № 002245 від 22.10.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД 007133 (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.04.2009 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР № 006381 від 20.01.2011 р.
6. Підручник, посібник або 
монографія:
1) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує серцеві 
глікозиди (кардіостероїди). 
Навчально-методичний посібник / 
Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., 
Бензель Л.В., Грицик Л.М. – Івано-
Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 88 
с. (рекомендація ВР ІФНМУ).
2) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Бензель І.Л., Мельник 
М.В., Бензель Л.В., Грицик Л.М. – 
Івано-Франківськ : Голіней О.М., 
2018. – 104 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
3) Методи фармакогнозії. 
Визначення тотожності лікарської 
рослинної сировини різних 
морфологічних груп. Приймання 
лікарської рослинної сировини. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Водославський В.М., 
Бензель І.Л., Бензель Л.В., Грицик 
Л.М. – Івано-Франківськ: Голіней 
О.М., 2018. – 232 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
4) Медична допомога ураження 
отруйними речовинами на 
догоспітальному етапі: посібник // 
Л.-В. Д. Паращук, В.А. Левченко, А.Р. 
Грицик, С.Л. Анохіна, І.І Свистун / 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2019. – 404 с. ISBN 978-617-7468-34-8 
(рекомендація ВР ІФНМУ, 20.02.2019 
р., протокол № 4, 27.12.2018 р.)
5) Грицик А.Р. Природа лікує… 



Рослини роду Воловик: ботанічна 
характеристика, склад та 
фармакологічна дія: монографія / 
А.Р. Грицик, С.П. Свірська. – Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2017. – 109 с (монографія).
6) Грицик Л.М. Природа лікує… 
Перспективи використання 
підлісника європейського 
(SaniculaeuropaeaL.) та астранції 
великої (AstrantiamajorL.) в медицині 
та фармації: монографія / Л.М. 
Грицик, Легінь Н.І., Коляджин Т.І., 
Грицик А.Р. – Івано-Франківськ: 
Супрун В.П., 2017. – 100 с. 
(монографія).
7) Грицик А.Р. Природа лікує… 
Поширення та перспективи 
використання рослин роду Вербена в 
медицині та фармації: монографія / 
А.Р. Грицик, Н.М. Посацька. – Івано-
Франківськ: Видавець Супрун В.П., 
2017. – 54 с. (монографія).
7. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:        
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Архипова Н.В., 
Водославський В.М., Грицик А.Р. та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
2) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П., Гадяк І.В. – МОЗ 
України. Департамент роботи з 
персоналом, освіти та науки, Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація». – Київ, 
2017. – 20 с.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Мельник М.В., Сікорин У.Б. … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. – 
20 с.
4) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П. ... – МОЗ України. 
Департамент роботи з персоналом, 
освіти та науки, Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація». – Київ, 2018. – 20 с.
8. Навчально-методичні посібники / 
практикуми / методичні вказівки
1) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
2) ЛР і ЛРС, яка містить ізопреноїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди та різні 
групи БАР. Лікарська сировини 
тваринного походження. Робочий 
зошит для практичних занять з 
фармакогнозії./ Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: Підприємець 
Голіней О.М., 2018. – 108 с.
3) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії. Методи 
фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного 
походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди / 
Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: Підприємець Голіней 
О.М., 2017. – 182 с.
4) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 
113 с.
5) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – V 
курсів фармацевтичного факультету 
(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2018. – 
82 с.
6) Робочий зошит з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» для студентів 
фармацевтичного факультету (денна 
форма навчання) / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 
71 с.
7) Робочий журнал з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» для студентів 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 
45 с.
9. Робота в спеціалізованих радах із 



захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Конечної Р.Т. «Одержання 
комплексу біологічно активних 
речовин з калусних культур 
лікарських рослин», Спеціалізована 
вчена рада Д 35.600.02 при ЛНМУ 
імені Данила Галицького, 02.06.2016 
р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Акрітіду Х. 
«Фармакогностичне дослідження 
люпину багатолистого», 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.01 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
09.06.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Гончарова О.В. 
«Фармакогностичне дослідження 
видів роду Глуха кропива», 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.01 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
01.07.2016 р.
4) Опонування кандидатської 
дисертації Количева І.О. 
«Фітохімічне вивчення пагонів та 
листя чорниці звичайної, створення 
на його основі лікеарських засобів», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
5) Опонування докторської 
дисертації Ленчик Л.В. «Комплексне 
фармакогностичне вивчення 
сировини рослин родини Розові та 
отримання фітозасобів на її основі», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
6) Опонування кандидатської 
дисертації Cавельєвої О.В. 
«Цілеспрямований пошук рослинної 
сировини нейромедіаторної дії серед 
представників родин Lamiaceae та 
Ranunculaceae», Спеціалізована 
вчена рада Д 64.605.01 при НФаУ, 
01.02.2019 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Організація і управління 
фармацією», Посв. № 20 від 
25.02.2015 р., термін навчання 29.01- 
25.02 2015 р., Вища кваліфікаційна 
категорія зі спец.«Організація і 
управління фармацією» (до 
30.09.2021р.) / 30.09.16р. наказ №1, 
центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
2) ПАЦ «Загальна фармація», Посв. 
№ 4 від 16.03.2016 р., термін 
навчання 15.02- 16.03.2016 р. Вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спец..«Загальна фармація» (до 
30.09.2021р.) / 30.09.16р. наказ №4, 
центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
3) ПАЦ «Аналітично-контрольна 
фармація», св. про склад. іспиту № 
110729 від 30.11.2018 р., термін 
навчання 01.11-30.11.2018 Атестація 
по підтвердженню вищої 
кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «Аналітично-
контрольна фармація» (проф. 
Грицик А.Р., посв. № 13 від 
02.05.2019 р., наказ МОЗ України № 
996, дійсне до 02.05.2024 р.).
4) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти (для викладачів ЗВО) з 
елементами дистанційного 
навчання» на базі ХМАПО, з 
16.10.2019 р. по 30.10.2019 р.
11. Робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад:
1) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
10-12 березня 2020 р., Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи, наказ від 
26 лютого 2020 р. № 151-Е.
2) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ХДУ, 
Грицик А.Р. – керівник екпертної 
групи.
3) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
4) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
третім рівнем вищої освіти в ТНМУ 
імені І.Я.Горбачевського, Грицик А.Р. 
– керівник екпертної групи.
5) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація» 
освітньої програми «Фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в ВНМУ 
імені М.І. Пирогова, Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
6) Національне агенство із 
заберпечення якості вищої освіти. 
Грицик А.Р. – експерт, договір про 



надання послуг із проведення 
акредитаційної експертизи № Е-19-
0375 від 11 листопада 2019 р. 
Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
за першим рівнем вищої освіти в 
Херсонському державному 
університеті та МАУП.
7) Згідно наказу № 1124-з від 
09.04.2015 р «Про проведення 
акредитаційної експертизи» 
призначено головою експертної 
комісії МОН України з 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 7.12020102 «Клінічна 
фармація» та магістрів зі 
спеціальності 8.12020101 «Фармація» 
призначено завідувача кафедри 
фармації ДВНЗ «ІФНМУ» д.фарм.н., 
проф. Грицика А.Р.
8) Згідно наказу МОН України № 
1141л від 30.05.2016 р. «Про 
проведення акредитаційної 
експертизи» проф. Грицика А.Р. 
призначено головою комісії по 
акредитаційній експертизі 
підготовки молодших спеціалістів 
галузі знань 1202 Фармація за 
спеціальністю 5.12020101 Фармація у 
Вищому навчальному комунальному 
закладі Львівської обласної ради 
«Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» (експертиза 
з 06.06.2016 р. 08.06.2016 р.).
9) 22.05-24.05.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної 
програми Фармація, промислова 
фармація зі спеціальності 226 
Фармація (Фармація, промислова 
фармація) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст у Комунальному вищому 
навчальному закладі «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької 
обласної ради.
10) 05.06-07.06.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 7.12020102 «Клінічна 
фармація» напряму підготовки 1202 
«Фармація» у ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова.
12. Науковий керівник кафедральної 
наукової теми «Дослідження 
культивованих і дикорослих 
лікарських рослин Західного регіону 
України та розробка технологій їх 
застосування з лікувальною метою», 
Державний реєстраційний номер 
0118U003809, терміни виконання – 
01.18 р. – 01.23 р.
13. Член редколегії журналів 
«Фармацевтичний Часопис», 
«Фармацевтичний журнал».
14. Голова громадської організації 
«Професіонал-Фарм».

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ОКЗ 6 Безпека 
життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки

1. Диплом про вищу освіту. 
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ЛП ВС № 
003917, 1997 р., спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985 від 14.10.2009 р.
3. Вчене звання доцента: 12 ДЦ № 
042817 від 30.06.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Етика й деонтологія в фармації/ за 
ред. проф. Купновицької І.Г. / Івано-
Франківськ: 2016. Вид. ІФНМУ. 378 с.
5. Публікації:
1) Роль здорового способу життя у 
профілактиці серцево-судинних 
захворювань / І.Г. Купновицька, Н.В. 
Губіна, Р.І. Белегай, І.П. Фітковська, 
В.І. Клименко, А.О. Соломчак, Ю.О. 
Джанджала, Т.С. Ізбенко // 
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Здоров'я 
людини: теоретичні, практичні та 
методичні аспекти». - м. Полтава. - 17 
листопада 2016 р. - С. 26-28.
2) Інноваційні технології при 
вивченні навчальної дисципліни 
"Основи біоетики та біобезпеки" / І.Г. 
Купновицька, Н.Р. Артеменко, С.М. 
Калугіна, Н.В. Губіна // Збірник тез 
науково-методичної конференції з 
міжнародною участю 
"Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця". - м. Івано-
Франківськ-Яремче. - 26 травня 2017 
р. - С. 41-42.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
"Безпека життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки". 
7. Підвищення кваліфікації:
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», Харківська медична 
академія післядипломної освіти, 
2019, посвідчення № ЛП ВС 003917; 
ТУ «Вибрані питання кардіології», 
ІФНМУ, 2019.

113083 Туровська Лілія 
Вадимівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

національний університет 

8 ВК 12.1 Комп’ютерне 
моделювання у фармації

1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 



ім. В. Стефаника, рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук ДK 

012486, виданий 
28.03.2013

Василя Стефаника», диплом магістра 
ВА № 39647902, дата видачі - 
01.07.2010 р., спеціальність – фізика, 
кваліфікація – фізик, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 012486 (02.00.21 – хімія 
твердого тіла) від 28.03.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003496 від 2019 р.
4. Наукові публікації:
1) Ivanichok, N., Budzuliak, I., 
Moiseienko, M., Lisovskiy, R., Rachii, 
B., Gamarnyk, A., Turovska, L., & 
Lisovska, S. (2020). Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State, 21(1), 35-
42. https: // doi.org / 10.15330 / pcss. 
21.1.35-42. (Scopus).
2) Turovska L.V. Defect Subsystem of 
Pb1–xAgxTe Solid Solutions. Physics 
and Chemistry of Solid State. 2019. V. 
20. No. 2. P. 190-195. doi: 10.15330 / 
pcss.20.2.190-195 (Web of Science).
3) Prokopiv V.V., Dzundza B.S., 
Kostyuk O.B., Mazur T.M., Turovska 
L.V., Matkivskyi O.M., Deychakivskyi 
M.V. Electrical properties of CdTe thin 
layers // Physics and Chemistry of Solid 
State. 2019. V. 20, No. 4. P. 372-375. 
doi: 10.15330/pcss.20.4.372-375 (Web 
of Science).
4) Ivanichok N.Y., Budzuliak I.M., 
Moiseienko M.I., Lisovskiy R.P., Rachiy 
B.I., Gamarnyk A.M., Turovska L.V., 
Lisovska S.A. Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State. 2020. V. 
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I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. 2019. 
60p.
6) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostappovych N., Yavorskui B. Biological 
physics with physical methods of 
analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty. Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120 p.
9. Підвищення кваліфікації: 
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, посвідчення 
до диплому Г-ІІ №033821. Тема 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
10. Член редакційної колегії 
наукового видання «Прикарпатський 
вісник НТШ. Пульс».
11. Член редакційної колегії журналу 
«Біомедична інженерія та медична 
фізика».
12. Голова Івано-Франківського 
осередку Товариства радіобіологів 
України.
13. Член Наукового товариства ім. Т. 
Шевченка.

83250 Боднарчук Олеся 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 070402 
Біологія, Диплом 

кандидата наук ДK 
058696, виданий 

26.05.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 033519, 

виданий 25.01.2013

18 ВК 9.3 Сучасні методи 
дослідження біологічних 
систем

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний університет 
ім. Ю. Федьковича, 1998 р., диплом 
спеціаліста РН 10495267, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК 058696, (02.00.03 – органічна 
хімія), 2010 р. 
3. Вчене звання доцента:  Атестат 
12ДЦ № 033519, 2013 р.
4. Публікації:
1) Horishny V. Y., Mandzyuk L. Z., 
Lytvyn R. Z., Bodnarchuk O. V., 
Matiychuk V. S., Obushak M. D. 
Synthesis and Biological Activity of 
Pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazines 
Containing a Thiazolidin-4-one 
Fragment // Russ. J. Org. Chem. 2020. 
Vol. 56, No. 4. Р. 588–595.
2) Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Мартяк 
Р., Боднарчук О., Матійчук В., 
Обушак М. Взаємодія заміщених 2-
(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-
піразоліл)фенолів з 
піридинкарбальдегідами. // Вісник 
Львівського університету. Серія  
хімічна. – 2017. Випуск 58. Частина 2. 
C. 319 – 323.
3) Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик 
Р.В., Онисько І.З., Боднарчук О.В. 
Дослідження протимікробної 
активності похідних перхлоратів 
циклопента[c]хінолінію з 4-
нітросаліциловим альдегідом. // 
Галицький лікарський вісник. 2016. 
Т. 23, №2. С.20 – 22.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення 
№ТВ886124,«ТУ. Психолого-



педагогічні основи вищої освіти», 
2017 р.
6. Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 1 
Certificatein ESOL International (First), 
certificate number: 1909133577, 
dateofissue 013/09/19, Cambridge 
English Language Assessment.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 10.4 Аромологія в 
косметології та 
аромотерапії

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р. спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ №040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Сертифакат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.
6. Підручники та посібники:
1) Половко Н.П., Вишневська Л.І. 
Ковальова Т.М., Федоровська М.І., 
Коноваленко І.С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань : навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків : 
НФаУ, 2017. 91 с. 
2) Федоровська М.І., Ярема І.О., 
Половко Н.П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати : наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ ; Харків  : Вид-во 
ІФНМУ : НФаУ, 2016. 52 с. 
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми з дисципліни: «Аромологія 
в косметології та аромотерапії» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків).

157743 Рущак Надія Іванівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 048820, виданий 

23.10.2018

14 ВК 10.3 Фізико-хімічний 
аналіз у створенні ліків

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №32542225, дата 
видачі – 05 липня 2007 року, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 048820 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 23.10.2018 р.
3. Підручники та посібники:
1) «Крок 2. Фармація» практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту / 
Мойсеєнко М.І., Купновицька І.Г., 
Грицик А.Р., Рущак Н.І. та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 250 с.
2) «Крок 1. Фармація» Практикум 
для студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту. 
Мойсеєнко М.І., Ерстенюк А.М , 
Куцик Р.В., Рущак Н.І., та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 335 с. 
3.Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Галанзовська О.В. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2016. 
– 206 с.
3) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2017. – 208 с.
4) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2018. -  208 с.
5) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2019. 226 с.
4. Публікації:
1) Zubkov V. O., Ruschak N. I., 
Kamenetska O. L., Gritsenko I. S. 
Synthesis and in silico screening of 
novel 2-methylquinoline-4-ones bound 
with the pyrazol-5-ones moiety. Журн. 
орг. та фармац. хімії. 2015. Т. 13, вип. 
1 (49). С. 32–36.
2) Zubkov V. O., Osolodchenko T. P., 
Ruschak N. I., Kamenetska O. L., Kiz O. 
V. Synthesis and the antimicrobial 
activity of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-
dihydroquinoline-3-yl)propanoic acids. 
Журн. орг. та фармац. хімії. 2015. Т. 
13, вип. 4 (52). С. 20–26.
3) Ruschak N. I., Zubkov V. O., 
Gritsenko I. S. Novel amides containing 
quinoline-4-one moeity: Synthesis and 
In silico prediction their biology 



activity. The Pharma Innovation 
Journal. 2016. № 5 (7). P. 49–52.
4) Zubkov V. O., Rozhenko О. B., 
Ruschak N. I., Gritsenko I. S. The 
experimental and theoretical study of 
tautomerism of 3-substituted 2-methyl-
quinoline-4 (1H)-ones. Журн. орг. 
тафармац. хімії. 2016. Т. 14, вип. 
2(54). С. 53–59.
5) Zubkov V. O., Ruschak N. І., 
Suleiman M. M., Devyatkіna A. O. Тhe 
use of analytical methods for quality 
control of promising active 
pharmaceutical ingredients among 
derivatives of 4-oxo-quinoline-3-
propanoic acids. Вісник фармації. 
2016. №4 (88). С. 22–30.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фізико-хімічний аналіз у створенні 
ліків»» з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
циклом  «Психологія професійної 
діяльності викладача вищої школи» 
на базі Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ з 11.10.2016 р. по 10.11.2016 
року. Посвідчення № 21 від 10.11.2016 
р.

203600 Клименко Анатолій 
Олексійович

Професор, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1966, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук MД 
004816, виданий 

22.01.1988, Диплом 
кандидата наук MMД 

023853, виданий 
04.11.1969, Атестат 

доцента MДЦ 085383, 
виданий 26.12.1973, 

Атестат професора ПP 
003864, виданий 

01.12.1989

49 ВК 9.2 Функціональна 
біохімія

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
медичний інститут 1966 р., диплом Р 
995320, кваліфікація- лікар-
лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ММД№ 023853 від 7.01.1970 року.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
МДЦ № 085383  від 04.04.1974 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
МД004816 від 22.01.1988 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР003864 від 01.12.1989 р.
6. Публікації:
1) Posatska NM, Gretsyk AR, Struk OA, 
Klymenko AO. Study of anti-
inflammatory activity of Verbena 
officinalis L. extracts on the models of 
carrageenic and formalin edemas / The 
Pharma Innovation Journal, 2019. V. 8.  
No. 11. P. 141 – 144.  
2) Клименко Ю.А., Струк О.А., 
Клименко А.О. Залежність 
функціонального стану тимусу від 
впливу біоелементу цинку як 
фактора неспецифічного імунного 
захисту організму / Art Medicine, 
2019. 1(9). С. 66 – 69.
3) Klymenko A.O., Struk O.A., Zozulyak 
V.I., Stasiv T.H., Melnyk V.B. 
Antituberculosis activity of new 
medications – dacahydroacridin of 
thiosemicarbazont derivates. 
Pharmacia.  2017. No. 4. vol. 64. p. 43 – 
48.    
4) Клименко А.О., Дрінь М.Н., 
Грицик А.Р., Сас І.А. Фармакологічна 
активність мазі виготовленої з 
гомогенату личинок бджіл чоловічої 
статі / Науковий вісник націанально 
університету біоресурсів і 
природокористування України,. 
Серія «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» 
2015. С. 114 – 119.
5) Мандзій Т.П., Грицик А.Р., 
Клименко А.О., Нєктєгаєв І.О. 
Дослідження ранозагоювальної дії 
мазі з екстрактом сосни звичайної. 
ISSN 2312-0967. Фармацевтичний 
часопис, Науково-практичний 
журнал, Тернопільський  ДМУ, 
Pharmaceutical review, 2015, 4. C. 65 – 
67.
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення про 
проходження підвищення 
кваліфікації до диплому № РВ 
11787086, «Психолого-педагогічні 
основи вищої школи», 2018 р.

123835 Васкул Надія 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 
Диплом магістра, 

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 039478, виданий 

13.12.2016

5 ВК 11.2 Епідеміологія 
хвороб цивілізації

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФНМУ, диплом магістра ВА № 
41998206, 2012 рік , спеціальність – 
ліікувальна справа, фах «Інфекційні 
хвороби».
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №039478 , (14.01.13 – інфекційні 
хвороби) від  13.12.2016 р.
3. Методичні публікації:
1) Пришляк О. Я. Зміни деяких 
імунологічних та біохімічних 
показників у хворих на хронічний 
гепатит С із підвищеним сумарним 
серцево-судинним ризиком та їх 
лікувальна корекція / О. Я. 
Пришляк, Н. В. Васкул // Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т.22. №3 
(частина 2). С. 58 – 60. 
2) Vaskul N. V. Changes of some 
clinical-laboratory parameters in 
patients with chronic hepatitis C, 
depending on the presence of 
cardiovascular risks / N.V. Vaskul // 
The Pharma Innovation Journal 2015; 
4(9): 57 – 59.
3) Васкул Н. В. Динамика изменения 
гематологических и биохимических 
показателей у больных с 
хроническим гепатитом С с 
повышенным риском развития 
сердечно-сосудистой патологи под 
влиянием препарата 



рибонуклеиновой кислоты / Н. В. 
Васкул // Клиническая 
инфектология и паразитология. 2015. 
№4 (15). С. 78 – 83.
4) Kondryn O.Ye. Usage the preparation 
of ribonucleic acid (Nuklex) in therapy 
of hepatitis C / O.Ye. Kondryn, N.V. 
Vaskul, N.H. Virstiuk // The Pharma 
Innovation Journal 2017; 6(3): 164 – 
167.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркової 
дисципліни: «Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань»; з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Стажування: Lublin Science and 
Technology Park S.A., certificate of 
pedagogic internship, “Innovative 
educational technologies: experience of 
the European Union and 
implementation in the process of 
training medical workers”, 2017р.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № 39148100, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
7. Розробник та викладач програми 
курсу тематичного удосконалення 
«Вибрані питання медичної 
паразитології» (ІФНМУ, 2019).

183773 Копчак Оксана 
Володимирівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1984, спеціальність:  

18 ВК 11.1 
Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань

1. Диплом про вищу освіт: 
ІФМІ, диплом спеціаліста ИВ-І № 
215573, 1984 рік, спеціальність – 
«Лікувальна справа».
2. Підручники та посібники:
Епідеміологія (навчальний посібник 
для підготовки до практичних занять 
для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівня 
акредитації) / За редакцією О.Я. 
Пришляк (авторський колектив: О.Я. 
Пришляк, Б.М. Дикий, Т.О. 
Нікіфорова, О.П. Бойчук, Т.З. 
Кобрин, В.Ф. Пюрик, Е.Ю. Винник, 
О.В. Копчак, М.В. Прокопович, А.Л. 
Процик, З.Р. Тиліщак). – Івано-
Франківськ: Видавництво Івано-
Франківського національного 
медичного університету, 2019. 172 с.
3. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення №ИВ-І 
215573 «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.
2) Лікар-інфекціоніст, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 1673, дійсний до 12.06.2022 р.;
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркових 
дисциплін «Епідеміологія Хвороб 
цивілізації» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).

123835 Васкул Надія 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 
Диплом магістра, 

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 039478, виданий 

13.12.2016

5 ВК 11.1 
Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФНМУ, диплом магістра ВА № 
41998206, 2012 рік, спеціальність – 
ліікувальна справа, фах «Інфекційні 
хвороби».
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №039478 , (14.01.13 – інфекційні 
хвороби) від  13.12.2016 р.
3. Методичні публікації:
1) Пришляк О. Я. Зміни деяких 
імунологічних та біохімічних 
показників у хворих на хронічний 
гепатит С із підвищеним сумарним 
серцево-судинним ризиком та їх 
лікувальна корекція / О. Я. 
Пришляк, Н. В. Васкул // Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т.22. №3 
(частина 2). С. 58 – 60. 
2) Vaskul N. V. Changes of some 
clinical-laboratory parameters in 
patients with chronic hepatitis C, 
depending on the presence of 
cardiovascular risks / N.V. Vaskul // 
The Pharma Innovation Journal 2015; 
4(9): 57 – 59.
3) Васкул Н. В. Динамика изменения 
гематологических и биохимических 
показателей у больных с 
хроническим гепатитом С с 
повышенным риском развития 
сердечно-сосудистой патологи под 
влиянием препарата 
рибонуклеиновой кислоты / Н. В. 
Васкул // Клиническая 
инфектология и паразитология. 2015. 
№4 (15). С. 78 – 83.
4) Kondryn O.Ye. Usage the preparation 
of ribonucleic acid (Nuklex) in therapy 
of hepatitis C / O.Ye. Kondryn, N.V. 
Vaskul, N.H. Virstiuk // The Pharma 
Innovation Journal 2017; 6(3): 164 – 
167.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркових 
дисциплін: «Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Стажування: Lublin Science and 
Technology Park S.A., certificate of 
pedagogic internship, “Innovative 
educational technologies: experience of 



the European Union and 
implementation in the process of 
training medical workers”, 2017р.
6. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
посвідчення № 39148100, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
7. Розробник та викладач програми 
курсу тематичного удосконалення: 
«Вибрані питання медичної 
паразитології» (ІФНМУ, 2019).

1932 Яцюк Катерина 
Михайлівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 10.6 Основні 
принципи раціонального 
застосування 
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 27797915, 
дата видачі – 17 червня 2005 р., 
спеціальність «Фармація», 
кваліфікація – провізор; 
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА 35413815, дата видачі – 15 
жовтня 2008 р., спеціальність 
«Фармація», кваліфікація - магістр 
фармації з фаху «Загальна 
фармація».
2. Публікації: 
1) Яцюк К. М., Ковальська Н. П., 
Федоровська М. І. Журавлина 
болотна (Oxycoccus palustris Pers.) як 
джерело для одержання лікарських 
засобів. Фітотерапія часопис. 2015. 
№ 2. С. 26–28.
2) Яцюк К. М., Федоровська М. І., 
Куцик Р. В. Вплив методу сушіння на 
мікробіологічну активність 
фітосубстанцій з плодів журавлини 
болотної. Український 
біофармацевтичний журнал. №  4 
(57). 2018. С. 76–80.
3) Яцюк К. М., Федоровська М. І., 
Куцик Р. В. Вивчення антимікробної 
дії згущеного соку з плодів 
журавлини болотної (Vaccinium 
oxycoccos L.) Фармацевтичний 
журнал. 2017. № 1. С. 84–92.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабуса з дисципліни 
«Основні принципи раціонального 
застосування косметичних засобів»: 
відповідно до Освітньо-професійної 
програми «Фармація, промислова 
фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 
226 «Фармація, промислова 
фармація» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я».
4. Підвищення кваліфікації:
1) ІФНМУ, 2019 р., сертифікат 
провізора-спеціаліста №03/19, про 
присвоєння звання провізора-
спеціаліста за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією».  Атестаційна комісія 
при МОЗ України №02 про 
присвоєння першої кваліфікаційної 
категорії зі спеціальності «Загальна 
фармація».
2) МОЗ України, національний 
медичний університет ім. О.О. 
Богомольця, інститут 
післядипломної освіти навчально-
науковий центр неперервної 
професійної освіти, 2019 р., 
посвідчення № ДНП19394 про 
довгострокове підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 10.6 Основні 
принципи раціонального 
застосування 
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.
6. Підручники та посібники:
1) Половко Н. П., Вишневська Л. І. 
Ковальова Т. М., Федоровська М. І., 
Коноваленко І. С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань : навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків: НФаУ, 
2017. 91 с. 
2) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Актуальні аспекти та методологія 
створення лікарських косметичних 
засобів для профілактики та 
лікування різних видів алопеції : 
наук. метод. рек. Івано-Франківськ ; 
Харків : Вид-во ІФНМУ: НФаУ, 2018. 
59 с.
7. Патенти, інформаційні листи:
1) Лікувально-косметичний гель для 
місцевого застосування при 
телогеновій алопеції : пат. 119310 
України. Федоровська М. І., Половко 
Н. П., Чурпій І. К. № 201701712 ; 
заявл. 23.02.17 ; опубл. 25.09.17, Бюл. 
№ 18. 4 с. 
2) Лікувально-косметичний крем 



живильної і регенерувальної дії. пат. 
119436 України. Федоровська М.І., 
Коваль М.А., Матківський М.М. № 
201703374; заявл. 07.04.2017; опубл. 
25.09.17, Бюл. № 18. 4 с.
8. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Гавкалюк М.І. (Федоровська М.І.), 
Леочко Н.С., Буянова О.В. Целюліт та 
методи його корекції. Український 
журнал дерматології, венерології, 
косметології. 2009.  №1. С. 78-81.
2) Федоровська М.І. Перспективи 
застосування лікарських рослин при 
різних формах алопеції. Фітотерапія. 
Часопис. 2014. № 2. С. 40–44.
3) Федоровська М.І. Теоретичне 
обґрунтування складу комплексної 
настойки для місцевого застосування 
при телогеновій алопеції. 
Фітотерапія. Часопис. 2014. № 3. С. 
73–77.
4) Федоровська М.І. Характеристика 
лосьйонів як лікарської форми. 
Одеський медичний журнал. 2015. № 
5. C. 31–37.
9. Статті у наукових виданнях і 
матеріалах конференцій
1) Федоровська М.І. Лупа як 
дерматокосметична проблема та 
сучасні пре-парати для її лікування. 
Навигатор фармации. 2013. № 1. С. 
65–68.
2) Федоровська М.І., Половко Н.П. 
Характеристика масок як 
косметичної форми. Сучасні аспекти 
створення екстемпоральних 
алопатичних, гомеопатич-них і 
косметичних лікарських засобів : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
дистанц. конф., м. Харків, 1–2 берез. 
2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 266–
269.
10. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми з дисципліни: «Основні 
принципи раціонального 
застосування косметичних засобів» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків). 

1932 Яцюк Катерина 
Михайлівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 10.5 Парфумерно-
косметичні засоби

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 27797915, 
дата видачі – 17 червня 2005 р., 
спеціальність «Фармація», 
кваліфікація – провізор; 
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА 35413815, дата видачі – 15 
жовтня 2008 р., спеціальність 
«Фармація», кваліфікація – магістр 
фармації з фаху «Загальна 
фармація».
2. Публікації: 
1) Яцюк К. М., Ковальська Н. П., 
Федоровська М. І. Журавлина 
болотна (Oxycoccus palustris Pers.) як 
джерело для одержання лікарських 
засобів. Фітотерапія часопис. 2015. 
№ 2. С. 26–28.
2) Яцюк К. М., Федоровська М. І., 
Куцик Р. В. Вплив методу сушіння на 
мікробіологічну активність 
фітосубстанцій з плодів журавлини 
болотної. Український 
біофармацевтичний журнал. №  4 
(57). 2018. С. 76–80.
3) Яцюк К. М., Федоровська М. І., 
Куцик Р. В. Вивчення антимікробної 
дії згущеного соку з плодів 
журавлини болотної (Vaccinium 
oxycoccos L.) Фармацевтичний 
журнал. 2017. № 1. С. 84–92.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабуса з дисципліни: 
«Парфумерно-косметичні засоби» 
відповідно до Освітньо-професійної 
програми «Фармація, промислова 
фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 
226 «Фармація, промислова 
фармація» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я».
4. Курси підвищення кваліфікації:
1) ІФНМУ, 2019 р., сертифікат 
провізора-спеціаліста №03/19, про 
присвоєння звання провізора-
спеціаліста за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією».  Атестаційна комісія 
при МОЗ України №02 про 
присвоєння першої кваліфікаційної 
категорії зі спеціальності «Загальна 
фармація»
2) МОЗ України, національний 
медичний університет ім. О.О. 
Богомольця, інститут 
післядипломної освіти навчально-
науковий центр неперервної 
професійної освіти, 2019 р., 
посвідчення № ДНП19394 про 
довгострокове підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти.



86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 10.5 Парфумерно-
косметичні засоби

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація - провізор; 
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.
6. Підручники та посібники:
1) Половко Н. П., Вишневська Л. І. 
Ковальова Т. М., Федоровська М. І., 
Коноваленко І. С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань : навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків: НФаУ, 
2017. 91 с. 
2) Федоровська М. І., Ярема І. О., 
Половко Н. П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати: наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ ; Харків: Вид-во 
ІФНМУ: НФаУ, 2016. 52 с. 
7. Патенти, інформаційні листи:
1) Косметичний засіб для корекції 
андрогенної алопеції: пат. 115179 
України. ФедоровськаМ. І., Ярема І. 
О., Половко Н. П. № 201609566; 
заявл. 16.09.2016; опубл. 10.04.2017, 
Бюл. № 7. 4 с.
2) Крем-маска для лікувально-
профілактичного застосування при 
андрогенній алопеції: пат. 119309 
України. Федоровська М. І., Половко 
Н. П. № 201701710; заявл. 23.02.17; 
опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 4 с. 
3) Лікувально-косметичний крем 
живильної і регенерувальної дії. пат. 
119436 України. Федоровська М.І., 
Коваль М.А., Матківський М.М. № 
201703374 ; заявл. 07.04.2017 ; опубл. 
25.09.17, Бюл. № 18. 4 с.
8. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Гавкалюк М.І. (Федоровська М.І.),  
Леочко Н.С., Буянова О.В. Целюліт та 
методи його корекції. Український 
журнал дерматології, венерології, 
косметології. 2009.  №1. С. 78-81.
2) Федоровська М. І. Характеристика 
лосьйонів як лікарської форми. 
Одеський медичний журнал. 2015. № 
5. C. 31–37.
9. Статті у матеріалах конференцій:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Фармакотерапія телогенової алопеції. 
Ліки – людині. Сучасні проблеми 
фармакотерапії і призначення 
лікарських засо-бів : матеріали І 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 30–31 берез. 2017 р. Ха-рків : 
НФаУ, 2017, Т. 1. С. 308–312.
2) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Характеристика масок як 
косметичної форми. Сучасні аспекти 
створення екстемпоральних 
алопатичних, гомеопатич-них і 
косметичних лікарських засобів : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
дистанц. конф., м. Харків, 1–2 берез. 
2018 р. Харків : НФаУ, 2018. С. 266–
269.
10. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми з дисципліни: 
«Парфумерно-косметичні засоби» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
11. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків). 

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

5 ВК 10.4 Аромологія в 
косметології та 
аромотерапії

1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста ВА № 36958231, 
дата видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація.
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», № 318-д, дата видачі – 
15 березня 2018 р., спеціальність - 
організація і управління фармацією, 
кваліфікація-провізор – спеціаліст.
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: tutorial manual for seminars 
and practical classes for I year students 
of pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 43 p.
2) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 



Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: Practical Lessons at a Drug 
Technology Drug Store: training 
manual for practical classes and 
independent work for I year students of 
pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 120 p.
3. Публікації:
1) Костащук Т.З., Федоровська М.І. 
Перспективи екстемпорального 
виготовлення кондитерських 
лікарських форм. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: 
Матеріали науково-практичної 
дистанційної конференції з 
міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 96 – 98.
4. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою:
Сертифікат ECL Exam Centre 
“Universal Test” in English, CEFR B2 
Level,  реєстраційний номер 
№000904073,  виданий 16 лютого 
2019 року, м. Київ.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми,
робочої навчальної програми та 
силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни: «Аромологія в 
косметології та аромотерапії» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
1) Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів в ІФНМУ, посвідчення 
№11 з 10.04. по 19.06.2017р.
2) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності викладачів 
ЗВО» (Харківська медична академія 
післядипломної освіти) з 21.01.2019 
по 05.02.2019 № ВА 36958231 
присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії». 
3) Атестація в атестаційній комісії 
при Державному вищому 
навчальному закладі «Івано-
Франківський національний 
медичний університет» «Організація 
і управління фармацією», № 318-д, 
від 15 березня 2018 року.

183773 Копчак Оксана 
Володимирівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1984, спеціальність:  

18 ВК 11.2 Епідеміологія 
хвороб цивілізації

1. Диплом про вищу освіту: 
Диплом спеціаліста ИВ-І № 215573, 
виданий ІФМІ, 1984 рік, 
спеціальність – лікувальна справа. 
2. Підручники та посібники:
Епідеміологія (навчальний посібник 
для підготовки до практичних занять 
для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівня 
акредитації) / За редакцією О.Я. 
Пришляк (авторський колектив: О.Я. 
Пришляк, Б.М. Дикий, Т.О. 
Нікіфорова, О.П. Бойчук, Т.З. 
Кобрин, В.Ф. Пюрик, Е.Ю. Винник, 
О.В. Копчак, М.В. Прокопович, А.Л. 
Процик, З.Р. Тиліщак). – Івано-
Франківськ: Видавництво Івано-
Франківського національного 
медичного університету, 2019. – 172 с.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркової 
дисципліни: «Епідеміологія Хвороб 
цивілізації» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.). 
4. Підвищення кваліфікації: 
1) ХМАПО, посвідчення №ИВ-І 
215573 «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.
2) Лікар-інфекціоніст, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 1673, дійсний до 12.06.2022 р.

83581 Микула Юлія 
Ігорівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа

8 ВК 10.2 Гомеопатичні 
препарати

1. Диплом про вищу освіту:
Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом лікаря ВА № 
41251775, 2011р, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Методичні публікації:
1) Методичні вказівки з дисципліни 
«Гомепатичні препарати» для 
студентів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
проф. І.Г. Купновицька, ас. Ю.І. 
Микула Ю.І. , Івано-Франківськ, 
2019.
2) Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
вчених  « Інтеграція здобутків 
молодих вчених-медиків та 
фармацевтів в міжнародний 
науковий простір: сьогодення та 
перспективи», Київ, 2019р.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни:
Автор (розробник) навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Гомеопатичні препарати» на 
українській, російській та англійській 



мовах.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Спеціалізація «Кардіологія» 
06.12.2017 р., сертифікат № 575, 
ІФНМУ; стажування «Терапія» 
05.03.2018р., сертифікат №72, 
ІФНМУ; ТУ «Стандарти і протоколи у 
внутрішній медицині» 14.05.2020р., 
посвідчення №470/20.
2) Національний медичний 
університет ім.. О.О.Богомольця 
посвідчення  №ДНП 18160, «ТУ. 
Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти», 02.11.2018 р.

129803 Федяк Ірина 
Орестівна

Декан, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015

21 ВК 10.1 Основи економіки 1. Диплом про вищу освіту. 
Львівський державний медичний 
університет ім. Д.Галицького, 
диплом спеціаліста з відзнакою 
ВК№11765865, дата видачі – 30 
червня 1999 р., спеціальність -
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук ДК № 002356 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 22.12.2011 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат 
12ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації. 
Ч. 3. Основи економіки фармації : 
нац. підруч. для студентів фармац. ф-
тів ВНЗ МОЗ України / А.С. 
Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. 
Назаркіна, Федяк І.О. та ін. ; за ред.. 
А.С. Немченко. – Харків : НФаУ : 
Золоті сторінки, 2017. – 272 с. 
(Національний підручник).
2) Фармацевтичне право та 
законодавство: Методичний 
посібник для студентів III курсу 
фармацевтичного факультету / І.О. 
Федяк, С.М. Феденько. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
105 с.
5. Публікації:
1) Федяк І.О. Протокол провізора 
(фармацевта) зі сприяння 
прихильності до лікування хворих на 
хронічні гепатити як елемент 
стандартизованої фармацевтичної 
допомоги / І.О. Федяк, О.В. 
Максименко // Управління, 
економіка та забезпечення якості в 
фармації. – 2015. – № 4. – С. 67–74.
2) Вірстюк Н.Г. Проект протоколу 
провізора (фармацевта) зі сприяння 
прихильності до лікування хворих на 
хронічні гепатити для попередження 
розвитку цирозу і раку печінки / Н.Г. 
Вірстюк, І.О. Федяк, О.В. 
Максименко // Управління, 
економіка та забезпечення якості в 
фармації. – 2015. – № 5. – С. 34–39.
3) Федяк І.О. Фокус на вакцинацію: 
погляд лікарів та батьків. Аналіз 
фармацевтичного забезпечення 
імунопрофілактики керованих 
дитячих бактерійних інфекцій / І.О. 
Федяк, І.П. Білик, Г.Б. Матейко // 
Фармацевтичний часопис. – 2018. – 
№ 1. – С. 139–151.
4) Федяк І.О. Підходи щодо розробки 
моделі функціонування агентств з 
оцінки медичних технологій в 
Україні/ І.О. Федяк, О.В. Максименко 
// Фармацевтичний часопис. – 2016. 
– № 4. – С. 65–72.
5) Федяк І.О. Особливості 
викладання предмету 
«Фармацевтичне правознавство» у 
сучасній системі підготовки 
провізорів / І.О. Федяк // Медична 
освіта. – 2014. – № 4. – С. 118–121.
6) Федяк І.О. Стан матеріального 
забезпечення проведення ПОДІ 
дисципліни «Управління і економіка 
у фармації» в ІФНМУ / І.О. Федяк, 
Д.В. Семенів, С.М. Феденько // 
Досвід впровадження європейської 
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.) – 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 73.
7) Феденько С.М. Новітні підходи до 
викладання дисципліни 
«Фармацевтичне право та 
законодавство» / С.М. Феденько, І.О. 
Федяк // Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: матеріали 
науково-практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. 
М. Гаврищук та ін., Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 218-
220.
8) Федяк І.О. Роль і місце дисциплін 
організаційно-економічного 
напрямку у підготовці магістра 
фармації в ІФНМУ відповідно нової 
ОПП / І.О. Федяк, С.М. Феденько // 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р., 
ІФНМУ, 2020, С.104.
9) Феденько С.М. Особливості 



викладання дисциплін в ІФНМУ в 
умовах загальнонаціонального 
карантину // С.М. Феденько, І.О. 
Федяк, Д.В. Семенів // Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66.
6. Член редколегії матеріалів 
конференцій:
1) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні: 
матеріали науково-практичної 
регіональної конференції, Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 р. 
/ редкол.: М.М. Рожко, Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк та ін. –: ПП Голіней О.М., 
2016. – 232 с.
2) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М.М. Рожко, І.О. Федяк, 
Л.М. Гаврищук та ін. – Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – 275 с. 
7. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 
школі», 2018 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
8. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
9. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
10. Декан фармацевтичного 
факультету.

197392 Феденько Світлана 
Миколаївна

Доцент, Основне 
місце роботи
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університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
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027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
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16 ВК 10.1 Основи економіки 1. Диплом про вищу освіту:
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 
№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність - фінанси, 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність - 
міжнародна економіка, кваліфікація 
– магістр з міжнародної економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962  від 28.04.2015 р. 
(08.00.08 – гроші, фінанси, і кредит).
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 



студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
5. Публікації:
1) Fedenko S. M. Tuitionthe discipline 
"Organization and economics of 
pharmacy" in Ivano-Frankivsk National 
Medical University. Український 
педагогічний журнал. Видавництво 
«Педагогічна думка». Київ. 2018. № 
3/2018. С. 92-98.
2) Fedenko S. Theoretical 
conceptualization of the competental 
approach in the higher education 
system. POLISH JOURNAL OF 
SCIENCE. Editor in chief – J an 
Kamiński, Kozminski University. №5. 
Warszawa, Poland. 2018. pp. 28-34 (64 
с.) ISSN 3353-2389.
3) Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
фармацевтичної галузі. С.М. 
Феденько. Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. 
М. Вашкевич. – К.: «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 134 (7). – С. 332-
335 
4) Cамостійна позааудиторна робота 
у системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців фармації. С.М. 
Феденько. Освітній дискурс: Збірник 
наукових праць / Голов. ред. О. П. 
Кивлюк. Київ: «Видавництво 
«Гілея», 2018. Випуск 6 (6-7) : 
гуманітарні науки. С. 35-43.
5) Роль і місце дисциплін 
організаційно-економічного 
напрямку у підготовці магістра 
фармації в ІФНМУ відповідно нової 
ОПП. І.О. Федяк, С.М. Феденько. 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С.104
6) Особливості реформування 
системи охорони здоров’я України. 
С.М. Феденько. Фармакоекономіка в 
Україні: стан та перспективи 
розвитку: матеріали IX наук.- практ. 
конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. / 
редкол. : В. П. Черних та ін. – Х.: 
Вид-во НФаУ, 2017. –С. 279-280.
7) Аналіз фінансування 
фармацевтичного забезпечення 
населення Івано-Франківської 
області. С.М. Феденько. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні : 
матеріали науково-практичної 
регіональної конференції (Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 
р.) / редкол.: Рожко М. М. та ін. 
Івано-Франківськ, 2016. С. 44-49.
8) Напрямки удосконалення 
викладання організаційно-
економічних дисциплін у системі 
підготовки спеціалістів фармації. 
С.М. Феденько. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю (м. Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2018 
р.). ІФНМУ, 2018. С.104.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Основи економіки» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
1) Стажування в Uniwersytet Medyczny 
(Wydział Farmaceutycznym z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), 
Warszawa, Republic of Poland 
Республіка Польща, з 05.06.2017-
09.06.2017р.
2) Наукове онлайн стажування 
«Академічна доброчесність» - 180 
год. (6 кредитів ECTS) з 11 травня по 
19 червня 2020 року. Реєстраційний 
№ KW-062020/013 від 19.06.2020р. 
(Warszawa, Republic of Poland).
8. Підвищення кваліфікації:
1) НФаУ, 2016 р., підвищення 
кваліфікації викладачів «Методика 
викладання у вищій 
школі»;посвідчення про підвищення 
кваліфікації викладачів дата видачі: 
18.03.2016 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №128-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО (м. Харків), цикл 
тематичного удосконалення 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) Вища атестаційна комісія МОЗ 
України, провізор-організація і 
управління фармацією перша 
кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 04, дійсне до 2023 р.

88763 Леочко Наталія Доцент, Основне Фармацевтичний Диплом кандидата наук 15 ВК 9.4 Теоретичні основи 1. Диплом про вищу освіту:



Степанівна місце роботи факультет ДK 029773, виданий 
08.06.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 032571, 
виданий 26.10.2012

синтезу Національний університет 
«Львівська політехніка», диплом 
магістра ДМ № 012946, дата видачі – 
16.11.2000 року, спеціальність – 
хімічна технологія органічних 
речовин, кваліфікація – магістр за 
спеціальністю «Хімічна технологія 
органічних речовин».
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК №029773 (05.17.04 - технологія 
продуктів органічного синтезу) від 
08.06.2005 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента 12ДЦ № 032571 від 
26.10.2012 р.
4. Публікації:
1) Федоровська М.І. Дослідження з 
розробки технології настойки 
«Стимуфіт», призначеної для для 
застосування при телогеновій 
алопеції / М. І. Федоровська, Н.П. 
Половко, Н.С. Леочко // 
Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. 
С. 34–40.
2) Федоровська М.І. Розробка 
технології крем-маски з рослинними 
субстанціями для терапії андрогенної 
алопеції / Федоровська М.І., Половко 
Н.П., Леочко Н.С. // Science Rise: 
Pharmaceutical Science. 2017. №3. С. 
19-24.
3) Патент на корисну модель 116095 
Україна, МПК А61К 9/10, А61К 31/115, 
А61Р 17/00, Гелева основа для м’яких 
косметичних та лікарських засобів / 
Федоровська М.І., Половко Н.П.; 
Леочко Н.С.; u 201611206, 
заявл.07.11.2016; опубл. 10.05.2017, 
Бюл. №9.
4) Мельник Д.О., Леочко Н.С. Курси 
за вибором – основа інновацій в 
вищій школі // Збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу. 17 травня 2019 
року». 2019. С.42.
5) Леочко Н.С., Дмитрів А.М., П’яста 
Г.Г. Навчально-практичні центри у 
підготовці фахівців фармацевтичного 
профілю // тези II науково-
методичної конференції «Актуальні 
питання хімії в загальноосвітніх 
навчальних закладах» 9 квітня 2016 
року. Львів. 2016. С.13.
6) Дмитрів А.М., Леочко Н.С. 
Інформаційно-комунікаційні 
технології при викладанні хімічних 
дисциплін // тези II науково-
методичної конференції «Актуальні 
питання хімії в загальноосвітніх 
навчальних закладах» 9 квітня 2016 
року Львів. 2016 С.17.
7) Мойсеєнко М.І., Дудій П.Ф., 
Леочко Н.С., Сенчій В.М., Цюцьмаць 
І.В., Рущак Н.І. Досвід впровадження 
елементів дистанційної освіти на 
заочній формі навчання 
фармацевтичного факультету ІФНМУ 
// тези науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
«Досвід впровадження європейської 
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття III-IV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології» 20 травня 2016 
року. Івано-Франківськ. 2016. С.129.
5. Типова (примірна) програма:
«Теоретичні основи синтезу» - 
примірна програма навчальної 
дисципліни (курс за вибором, 
спеціалізація «Фармація») 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої «Магістр 
фармації» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я», спеціальності 226 
«Фармація» / За ред. В.П. Черних, 
Л.А. Шемчук, О.А. Бризицької, І.Є. 
Билов. К., 2018р., 22 с. (погоджено 
директором ДУ «Центрального 
методичного кабінету з вищої освіти 
МОЗ України» І. Мельником 
20.06.2018 р.).
6. Співавтор (співрозробник), робочої 
навчальної програми та силабусу з 
дисципліни: «Теоретичні основи 
синтезу» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.). 
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення №ДМ 
012946, «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 р.
2) Сертифікат №00008-АП  2020 
«Актуальні питання нової процедури 
акредитації освітніх програм» (6 
кредитів ECTS).
8. Заступник декана 
фармацевтичного факультету по 
заочній формі навчання.

183773 Копчак Оксана 
Володимирівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1984, спеціальність:  

18 ВК 11.3 Тропічні інфекції 1. Диплом про вищу освіту:
Диплом спеціаліста ИВ-І № 215573, 
виданий ІФМІ, 1984 рік, 
спеціальність – «Лікувальна справа».
2. Підручники та посібники:
Епідеміологія (навчальний посібник 
для підготовки до практичних занять 
для студентів ВМНЗ І-ІІІ рівня 
акредитації) / За редакцією О.Я. 
Пришляк (авторський колектив: О.Я. 
Пришляк, Б.М. Дикий, Т.О. 



Нікіфорова, О.П. Бойчук, Т.З. 
Кобрин, В.Ф. Пюрик, Е.Ю. Винник, 
О.В. Копчак, М.В. Прокопович, А.Л. 
Процик, З.Р. Тиліщак). – Івано-
Франківськ: Видавництво Івано-
Франківського національного 
медичного університету, 2019. – 172 с.
3 Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення №ИВ-І 
215573 «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.
2) Лікар-інфекціоніст, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 1673, дійсний до 12.06.2022 р.
4 Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркової 
дисципліни: «Епідеміологія Хвороб 
цивілізації» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).

86211 Сенчій Василь 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом кандидата наук 
ДK 005649, виданий 
12.01.2000, Атестат 

доцента ДЦ 009056, 
виданий 21.10.2004

20 ВК 9.2 Функціональна 
біохімія

1. Диплом про вищу освіту:
Луганський медичний інститут, 
диплом спеціаліста КВ № 796793, 30 
червня 1994 року, спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №005649 від 12.01.2000 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 009056 від 21.10.2004 р.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Біологічна хімія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
5. Публікації:
1) Шипилова И.В Фильчуков Д.А., 
Сенчий В.Н. Содержание свободного 
сфингозина и фрагментированной 
ДНК в почечной ткани у больных 
раком почки. Загальна патологія та 
патологічна фізіологія. 2019 Т. 7 В.4 
с. 249 –252.
2) Шипилова И.В. Фильчуков Д.А., 
Сенчий В.Н. Уровень клеточной 
пролиферации и ДНК фрагментации 
у больных раком почки. Загальна 
патологія та патологічна фізіологія. 
2018. Т.7. В 3. С.130 – 134.
3) Комаревцева И.А,. Сенчий 
В.Н,.Фильчуков Д.А, Бриндак Д.В, 
Русалов В.Л. Содержание свободного 
сфингозина в почечной ткани при 
введении аллогенных 
мезенхимальных стволовых клеток 
на фоне развития 
экспериментальной острой почечной 
недостаточности. Український 
журнал екстремальної медицини 
імені Г.О. Можаєва 2016 р, Т.12, В.3, 
С.42 – 46.
4) Сенчий В.Н Фильчуков Д.А., 
Бриндак Д.В., Андросова 
М.Е.Содержание нитрит-анионов и 
фрагментированной ДНК при 
введении мензехимальных 
стволовых клеток на фоне 
хронической почечной 
недостаточности // Український 
журнал екстремальної медицини 
імені Г.О. Можаєва. 2017, Т.15, В.2. 
С.40 – 45.
5) Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., 
Капечук В.В.., Іванців М.О., Сенчій 
В.М., Луцак С.М., Дзвонковська В.В. 
Сучасні підходи до формування 
високопрофесійного викладача в 
Івано-Франківському національному 
медичному університеті / Медична 
освіта. 2018. Вип.2. С.65 – 68.
6. Підвищення кваліфікації:
«Harvard university, August 29, 2017, 
VALID CERTIFICATE 
Dbd7b4dc8d0594c33876e050ccdbe2b6
e MCB63X: Principles of 
Biochemistry».

83250 Боднарчук Олеся 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 070402 
Біологія, Диплом 

кандидата наук ДK 
058696, виданий 

26.05.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 033519, 

виданий 25.01.2013

18 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний університет 
ім. Ю. Федьковича, 1998р., диплом 
спеціаліста РН 10495267, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК 058696, (02.00.03 - органічна 
хімія), 2010р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 033519, 2013 р.
4. Публікації:
1) Horishny V. Y., Mandzyuk L. Z., 
Lytvyn R. Z., Bodnarchuk O. V., 
Matiychuk V. S., Obushak M. D. 
Synthesis and Biological Activity of 
Pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazines 
Containing a Thiazolidin-4-one 
Fragment // Russ. J. Org. Chem.  2020. 
Vol. 56, No. 4. Р. 588–595.
2) Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Мартяк 
Р., Боднарчук О., Матійчук В., 
Обушак М. Взаємодія заміщених 2-
(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-
піразоліл)фенолів з 
піридинкарбальдегідами. // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна.  2017. Випуск 58. Частина 2. 
C. 319-323.
3) Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик 
Р.В., Онисько І.З., Боднарчук О.В. 
Дослідження протимікробної 
активності похідних перхлоратів 
циклопента[c]хінолінію з 4-



нітросаліциловим альдегідом. // 
Галицький лікарський вісник. 2016. 
Т. 23, №2. С. 20 – 22.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення №ТВ886124, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
6. Сертифікат  рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 1 
Certificatein ESOL International (First), 
certificate number: 1909133577, 
dateofissue 013/09/19, Cambridge 
English Language Assessment.

151012 Стецьків Андрій 
Остапович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 
рік закінчення: 1993, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом доктора наук ДД 
006972, виданий 

11.10.2017, Диплом 
кандидата наук ДK 

003227, виданий 
12.05.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003744, 
виданий 26.02.2002

21 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний університет 
ім. І. Франка, 1993 р., диплом 
спеціаліста КА №004667, 
кваліфікація – хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 003227 (02.00.01 – 
неорганічна хімія) від 12.05.1999 р.
3. Вчене звання доцент:. Атестат ДЦ 
№ 003744 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора хімічних наук: ДД 
№ 006972 (02.00.01 – неорганічна 
хімія), від 11.10.2017 р.
5. Публікації:
1) Shpyrka Z., Kluziak K., Rozdzynska-
Kielbik B., Stetskiv A., Pavlyuk V.. The 
isothermal section of the phase diagram 
of Dy-Sm-Ge ternary system at 873 K. 
// J. of Phase Equilibria and Diffusion. 
2018. Vol. 39, Issue 6, P. 750-765.
2) Kowalczyk G., Kordan V., Stetskiv A., 
Pavlyuk V. Lithiation and magnesiation 
of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys // 
Intermetallics. 2016. Vol. 70, p. 53-60.
3) Stetskiv A., Rozdzynska-Kielbik B., 
Misztal R., Pavlyuk V.. Grown from 
lithium flux, the ErCo5Si3.17 silicide is a 
combination of disordered derivatives 
of the UCo5Si3 and Yb6Co30Pi19 
structure types // Acta 
Crystallographica. 2015. C71, p. 506-
510.
4) Barchiy I., Sabov M., Pavlyuk V., 
Stetskiv A., Marciniak B., Różycka-
Sokołowska E., Sabov V.. New 
quaternary selenides Tl4Sb8Sn5Se24 
and Tl5Sb2Sn4Se14-x (x = 0.5) // 
Zeitschrift für Kristallographie - 
Crystalline Materials. 2020. Vol. 235, 
Issue 3. P. 59–68. 
5) Pavlyuk V., Balinska A., Rozdzynska-
Kielbik B., Pavlyuk N., Dmytriv G., 
Stetskiv A., Indris S., Schwarz B., 
Ehrenberg H.. New maximally 
disordered – High entropy intermetallic 
phases (MD-HEIP) of the Gd1-
xLaxSn2-ySbyMz (M=Li, Na, Mg): 
Synthesis, structure and some 
properties // Journal of Alloys and 
Compounds. 2020. Vol. 838. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.1
55643.
6) Стецьків А.О. Кристалічна та 
електронна структура сполуки 
Yb5Na4Ge4. // Вісник Прикарп. нац. 
ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія 
Хімія. Івано-Франківськ: 2015. Вип. 
ХIX. С.50-54.
7) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Синтез і 
дослідження кристалічної структури 
сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (x=0.54). 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету. Випуск 768.: Хімія 2015. 
С. 20-23.
8) Стецьків А., Павлюк В.. Структура 
твердих розчинів RCo2-xLixSi2 (R = 
Gd, Dy). // Вісник Львівського  
університету. Серія хімічна.  2016. 
Випуск 57. Частина 1. С.84–88.
9) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження тетрарної сполуки 
TmLi0,71Co1,29Sn2 методом 
монокристалу. // Вісник Прикарп. 
нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. 
Серія Хімія. Івано-Франківськ: 2016. 
Вип. ХX. С.40-43.
10) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Уточнення кристалічної структури 
бінарної сполуки TbSn2 методом 
монокристалу. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2016, №1 (35). С.37–40. 
11) Стецьків А.О. Ізотермічний 
переріз діаграми стану потрійної 
системи Tb-Li-Si за температури 400 
°С. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія  
Хімія). 2017, №1 (37). С. 59–62. 
12) Стецьків А. Взаємодія 
компонентів у потрійній системі La–
Lі–Sі за температури 400 ºC. // 
Вісник Львівського університету.  
Серія хімічна. 2017. Випуск 58. 
Частина 1. С. 21–26.
13) Стецьків А. Фазові рівноваги у 
потрійній системі Dy–Lі–Sі за 
температури 400 ºC. // Праці 
Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Хімічні науки. 2017. Том XLVIII. С. 
83–89.
14) Стецьків А.О. Дослідження 
взаємодії компонентів у потрійній 
системі Y-Li-Sn за температури 400 
ºC. // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 
Івано-Франківськ: 2017. Вип. ХXI. С. 
72-76.
15) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Фазові 
рівноваги у потрійній системі Eu-Li-
Sn за температури 400 °С. // 
Науковий вісник Ужгородського 
університету (Серія  Хімія). 2018, №1 
(39). С. 21–25. 
16) Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. 
Ізотермічний переріз діаграми стану 
системи Tb–Lі–Sn за температури 



400 ºC. // Вісник Львівського  
університету. Серія хімічна.  2018. 
Випуск 59. Частина 1.С. 21–27.
17) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження взаємодії компонентів у 
системі Sm Li Со Si за температури 
400ºС // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2019, №1 (41). С. 5–10. 
18) Стецьків А. Фазові  рівноваги  у  
системі  La-Li-Co-Si  в області 
LaSi-«LiSi»-CoSi-Si при 400 ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. 2019. Випуск 60. 
Частина 1. С. 56–63.
19) Дмитрів А.М., Винницька Р.Б., 
Стецьків А.О. Роль науково-дослідної 
роботи студентів при вивченні 
хімічних дисциплін // Гілея. 
Науковий вісник. 2020. Випуск 154. 
№ 3. С. 175–177.
6. Стажування:
Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» у Варшаві (Польща) з 
05.11.2018 по 16.11.2018 року 
(сертифікат WP-13/02 від 16.11.18 
року).
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
КА №004667 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р. 
8. Нагороджений у 2018 р. грамотою 
Івано-Франківської обласної 
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«Компетентнісний підхід у 
підготовці сучасного фахівця». 
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124 - 130.
8) Шуфнарович М. А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
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технічний університет нафти і газу, 
2019. С. 174.
5. Методичні публікації:
1) Moiseienko M.I., Turovska L.V., 
Kliuka S.Ya., Shulepa S.H. Higher 
Mathematics and Statistics. Test Book. 
Ivano-Frankivsk, 2019. 80 p.
2) Мойсеєнко М.І., Мойсеєнко О.В., 
Шулепа С.Г., Туровська Л.В. Вища 
математика та статистика. Методичні 
вказівки і контрольні завдання для 
студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
– Івано-Франківськ: Голіней О.М., 
2016. 64 с.
3) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostapovych N., Yavorskyi B. Biological 
Physics with Physical Methods of 
Analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty, Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120p.
6. Сертифікат рівня С1 з англійської 
мови Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number: 
0057635568, date of issue 03/07/17, 
Cambridge English Language 
Assessment.
7. Підвищення кваліфікації: на 
кафедрі фізики і хімії твердого тіла 
фізико-технічного факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника» з 07.10 
по 29.11.2019 р. тривалістю 180 годин 
(6 кредитів ЄКТС, наказ № 110-АГП 
від 30.09.2019 р.); тема: 
«Ознайомлення з інноваційними 
технологіями проведення лекційних 
та практичних занять, дослідження 
електричних властивостей тонких 
плівок телуриду олова».

123835 Васкул Надія 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи
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"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2010, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 
Диплом магістра, 

Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 039478, виданий 

13.12.2016

5 ВК 11.3 Тропічні інфекції 1. Диплом про вищу освіту: 
ІФНМУ, диплом магістра ВА № 
41998206, 2012 рік, спеціальність – 
лікувальна справа, фах «Інфекційні 
хвороби».
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №039478 , (14.01.13 – інфекційні 
хвороби) від 13.12.2016 р.
3. Методичні публікації:
1) Пришляк О. Я. Зміни деяких 
імунологічних та біохімічних 
показників у хворих на хронічний 
гепатит С із підвищеним сумарним 
серцево-судинним ризиком та їх 
лікувальна корекція / О. Я. 
Пришляк, Н. В. Васкул // Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т.22. №3 
(частина 2). С. 58 – 60. 
2) Vaskul N. V. Changes of some 
clinical-laboratory parameters in 
patients with chronic hepatitis C, 
depending on the presence of 
cardiovascular risks / N.V. Vaskul // 
The Pharma Innovation Journal 2015; 
4(9): 57 – 59.
3) Васкул Н. В. Динамика изменения 
гематологических и биохимических 
показателей у больных с 
хроническим гепатитом С с 
повышенным риском развития 
сердечно-сосудистой патологи под 
влиянием препарата 
рибонуклеиновой кислоты / Н. В. 
Васкул // Клиническая 
инфектология и паразитология. 2015. 
№4 (15). С. 78 – 83.
4) Kondryn O.Ye. Usage the preparation 
of ribonucleic acid (Nuklex) in therapy 
of hepatitis C / O.Ye. Kondryn, N.V. 
Vaskul, N.H. Virstiuk // The Pharma 
Innovation Journal 2017; 6(3): 164 – 
167.



4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркової 
дисципліни:  ««Імунопрофілактика 
інфекційних захворювань» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Стажування: Lublin Science and 
Technology Park S.A., certificate of 
pedagogic internship, “Innovative 
educational technologies: experience of 
the European Union and 
implementation in the process of 
training medical workers”, 2017 р.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № 39148100, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
7. Розробник та викладач програми 
курсу тематичного удосконалення 
«Вибрані питання медичної 
паразитології» (ІФНМУ, 2019).
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Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 
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доцента ДЦ 007131, 
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1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, диплом з відзнакою РВ 
№ 825862, дата видачі - 06.06.1990 
р., спеціальність – фізика і 
математика, кваліфікація – вчитель 
фізики і математики. 
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: КН № 011819 
(01.04.07 – фізика твердого тіла) від 
20.09.1996 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007131 від 17.04.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А. М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 160 с.
2) Добровольська А. М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 
132 с.
5. Наукові публікації:
1) Добровольська А. М. Модель 
методичної системи формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі навчання 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 6. С. 86-95.
2) Добровольська А. М. Формування в 
майбутніх лікарів і провізорів 
готовності до самоосвіти в межах 
розробленої моделі. Наука і освіта. 
Серія: Педагогіка. 2016. № 10. С. 138-
149.
3) Добровольська А. М. Самостійна 
робота як засіб формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 12. С. 74-81.
4) Добровольська А. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів за умов 
інтеграції дисциплін природничо-
наукової підготовки. Збірник 
наукових праць Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
2016. Вип. 1. С. 87-100.
5) Добровольська А. М. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів під час 
реалізації дослідницького методу в 
процесі навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки. 
Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка]. Серія: Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 149. С. 50-56.
6) Добровольська А. Формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців 
під час реалізації адаптивної моделі 
навчання. Педагогічна освіта: теорія і 
практика. 2016. № 26. С. 47-56.
7) Добровольська А. М. Дослідження 
професійного самовизначення 
майбутніх лікарів і провізорів у 
процесі формування ІТ-
компетентності. ScienceRise. 
Pedagogical Education. 2017. № 2. С. 
22-31. 
8) Добровольська А. М. Про 
особливості укладання посібників 
для навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Наукові записки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
педагогіка. 2016. № 2. С. 230-239.
9) Добровольська А. М. 
Використання посібників у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти. 2016. 
№ 50-51. С. 129-141.
10) Добровольська А. Розвиток 
вольових якостей майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 



технології. 2016. № 10 (64). С. 24-44.
11) Добровольська А. Роль навчально-
методичних комплексів у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів. Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. 2017. 
№ 3 (67). С. 26-39.
12) Добровольська А. М. Посібник як 
засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх 
лікарів і провізорів. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. 2017. № 5 (69). С. 251-270. 
13) Добровольська А. М. Роль 
посібників під час реалізації 
компетентнісного підходу в процесі 
формування ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців. Фізико-
математична освіта. 2017. № 2 (12). С. 
178-195.
14) Добровольська А. Вища медична і 
фармацевтична освіта: 
компетентнісний підхід і його освітні 
конструкти. Науковий вісник 
Миколаївського національного 
університету імені В. О. 
Сухомлинського. Серія: Педагогічні 
науки. 2017. № 3 (58). С. 95-115.
15) Добровольська А. М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців як педагогічна проблема. 
Фізико-математична освіта. 2017. № 
3 (13). С. 45-56.
16) Добровольська А. М. Метод 
проектів: формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців.  
Фізико-математична освіта. 2018. № 
1 (15). С. 35-47.
17) Добровольська А. М. Дослідження 
професійної мотивації майбутніх 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Фізико-математична 
освіта. 2018. № 4 (18). С. 45-54.
18) Добровольська А. М. Розвиток 
творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Молодий вчений. 
2017. № 1. С. 393-401.
19) Добровольська А. М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців в межах реалізації моделі 
педагогічної системи. Молодий 
вчений. 2017. № 5 (45). С. 312-324.
20) Добровольська А. М. 
Компетентнісний підхід у сучасній 
вищій медичній і фармацевтичній 
освіті. Молодий вчений. 2017. № 9 
(49). С. 339-347.
6. Методичні публікації:
Добровольська А. М., Шуфнарович 
М. А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
7. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р., посвідчення 
до диплому РВ № 825862.
8. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Фізико-
математична освіта».
9. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Освітній простір 
України».
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моделювання у фармації

1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», диплом 
спеціаліста ВА № 47462587, - дата 
видачі - 30.06.2014 р., спеціальність - 
фізика; кваліфікація - фізик, 
викладач. 
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: ДК № 048193 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні) 
від 05.07.2018 р.
3. Наукові публікації:
1) MazurenkoJ. (2020). Nickel 
substituted effect of on structural, 
Mössbauer and dielectric properties of 
spinel-type lithium ferrites. Physics and 
Chemistry of Solid State, 21(3), 453-461. 
https://doi.org/10.15330/pcss.21.3.453-
461
2) L.S. Kaykan, J.S. Mazurenko, A.K. 
Sijo et al. Structural properties of 
magnesium-substituted lithium ferrites.  
Appl Nanosci (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01259-4.
3) L.S. Kaykan, A.K. Sijo, J.S. 
Mazurenko, et al. Tailoring of structural 
and magnetic properties of nanosized 
lithium ferrites synthesized by sol–gel 
self-combustion method.  Appl Nanosci 
(2020). 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01413-y
4) L.S. Kaykan, J.S. Mazurenko, I.P. 
Yaremiy, Kh.V. Bandura, N.V. 
Ostapovych. Effect of Nickel Ions 
Substitution on the Structural and 
Electrical Properties of a Nanosized 
Lithium-iron Ferrite Obtained by the 
Sol-gel Auto-combustion Method // 
Journal of Nano- and electronic 
Physics. 2019. T.11, №5. С.05041-1- 
05041-7.
5) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. 2017. Т.9, № 5(2). С.05018-1–



05018-6. 
6) Ostafiychuk B.K., Kaykan L.S., 
Kaykan J.S. Composition, 
microstructure and electrical properties 
control of the powders synthesized by 
sol-gel auto-combustion method using 
citric acid as the fuel // Nanoscale 
Research Letters. – 2017. 12:237DOI 
10.1186/s11671-017-1976-1.
7) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Вплив рН реакційного 
середовища на структуру і 
властивості нанодисперсних феритів 
шпінельного типу // Фізика і хімія 
твердого тіла. 2016. Т.17, №1. C.70 –
76.
8) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Магнітні і діелектричні 
властивості Mg заміщених 
нанокристалічних Li феритів, 
отриманих методом золь-гель авто 
спалювання // Фізика і хімія 
твердого тіла. 2017. Т.18, №1. C.102-
111.
9) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. 2017. Т.9, № 5(2). С.05018-1–
05018-6. 
5. Методичні публікації:
1) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., Voytovych S., Rachkevych 
I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. 2019. – 
60p.
2) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
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English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

187473 Старченко Галина 
Юріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

054544, виданий 
16.12.2019

6 ВК 7.1 Інтродукція, 
біологія та 
культивування 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  
університет» диплом спеціаліста ВА 
№41725332, дата видачі – 30 червня 
2011 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №054544 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 16.12.2019 р.
3. Стажування на базі кафедри 
фармакогнозії та кафедри 
молекулярних основ фітотерапії 
Варшавського медичного 
університету з 23.09.2019 по 
27.09.2019 р. Програма - 120 годин. 
На базі фармацевтичного факультету 
Литовського університету наук про 
здоров’я, 15 листопада 2019 р. 
Наукове стажування тривалістю 9 
годин.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Національний фармацевтичний 
університет. Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
«Використання комп’ютерних 
технологій у навчальному процесі» 
(72 години). 04-17.2019р. 
Реєстраційний номер 383.
2) Атестація МОЗ України - 
присвоєно другу категорію за 
спеціальністю «Загальна фармація» 
посвідчення №01, дійсне до 
21.06.2023р.
3) Участь у фаховій експертизі 
тестових завдань ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок-3. 
Фармація» (11-12 березня 2020 р. 
тривалістю 20 год). Наказ №76-К від 
04.03.2020р.
5. Робота за цивільним трудовим 
договором: згідно Наказу №76-К від 
04.03.2020 р. Експерт з фахової 
експертизи тестових занять 
ліцензійного іспиту «Крок-3. 
Фармація».
6. Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Language 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number 20031173715, 
date of issue 11.03.2020, Cambridge 
English Language Assessment.

7943 Мельник Марія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2004, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя, Диплом 
кандидата наук ДK 
040820, виданий 

28.02.2017, Атестат 
доцента AД 002579, 
виданий 20.06.2019

13 ВК 7.1 Інтродукція, 
біологія та 
культивування 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №15688854, дата 
видачі – 05 липня 2004 року, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 040820 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.02.2017 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002579 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Мельник М.В., … та Комітети 
фахової експертизи. - Київ. Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
2) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Мельник М.В., Сікорин У.Б. … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. – 
20 с.
Навчально-методичні посібники:
1) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. 
113 с.
2) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. 232 с.
3) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 



Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е розширене, доповнене) 
/ А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. 
Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. 104 с.
4) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2019. 248 с.
5. Методичні публікації:
1) Мельник М. В. Дослідження 
факторів вибору професії провізора 
та кар’єрного зростання студентів 
фармацевтичного факультету Івано–
Франківського національного 
медичного університету // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: 
«Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 127 
(12). С. 301 – 303.
2) Мельник М. В. Актуальні питання 
викладання фармакогнозії студентам 
заочного відділення в умовах 
кредитно–модульної системи освіти 
// Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 
2018. Вип. 129 (2). С. 244 – 246.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). Варшава, 2019. С. 37 – 
38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Інтродукція, біологія та 
культивування лікарських рослин» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-044-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Використання 
комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі» на базі 
Інституту підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ, 
посвідчення № 327 від 17.12.2018 р.

96519 Писклинець Уляна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність:  фізика, 

Диплом доктора 
філософії ДK 032008, 
виданий 04.12.2006, 

Диплом кандидата наук 
ДK 032008, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 025738, 
виданий 01.07.2011

17 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
ВА № 16534379, дата видачі – 
30.06.2001 р., спеціальність – фізика, 
кваліфікація – фізик, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 032008 (02.00.21 – хімія 
твердого тіла) від 15.12.2005 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 025738 від 01.07.2011 р.
4. Підручники та посібники:
Мащакевич І.І., Мойсеєнко М.І., 
Писклинець У.М. Фізико-хімічні 
методи розділення речовин. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих фармацевтичних і медичних 
закладів освіти України ІІІ і IV рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ, 2011. 
– 160 с.
5. Наукові публікації: 
1) Горичок И.В., Писклинец У.М., 
Прокопив В.В. Энергии образования 
собственных точечных дефектов в 
кристаллах А2В6 // Неорганические 
материалы, 2012. Т. 48, № 2. С. 162-
166.
2) Фреик Д.М., Горичок И.В., 
Писклинец У.М. Термодинамическое 
и квазихимическое исследование 
точечных дефектов в CdTe // 
Неорганические материалы, 2011. Т. 
47, № 7. С. 791-795.
3) Мойсеєнко М.І., Петрина Л.Г., 
Писклинець У.М. Компетентнісний 
підхід в організації роботи 
студентського наукового гуртка з 
медичної і біологічної фізики // 
Збірник тез науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
«Компетентнісний підхід у 
підготовці сучасного фахівця». – 
Івано-Франківськ, 2017. С. 198 – 199.
4) Петрина Л.Г., Писклинець У.М., 
Петрина М.Ю. Інноваційні 
технології як основа модернізації 
сучасної освіти // Збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу». Івано-
Франківськ, 2018. С. 34-35.
5) Писклинець У.М. Природа 
точкових дефектів у CdTe при 
кімнатних температурах // 7-ма 
Українська наукова конференція з 
фізики напівпровідників. Матеріали 



конференції. Кременчук: Видавець 
ПП Щрбатих О.В., 2016. С. 423 – 
424.
6) Писклинець У.М., Фочук П.М., 
Горічок І.В., Прокопів В.В., Соколов 
О.Л. Вплив легування і 
двотемпературного відпалу на 
дефектну підсистему CdTe:Br // 
Фізика і хімія твердого тіла. 2014. Т. 
15, № 3. С. 569 – 574.
7) Pysklynets U.М. Quasichemical 
Models of Point Defects in CdTe:Br // 
Materials of XV International 
Conference  “Physics and Technology 
of Thin Films and Nanosystems”. 
Ivano-Frankivsk (Ukraine). 11-16, 
May, 2015. P. 374.
6. Підвищення кваліфікації: 
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, посвідчення 
№ ВА-16534379 «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2015 р.

113083 Туровська Лілія 
Вадимівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

національний університет 
ім. В. Стефаника, рік 

закінчення: 2010, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук ДK 
012486, виданий 

28.03.2013

8 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», диплом магістра 
ВА № 39647902, дата видачі – 
01.07.2010 р., спеціальність – фізика, 
кваліфікація – фізик, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук. 
ДК № 012486 (02.00.21 – хімія 
твердого тіла) від 28.03.2013 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат АД 
№ 003496 від 2019 р.
4. Наукові публікації:
1) Ivanichok, N., Budzuliak, I., 
Moiseienko, M., Lisovskiy, R., Rachii, 
B., Gamarnyk, A., Turovska, L., & 
Lisovska, S. (2020). Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State, 21(1), 35-
42. https: // doi.org / 10.15330 / pcss. 
21.1.35-42. (Scopus).
2) Turovska L.V. Defect Subsystem of 
Pb1–xAgxTe Solid Solutions. Physics 
and Chemistry of Solid State. 2019. V. 
20. No. 2. P. 190-195. doi: 10.15330 / 
pcss.20.2.190-195 (Web of Science).
3) Prokopiv V.V., Dzundza B.S., 
Kostyuk O.B., Mazur T.M., Turovska 
L.V., Matkivskyi O.M., Deychakivskyi 
M.V. Electrical properties of CdTe thin 
layers // Physics and Chemistry of Solid 
State. – 2019. – V. 20, No. 4. – P. 372-
375. doi: 10.15330 / pcss. 20.4.372-375 
(Web of Science).
4) Ivanichok N.Y., Budzuliak I.M., 
Moiseienko M.I., Lisovskiy R.P., Rachiy 
B.I., Gamarnyk A.M., Turovska L.V., 
Lisovska S.A. Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State. 2020. V. 
21. No. 1. P. 35-42. DOI: 10.15330 / 
pcss. 21.1.35-42 (Scopus, Web of 
Science).
5) Prokopiv V.V., Turovska L.V., 
Nykyruy L.I., Horichok I.V. 
Quasichemical Modelling of Defect 
Subsystem of Tin Telluride Crystals // 
Chalcogenide Letters. 2016. Vol. 13, No. 
7. P. 309-315 (Scopus).
6) Федорів В.Д., Сташко Н.В., Яремій 
І.П., Туровська Л.В. 
Кристалоквазіхімічний опис 
процесів дефектоутворення в 
нанодисперсному залізо-ітрієвому 
гранаті // Фізика і хімія твердого 
тіла. 2016. 17, №4.  С. 621 – 624. 
7) Biletskyi Ya.S., Burak K.O., Prokopiv 
V.V., Senjushkevych M.V., Turovska 
L.V. Use of Multiple Linear Regression 
for the Prediction of Thermal Regime of 
Wells // Physics and Chemistry of Solid 
State. 2016. V. 17, No. 4.  P. 637-642.
8) Prokopiv V., Horichok I., Mazur T., 
Matkivsky O., Turovska L. 
Thermoelectric materials based on 
samples of microdispersed PbTe and 
CdTe // Proceedings of the 2018 IEEE 
8th International Conference on 
Nanomaterials: Applications & 
Properties (NAP – 2018). 2018.  Part 1. 
P. 01SPN57-1-01SPN57-4.
9) Туровська Л.В, Прокопів В.В., 
Возняк О.М. Використання 
середовища Maple при вивченні 
квантової механіки. Інформаційні 
технології в освіті, техніці та 
промисловості: збірник тез доповідей 
ІV Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10-11 жовтня 2019. 
Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
2019. С. 174.
5. Методичні публікації:
1) Moiseienko M.I., Turovska L.V., 
Kliuka S.Ya., Shulepa S.H. Higher 
Mathematics and Statistics. Test Book. 
Ivano-Frankivsk, 2019. 80 p.
2) Мойсеєнко М.І., Мойсеєнко О.В., 
Шулепа С.Г., Туровська Л.В. Вища 
математика та статистика. Методичні 
вказівки і контрольні завдання для 
студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Івано-Франківськ: Голіней О.М., 
2016. 64 с.
3) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostapovych N., Yavorskyi B. Biological 
Physics with Physical Methods of 



Analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty, Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120 p.
6. Сертифікат рівня С1 з англійської 
мови Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number: 
0057635568, date of issue 03/07/17, 
Cambridge English Language 
Assessment.
7. Підвищення кваліфікації: на 
кафедрі фізики і хімії твердого тіла 
фізико-технічного факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника» з 07.10 
по 29.11.2019 р. тривалістю 180 годин 
(6 кредитів ЄКТС, наказ № 110-АГП 
від 30.09.2019 р.); тема: 
«Ознайомлення з інноваційними 
технологіями проведення лекційних 
та практичних занять, дослідження 
електричних властивостей тонких 
плівок телуриду олова».

175627 Рудик Ольга 
В`ячеславівна

Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 
рік закінчення: 1990, 

спеціальність:  класична 
філологія

20 ВК 6.6 Латинська та 
грецька мови у 
фармацевтичній 
термінології

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський ордена Леніна 
державний університет імені І. 
Франка, 1990. Спеціальність – 
класична філологія, кваліфікація – 
філолог, викладач класичних та 
російської мов. Диплом з відзнакою 
РВ 828568.
2. Підручники та посібники:
1) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології: 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2016. 352 с.
2) Рудик О.В., Гуцол М.І. Латинська 
мова та основи фармацевтичної 
термінології : національний 
підручник / за ред. Л.Ю. Смольської 
Київ : ВСВ «Медицина», 2019. 352 с. 
3) Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-
латинський словник клінічних 
термінів з тлумачним значенням. 
Івано-Франківськ, 2015. 426 с.
4) Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик 
О.В.,Зобнів І.М., Бондар Н.В. 
Латинсько-український українсько-
латинський словник медичних 
термінів. Івано-Франківськ : Вид-во 
ІФНМУ, 2019. 248 с.
5) Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна 
термінологія. Словотвір: навч. посіб. 
Івано-Франківськ: KGM, 2020. 348 с.
6) Yashchuk O., Savchuk G., Hutsol M., 
Rudyk O. Latin and fundamentals of 
medical terminology: посібник  з 
латинської мови для студентів 
факультету підготовки іноземних 
громадян. Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2020. 251 
с.
3. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Латинська та грецька мови у 
фармацевтичній термінології» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Стажування:
Посвідчення № 631 від 10.06.2016 
про проходження навчання на 
факультеті підвищення кваліфікації з 
23.05.по 10.06.2016 у Національному 
медичному університеті ім. О.О. 
Богомольця «Сучасна методика 
навчання у вищій медичній освіті. 
Латинська мова».

20659 Гуцол Марія Іванівна Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Киїівський державний 

лінгвістичний 
університет, рік 

закінчення: 1995, 
спеціальність:  іноземна 
мова, Диплом кандидата 
наук ДK 033377, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 000381, 
виданий 12.12.2017

29 ВК 6.6 Латинська та 
грецька мови у 
фармацевтичній 
термінології

1. Диплом про вищу освіту:
Київський державний лінгвістичний 
університет, 1995, спеціальність – 
іноземна мова (німецька), 
кваліфікація – філолог, викладач 
німецької мови, диплом спеціаліста 
ДП № 010611.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 033377 (10.01.01 – 
українська література) від 15.12.2015.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 000381 від 12.12.2017.
4. Підручники та посібники:
1) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології : 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2016. 352 с.
2) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології: 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2019. 352 с.
3) Гуцол М.І., Смольська Л.Ю, 
Содомора П.А. Шега Д.Г. Латинська 
мова та основи медичної термінології 
: національний підручник. 3-тє вид. 
переробл.і доповн. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2019. 472 с. 
4) Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик 
О.В.,Зобнів І.М., Бондар Н.В. 
Латинсько-український українсько-
латинський словник медичних 
термінів. Івано-Франківськ : Вид-во 
ІФНМУ, 2019. 248 с.
5) Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна 
термінологія. Словотвір. Видання 
друге виправлене та доповнене. Ів.-
Фр.: KGM, 2020. 348 с.
6) Yashchuk O., Savchuk G., Hutsol M., 



Rudyk O. Latin and fundamentals of 
medical terminology : посібник  з 
латинської мови для студентів 
факультету підготовки іноземних 
громадян. Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2020. 251 
с.
5. Методичні публікації:
Гуцол М. І. Методика викладання 
латинської та іноземних мов, в 
умовах кредитно-модульної системи 
у вищих медичних навчальних 
закладах України. Світ медицини та 
біології: науково-практичний журнал 
2017. № 3 (61). С. 190-195. (Data bases 
Web of Science).
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Латинська мова», «Латинська та 
грецька мови у фармацевтичній 
термінології» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
1) Факультет підвищення 
кваліфікації викладачів, вищих 
медичних навчальних закладів 
інституту післядипломної освіти 
кафедра латинської мови та основ 
медичної термінології  
Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
(посвідчення №182), 2017 р.
2) Міжнародне стажування в 
Ченстохова, Польща, 72 год.). 
International Internship “Innovative 
Technologies in Science and Education: 
European Experience” on the basis of 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa 
(Poland, 72 hours).(сертифікат); 2017 
р.
3) Стажування у Польщі (м. Хелм) в 
інституті неофілології «Panstwowej 
Wyzszej Szkoly Zawodowej» у рамках 
наукового стажування щодо 
міжнародних відносин (довідка), 
2016 р.

158844 Любчик Ігор 
Дмитрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 030301 

Історія, Диплом 
кандидата наук ДK 
048862, виданий 

08.10.2008, Атестат 
доцента 12ДЦ 044721, 

виданий 15.12.2015

11 ВК 6.5 Основи медичної 
персоналістики

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №16535749, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – історія, кваліфікація 
– історика, викладача.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 048862 (07.01.05 – 
етнологія) від 08.10.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 044721 від 15.12.2015 р.
4. Монографії:
1) Любчик І. Біля витоків медичного 
вишу Прикарпаття // 
Українознавство в персоналіях - у 
системі вищої медичної освіти. 
Монографія. Кн.4 (За заг. ред. проф. 
Качкана В.А. Івано-Франківськ, 2020. 
С.165 – 171.
2) Любчик І. Біля витоків медичного 
вишу Прикарпаття) // Колективна 
монографія Паралелі та меридіани 
ІФНМУ: Івано-Франківський 
національний медичний університет 
– у постатях (до 75-річчя створення 
ВНЗ) / Автор-упорядник, редактор 
Качкан В.А. Івано-Франківськ: Місто 
НВ, 2020. 616с.
3) Любчик І., Угриновський І. 
Ляцьке-Шляхетське (Липівка) у 
світлинах. Івано-Франківськ: Місто 
НВ, 2020. 148 с.
5. Публікації:
Любчик І. Біля витоків 
фармацевтичного ремесла на 
Прикарпатті // Матеріали науково-
практичної дистанційної  
конференції з міжнародною участю 
«Cучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження» присвяченої 75-й 
річниці Університету та 20-й річниці 
створення фармацевтичного 
факультету (м. Івано-Франківськ 19 – 
20 травня 2020 р.). С. 207 – 209.
6. Типові (примірні) програми:
Основи медичної персоналістики 
програма навчальної дисципліни для 
студентів вищих навчальних закладів 
МОЗ України спеціальностей 
«Фармація» / За ред. проф. В.А. 
Качкана К., 2018.
7. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Основи медичної персоналістики» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація», ІФНМУ, 
2020 р.
8. Нагороджений. Лауреат Премії 
імені Романа Федоріва, 2020 р.

61009 Кузенко Олександра 
Йосифівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 004353, виданий 
13.10.1999, Атестат 

доцента ДЦ 007669, 
виданий 19.06.2003

21 ВК 6.4 Світова 
цивілізація та культура

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ЛС № 000956, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – початкове навчання з 
додатковою спеціальністю  
виховання в дитячому  будинку  та 
школі-інтернаті, кваліфікація – 



вчитель  початкових класів, 
вихователь дитячого будинку та 
школи-інтернату.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 004353 (13.00.01 – теорія 
та історія педагогіки) від 13.10.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007669  від 19.06.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Історія української культури: нац. 
підручник для студ. вищ. мед. навч. 
закл. IV р. акр. / За ред. В.А. Качкана 
[Качкан В.А., Величко О.Б., Божко 
Н.М., Карпова І.Д., Кузенко О.Й., 
Кузенко П.Я., Курчій Д.Д., Редькіна 
О.А., Скакун І.О., Сугробова Ю.Ю., 
Сулятицький М.І., Шевель Н.О.]. 3-є 
вид., виправл. К.: ВСВ "Медицина", 
2016. 368 с.
2) Навчально-методичний посібник: 
Кузенко О.Й. Професійна культура 
фармацевта. (Затверджено Вченою 
радою ІФНМУ: протокол №12 від 
27.10.20р.).
5. Наукові публікації у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science:
1) Fomin K., Budnyk O., Matsuk L., 
Mykhalchuk O., Kuzenko O., Sirenko 
A., Zakharasevych N. Dynamics of  
Future Teachers’ Cognitive Readiness 
Development to Organize Students’ 
Dialogic Learning . Revista Inclusiones. 
Vol.7. Esp. Octubre / Diciembre / 
Junio, 2020. Pp. 276-288. ISSN 0719-
4706 (WoS).
6. Методичні публікації:
1) Кузенко О., Мацук Л., Адамів М. 
Підготовка  майбутніх фахівців 
професійного типу  «людина-
людина» до міжособовго спілкування 
засобами українського  мовного 
етикету // Освітні обрії. Том 51. № 2. 
2020. С. 52-68.
2) Мацук О., Кузенко О. Психолого-
педагогічні дослідження актуальних 
проблем впровадження дошкільної 
інклюзивної освіти в Україні // 
Молодь і ринок. № 2 (181). 2020. С. 
99-106.
3) Кузенко О. Навчально-методичні 
аспекти підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до 
застосування інноваційних 
педагогічних технологій // Збірник 
наукових праць Національної 
академії Державної прикордонної 
служби України. Серія: педагогічні 
науки. Хмельницький: Видавництво 
НАДПСУ, 2019. № 1 (16). С. 192-206.
4) Кузенко О., Кіндратів Е., Чуйко Н., 
Гурик З., Костюк В., Кондрат І.-А. 
Kuzenko O., Chupakhina S.  IT and art-
therapeutic support for children with 
complications of development and 
socialization processes in inclusive 
education // East European Science 
Journal. #6 (46). 2019. part  5. S.56-66.
5) Кузенко Олександра, Мацук 
Людмила. Професіограма сучасного 
вчителя початкових класів у руслі 
впровадження концепції Нової 
української школи // Освітній 
простір України. Вип. 13. 2018. С. 160-
167.
6) Кузенко О.Й. Формування 
інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх педагогів в 
контексті інтеграції України в 
європейський  освітній простір // 
Освітній простір України: Науковий 
журнал ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Вип. 7. 2016. С. 
65-70.
7. Типові (примірні) програми:
Історія України та української 
культури програма навчальної 
дисципліни для студентів вищих 
навчальних закладів МОЗ України 
спеціальностей «Фармація» / За ред. 
проф. В.А. Качкана  К., 2018.
8. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисциплін: 
«Основи поведінки споживача в 
фармації», «Професійна культура 
фармацевта», «Світова цивілізація і 
культура» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Стажування на кафедрі філософії, 
соціології та релігієзнавства 
філософського факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 
з 12 вересня по 30 вересня 2016 року 
(Довідка № 01-15/03- 2407 від 
06.10.2016).
10. Підвищення кваліфікації:
1) Тренінг «Інноваційні технології 
навчання у закладі вищої освіти» для 
науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників. Центр інноваційних 
освітніх технологій «PNU EcoSystem» 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» 21-28 жовтня 
2020 р. (60 год.).
2) Тренінг  «Виховання характеру» 
Даллас. Техас, Джон Кук (BS, MS, MA, 
PhD). 10.03-11.03. 2020 р. (9 год.).
11. Член ГО «Всеукраїнська асоціація 
корекційних педагогів».



61009 Кузенко Олександра 
Йосифівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 004353, виданий 
13.10.1999, Атестат 

доцента ДЦ 007669, 
виданий 19.06.2003

21 ВК 6.3 Професійна 
культура фармацевта

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ЛС № 000956, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – початкове навчання з 
додатковою спеціальністю  
виховання в дитячому будинку  та 
школі-інтернаті, кваліфікація - 
вчитель  початкових класів, 
вихователь  дитячого  будинку  та 
школи-інтернату.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 004353 (13.00.01 – теорія 
та історія педагогіки) від 13.10.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007669  від 19.06.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Історія української культури: нац. 
підручник для студ. вищ. мед. навч. 
закл. IV р. акр. / За ред. В.А. Качкана 
[Качкан В.А., Величко О.Б., Божко 
Н.М., Карпова І.Д., Кузенко О.Й., 
Кузенко П.Я., Курчій Д.Д., Редькіна 
О.А., Скакун І.О., Сугробова Ю.Ю., 
Сулятицький М.І., Шевель Н.О.]. 3-є 
вид., виправл. К.: ВСВ «Медицина», 
2016. 368 с.
2. Навчально-методичний посібник:
Кузенко О.Й. Професійна культура 
фармацевта. (Затверджено Вченою 
радою ІФНМУ: протокол №12 від 
27.10.20р.).
5. Наукові публікації у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science
Fomin K., Budnyk O., Matsuk L., 
Mykhalchuk O., Kuzenko O., Sirenko 
A., Zakharasevych N. Dynamics of  
Future Teachers’ Cognitive Readiness 
Development to Organize Students’ 
Dialogic Learning . Revista Inclusiones. 
Vol.7. Esp. Octubre/Diciembre/Junio, 
2020.  Pp. 276-288. ISSN 0719-4706 
(WoS).
6. Методичні публікації:
1) «Професійна культура 
фармацевта» як структурний 
компонент гуманітарної підготовки 
майбутніх фахівців у галузі 
фармації// Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: матеріали 
науково-практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. 
М. Гаврищук та ін. Івано-Франківськ: 
ІФНМУ, 2020. 275 с. С.201-202.
2) Кузенко О., Мацук Л., Адамів М. 
Підготовка  майбутніх фахівців 
професійного типу  «людина-
людина» до міжособового 
спілкування засобами українського  
мовного етикету // Освітні обрії. Том 
51. № 2. 2020.С.52-68.
3) Мацук О., Кузенко О. Психолого-
педагогічні дослідження актуальних 
проблем впровадження дошкільної 
інклюзивної освіти в Україні // 
Молодь і ринок. №2 (181). 2020. С. 
99-106.
4) Кузенко О., Лисенко-Гелемб’юк К. 
Формування соціальної 
компетентності особистості в період 
дошкільного дитинства // Освітній 
простір України. №7. 2019. С.120-127.
5) Кузенко О., Кіндратів Е., Чуйко Н., 
Гурик З., Костюк В., Кондрат І.-А. 
Формування універсальних 
компетентностей майбутніх лікарів - 
патологоанатомів засобами 
художньої літератури // Освітній 
простір України. Вип. 14. 2019. С. 76-
85.
6) Kuzenko O., Chupakhina S. IT and 
art-therapeutic support for children 
with complications of development and 
socialization processes in inclusive 
education // East European Science 
Journal. #6 (46). 2019. part  5.  S.56-
66.
7) Кузенко О., Мацук Л. 
Професіограма сучасного вчителя 
початкових класів у руслі 
впровадження концепції Нової 
української школи // Освітній 
простір України. Вип. 13. 2018. С. 160-
167.
8) Кузенко О.Й. Формування 
інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх педагогів в 
контексті інтеграції України в 
європейський  освітній простір // 
Освітній простір України: Науковий 
журнал ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Вип. 7. 2016. С. 
65-70.
7. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Професійна культура фармацевта»,  
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.)
8. Стажування на кафедрі філософії, 
соціології та релігієзнавства 
філософського факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 



з 12 вересня по 30 вересня 2016 року 
(Довідка № 01-15/03- 2407 від 
06.10.2016).
9. Підвищення кваліфікації:
1) REHAB Autumn School on Physical 
Therapy of 2 ECTS credits under EU 
Erasmus+ Project «Innovative 
Rehabilitation Education – 
Introduction of new master degree 
programs in Ukraine 2018-2021» 
(REHAB) September 14 – 18, 2020. 
Ternopil, Ukraine.  
2) Тренінг «Інноваційні технології 
навчання у закладі вищої освіти» для 
науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників. Центр інноваційних 
освітніх технологій «PNU EcoSystem» 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» 21-28 жовтня 
2020 р. (60 год.).
3) Тренінг «Основи реабілітації і 
фізіотерапії» «Академія паліативної 
допомоги» лікарні м. Мюнстер, м. 
Бон Німеччина, з 20.01 по 24.01.2020 
р. (40 год).
4) Тренінг  «Виховання характеру» 
Даллас. Техас, Джон Кук (BS, MS, MA, 
PhD). 10.03-11.03. 2020 р. (9 год.).
10. Член ГО « Всеукраїнська 
асоціація корекційних педагогів».

61009 Кузенко Олександра 
Йосифівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 004353, виданий 
13.10.1999, Атестат 

доцента ДЦ 007669, 
виданий 19.06.2003

21 ВК 6.2 Основи поведінки 
споживача у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ЛС № 000956, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – початкове навчання з 
додатковою  спеціальністю  
виховання в дитячому будинку та 
школі-інтернаті, кваліфікація – 
вчитель початкових класів,  
вихователь дитячого будинку та 
школи-інтернату.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 004353 (13.00.01 – теорія 
та історія педагогіки) від 13.10.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007669  від 19.06.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Історія української культури : нац. 
підручник для студ. вищ. мед. навч. 
закл. IV р. акр. / За ред. В.А. Качкана 
[Качкан В.А., Величко О.Б., Божко 
Н.М., Карпова І.Д., Кузенко О.Й., 
Кузенко П.Я., Курчій Д.Д., Редькіна 
О.А., Скакун І.О., Сугробова Ю.Ю., 
Сулятицький М.І., Шевель Н.О.]. 3-є - 
вид., виправл. К. : ВСВ "Медицина", 
2016. 368 с.
2) Навчально-методичний посібник: 
Кузенко О.Й. Професійна культура 
фармацевта. (Затверджено Вченою 
радою ІФНМУ: протокол №12 від 
27.10.20 р.)
5. Наукові публікації у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science
1) Fomin K., Budnyk O., Matsuk L., 
Mykhalchuk O., Kuzenko O., Sirenko 
A., Zakharasevych N. Dynamics of 
Future Teachers’ Cognitive Readiness 
Development to Organize Students’ 
Dialogic Learning Revista Inclusiones. 
Vol.7. Esp. Octubre/ Diciembre/ Junio, 
2020.  Pp. 276-288. ISSN 0719-4706 
(WoS).
6. Методичні публікації:
1) Кузенко О., Мацук Л., Адамів М. 
Підготовка  майбутніх фахівців 
професійного типу «людина-
людина» до міжособовго спілкування 
засобами українського  мовного 
етикету // Освітні обрії. Том 51. № 2. 
2020. С. 52-68.
2) Kuzenko O., Chupakhina S. IT and 
art-therapeutic support for children 
with complications of development and 
socialization processes in inclusive 
education // East European Science 
Journal. #6(46). 2019. part 5. S. 56-66.
3) Кузенко О., Мацук Л. 
Професіограма сучасного вчителя 
початкових класів у руслі 
впровадження концепції Нової 
української школи // Освітній 
простір України. Вип. 13. 2018. С. 160-
167.
4) Кузенко О. Формування фахової 
компетентності майбутніх учителів-
логопедів в процесі професійної 
підготовки // Освітній простір 
України. Вип.14. 2018. С. 88-96.
5) Кузенко О.Й. Формування 
інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх педагогів в 
контексті інтеграції України в 
європейський  освітній простір // 
Освітній простір України: Науковий 
журнал ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Вип. 7. 2016. С. 
65-70.
7. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Основи поведінки споживача в 
фармації», з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.)
8. Стажування на кафедрі філософії, 
соціології та релігієзнавства 
філософського факультету ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 



університет імені Василя Стефаника» 
з 12 вересня по 30 вересня 2016 року 
(Довідка № 01-15/03- 2407 від 
06.10.2016).
9. Підвищення кваліфікації:
1) REHAB Autumn School on Physical 
Therapy of 2 ECTS credits under EU 
Erasmus+ Project «Innovative 
Rehabilitation Education – 
Introduction of new master degree 
programs in Ukraine 2018-2021» 
(REHAB) September 14 – 18, 2020. 
Ternopil, Ukraine.  
2) Тренінг «Інноваційні технології 
навчання у закладі вищої освіти» для 
науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників. Центр інноваційних 
освітніх технологій «PNU EcoSystem» 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» 21-28 жовтня 
2020 р. (60 год.).
3) Тренінг «Основи реабілітації і 
фізіотерапії» «Академія паліативної 
допомоги» лікарні м. Мюнстер, м. 
Бон Німеччина, з 20.01 по 24.01.2020 
р. (40 год).
4) Тренінг  «Виховання характеру» 
Даллас. Техас, Джон Кук (BS, MS, MA, 
PhD). 10.03-11.03. 2020 р. (9 год.).
10. Член ГО « Всеукраїнська 
асоціація корекційних педагогів».

120685 Шелемей Оксана 
Петрівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 010105 
Соцiальна педагогiка, 

Диплом кандидата наук 
ДK 012717, виданий 
28.03.2013, Атестат 
доцента AД 000389, 
виданий 12.12.2017

9 ВК 6.1 Психологія 
спілкування

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника", 
диплом ВА №28132431 – дата видачі 
01.07.2005 р., спеціальність – 
соціальна педагогіка, кваліфікація – 
соціального педагога, викладача 
соціальної педагогіки у вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівня 
акредитації, практичного психолога у 
закладах освіти.
2. Диплом кандидата психологічних 
наук: ДК № 012717 (19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія) 
28.03.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 000389, від 12 грудня 2017 р.
4. Публікації: 
1) Чорнописка О.П. (Шелемей О.П.) 
Елементи практичної психології: 
навчально-методичний посібник / 
О.П. Чорнописка. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2016. 87 с.
2) Чорнописка О.П. Викладання 
дисципліни «Елементи практичної 
психології» в системі пілсдяипломної 
освіти провізорів / О.П. Чорнописка 
// Буковинський медичний вісник. 
Том 20, № 4(80). 2016. Чернівці: 
БДМУ. С.249-252.
3) Чорнописка О.П. Особливості 
викладання елективного курсу 
«Психологія спілкування» студентам 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання / О.П.Чорнописка 
//  Збірник наукових праць 
Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Серія: 
психологічні науки. Хмельницький: 
Вид-во НАДПСУ, 2016. № 2 (4). С. 
255 – 263. 
4) Чорнописка О.П. Застосування 
методу кейсів (вирішення 
практичних проблем) при 
викладанні елективного курсу 
«Психологія спілкування» // Тези 
науково-методичної конференції 
«Досвід впровадження кредитно-
модульної системи організації 
навчального процесу у вищих 
навчальних закладах Прикарпаття 
ІІІ-ІV рівнів акредитації». – Івано-
Франківськ, 2015. С. 160-161.
5) Чорнописка О.П. 
Психотерапевтичний вплив 
особистості провізора на клієнта / 
О.П. Чорнописка // Актуальні 
проблеми психології особистості та 
міжособистісних взаємин, 23 квітня 
2015 р.: За ред. С.Д. Максименка, Л.А. 
Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський, 
2015. С. 236-238.
5. Стажування:
1) Участь в  навчально-
демонстраційній сесії «Інноваційні 
методи викладання, навчання й 
менеджменту: новітні світові та 
європейські практики», 
організованій Східно-Європейським 
Інститутом Психології (Україна-
Франція) в м. Києві (листопад, 2015) 
(6 год.) 
2) Стажування в Інституті психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, 
2018 (1 міс)
6. Курси підвищення кваліфікації до 
диплому № ВА 28132431 
«Психологопедагогічні основи вищої 
освіти», ХМАПО, 2016 р.

153753 Шпільчак Любов 
Яремівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
036775, виданий 

01.07.2016, Атестат 
доцента AД 003499, 
виданий 16.12.2019

12 ВК 5.2 Англійська мова 
для ділового спілкування 
фармацевта

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2006, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація - філолог, 
викладач англійської, німецької мов і 
зарубіжної літератури, диплом 
спеціаліста ВА №30184652.
2. Диплом кандидата педагогічних 
наук: ДК № 036775 (13.00.04 – теорія 
та методика професійної освіти) від 
01.07.2016.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003499 від 16.12.2019.
4. Сертифікат відповідно до 



Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти (на рівні не нижче В2) 
«Cambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(First)», Level C1, Pеєстраційний 
номер 0057635578, від 03.07.2017 р.
5. Методичні публікації:
1) Pudova S.S. Foreign student 
motivation for studying at High medical 
schools in Ukraine./ Pudova S.S., 
Shpilchak L.Ya. // Revista Dilemas   
Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. Year VII, Publication no.1, 
September 2019. (Article no.:82) (Web 
of Science).
2) Пудова С.С, Назаренко Н.С. 
Шпільчак Л.Я. Оцінка сили впливу 
причин на вибір майбутньої професії 
студентами-фармацевтами. Art of 
Medicine. Scientific and practical 
journal. № 1(9), 2019. C.107-118.
6. Стажування:
Наукове стажування для освітян 
«Інновації в науці та освіті» на базі 
Духовної Академії Університету С. 
Вишинського м. Варшава, Польща 
22.01.18-10.02.18, (сертифікат № 
KSW 026/04 від 09.02.2018 р).

59336 Косило Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 030502 

Англійська мова і 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

067440, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента AД 000382, 
виданий 12.12.2017

20 ВК 5.1 Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2000, 
спеціальність - англійська мова i 
література, кваліфікація - філолог, 
викладач англійської мови і 
літератури, диплом спеціаліста ВА № 
13926598.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 067440 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
30.03.2011.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 000382 від 12.12.2017.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
5. Методичні публікації:
1) Луцак С.М., Косило Н. В., Богович 
О. М. Організація системи 
безперервного вивчення англійської 
мови в ІФНМУ. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю, 
17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2019. С. 37.
2) Лашків Т.В., Косило Н.В. Сфера 
життєдіяльності особи як 
визначальний фактор ситуативного 
вивчення іноземної мови. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 60-
62.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням): англійська», 
«Англійська мова для ділового 
спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-125, 6 
кредитів ECTS.

4537 Мельник Оксана 
Ярославівна

В. о. доцента, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 070301 

Хiмiя, Диплом кандидата 
наук ДK 040933, виданий 

28.02.2017

15 ВК 7.3 Сучасна 
аналітична лабораторна 
практика

1. Диплом про вищу освіту:
Державний вищий навчальний 
заклад «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», 2005 р., диплом 
спеціаліста ВА № 28011640, 
спеціальність - хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 040933 (02.00.03 – органічна 
хімія), від 2017 р.
3. Публікації:
1) Мельник О.Я. Синтез, 
протимікробна та протигрибкова 
активність 4-(4-хлоро-5-
імідазоліл)заміщених 2-аміно-4Н-
хромен-3-карбонітрилів / [О.Я. 
Мельник, В.О. Чорноус, Н.Д. 
Яковичук, М. В. Вовк] // Науковий 
вісник Чернівецького університету. – 
Вип. 753.: Хімія. Чернівці: 
Чернівецький національний 
університет, 2015. С. 23-28.
2) Mel’nik O. Ya. Polyfunctional 
Imidazoles:IX. Synthesis of 1-Aryl-5-(2-
aryl-3,4-dihydro-2Н-pyrrol-4-yl)-4-



chloro-1Н-imidazoles / O. Ya. Mel’nik, 
V. A. Chornous, M. V. Vovk// Russian 
Journal of Organic Chemistry. 2015. 
Vol. 51, No. 2. pp. 240–244.
3) Chornous V. A. Polyfunctional 
Imidazoles: X. Synthesis of 4-Chloro-5-
(2-nitroalkenyl)-1H-imidazoles and 
Their Reaction with 5-Methyl-2,4-
dihydro-3H-pyrazol-3-one / V. A. 
Chornous, A. N. Grozav, O. Ya. Mel’nik, 
V. V. Pirozhenko, M. V. Vovk// Russian 
Journal of Organic Chemistry 2015. Vol. 
51, No. 4. Р. 534–540.
4) Chornous V. A. Polyfunctional 
imidazoles: XІ. Reaction of 1-aryl-4-
chloro-5-(2-nitrovinyl)-1H-imidazoles 
with nonstabilized azomethine ylides. 
Synthesis of (1-Aryl-4-chloro-1H-
imidazol-5-yl)-substituted 
nitropyrrolidines and nitropyrrolizines 
/ V. A. Chornous, O. Ya. Mel’nik, D. A. 
Mel’nik, E. B. Rusanov, M. V. Vovk // 
Russian Journal of Organic Chemistry 
2015. Vol. 51, No. 10. Р. 1423-1429.
5) Чорноус В.О. 5-(2-нітровініл)-4-
хлоро-1H-імідазолив реакціях 
приєднання та циклізації із S- та N-
нуклеофілами / В.О. Чорноус, О.Я. 
Мельник, М.В. Вовк // Науковий 
вісник Чернівецького університету. 
Вип. 768.: Хімія  Чернівці: 
Чернівецький національний 
університет, 2015. С. 24-29.
6) Мельник О.Я. Синтез та оцінка 
бактерицидної активності 4-(4-
хлоро-1Н-імідазол-5-іл)-2-оксо-1,2-
дигідропіридин-3-карбонітрилів / 
О.Я. Мельник, В.О. Чорноус, Н.Д. 
Яковичук, Н.В. Мельниченко, М.В. 
Вовк // Журнал органічної та 
фармацевтичної хімії. 2015. Т. 13, 
вип. 4 (52). С. 57-61.
7) Чорноус В.О. Синтез, 
гіпоглікемічна активність та гостра 
токсичність нових імідазол-
тіазолідинових гібридних структур / 
В.О. Чорноус, О.Я. Мельник, О.М. 
Глебов, М.В. Тихоненко, Л.М. 
Шеремета, О.К. Ярош, О.М. 
Денисенко, Р.В. Родік, М.В Вовк // 
Журнал органічної та 
фармацевтичної хімії. 2016. Т.14, вип. 
1 (53). С. 46-52.
8) Мельник О. Синтез (1-арил-4-
хлоро-1Н-імідазол-5-іл)оцтових 
кислот / О. Мельник, Д. Мельник, В. 
Чорноус, Н. Мельниченко, М. Вовк // 
Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. 2016. Вип. 57, Ч. 2. С. 
280-285.
9) Чорноус В.О. 2-(5-
Імідазоліл)заміщені 3-нітрохромени: 
синтез, квантово-хімічне 
дослідження та піролідино- і 
триазолоанелювання / [В. О. 
Чорноус, О. Я. Мельник, Д. О. 
Мельник, М. В. Вовк] // Укр. Хім. 
Журн. 2016. Т. 82, № 5. С. 44-52.
10) Чорноус В. О. Синтез і 
протимікробна активність 
галогеновмісних імідазольних 
аналогів халконів і продуктів їх 
структурної модифікації / В. О. 
Чорноус, О. Я. Мельник, Н. Д. 
Яковичук, Д. О. Мельник, М. В. Вовк 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету.  Вип. 771.: Хімія. 
Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2016. С. 
17-24.
11) Мельник О. Я. Алкенілімідазоли: 
методи синтезу та хімічні властивості 
/ О. Я. Мельник, В. О. Чорноус, А. М. 
Грозав, М. В. Вовк // Журнал 
органічної та фармацевтичної хімії. 
2017. Т. 15, Вип. 3 (59). С. 3-28.
12) Chornous V. A. Polyfunctional 
Imidazoles: XІІІ.1 Addition and 
Cyclization Reactions of 1-Aryl-4-
chloro-5-(2-nitroethenyl)-1H-
imidazoles with Sulfur and Nitrogen / 
V. A. Chornous, O. Ya. Mel’nik, A. N. 
Grozav, S. Yu. Suikov, M. V. Vovk // 
Russian Journal of Organic Chemistry  
2017. Vol. 53, No. 3. Р. 407-412.
13) Vaskevych R. I. Synthesis of new-
type 1,3,6-triazocine via intramolecular 
reactions of iodocyclization and [3+2] 
azido cycloaddition / R. I. Vaskevych, A. 
I. Vaskevych, E. B. Rusanov, O. Ya. 
Mel'nyk, M. V. Vovk // J Heterocyclic 
Chem. 2020. Vol. 57, No. 8. pp. 3202-
3212.
14) Федорів М. Метод синтезу 
похідних N-(2-бензімідазоліл)-3-(3-
піроліл)-3-амінопропанових кислот / 
М. Федорів, О. Мельник, А. Грозав, В. 
Чорноус, М. Вовк // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна. 2020. Вип. 61, Ч. 2. С. 243-
250.
15) Мельник О. Я. Сучасні чинники 
успішної роботи викладача вищого 
медичного навчального закладу / О. 
Я. Мельник // Галицький лікарський 
вісник. 2020. Т. 27, №1. DOI: 
10.21802 / gmj. 2020.1.2.
4. Стажування:
Університет природничих наук у 
Любліні (Республіка Польща), 
сертифікат № NSE-24221-UPL від 
02.10.2020 Науково педагогічне 
стажування на тему «Педагогічна 
майстерність викладачів у галузі 
біології, екології, географії, геології, 
хімії та фізики» за фахом 
«Природничі науки» в обсязі 6 
кредитів (180 годин), 2020 р.
5. Підвищення кваліфікації:



ХМАПО, посвідчення № ВА 28011640 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2018 р.
6. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови Cambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International, 
certificate number: B1756819, date of 
issue 30/01/2020, Cambridge 
Assessment English.

160743 Винницька Рената 
Богданівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький ордена 
Трудового Червоного 
прапора державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 
закінчення: 1991, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук ДK 

029710, виданий 
30.06.2015, Атестат 
доцента AД 001519, 
виданий 18.12.2018

19 ВК 9.1 Фармацевтичні 
аспекти токсикоманії та 
наркоманії

1. Диплом про вищу освіту:
1) Чернівецький державний 
університет 1991р., диплом 
спеціаліста з відзнакою ФВ 
№828724, спеціальність – хімія, 
кваліфікація – хімік, викладач;
2) ДВНЗ «Івано Франківський 
національний медичний 
університет» 2010 р., диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№39148092, спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
ІФНМУ, 2011р, провізор-спеціаліст, 
сертифікат провізора-спеціаліста № 
4863.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №029710, 
(15.00.02 – фармацевтична хімія, 
фармакогнозія), від 30.06.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001519, від 18.12.18р. 
4. Публікації:
1) Дослідження фталатів скабіози 
голубиної (Scabiosa columbaria L.)/ 
Р.Б. Винницька // Фармацевтичний 
журнал. 2016. № 1. С. 28-30. 
2) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Р.Б. Винницька, А. М. 
Дмитрів, А. О. Стецьків // Збірник 
наукових праць «Гілея:науковий 
вісник». 2020. №154. с.175-177.
3) The application of anthraguinone-
based triazenes as eguivalents of 
diazonium salts in reaction with 
methylene active compounds / Andrii 
Lozynskyi, Oksana Sabadakh, Eugene 
Luchkevich, Tetyana Taras, Renata 
Vynnytska, Olexandr Karpenko, 
Volodymyr Novikov & Roman Lesyk // 
Phosphrus, Sulfur, Silicon and Related 
Elements.-2018.-VOL.193,NO.7,409-
414. 
4) Synthesis and in vivo evaluation of 
pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid 
Les-5581 as a potential non-steroidal 
anti-inflammatory agent/ S.M.Holota, 
H.O.Derkach, I.L.Demchuk, 
R.B.Vynnytska, O.I.Antoniv, 
L.O.Furdychko, N.Yu.Slyvka, 
I.O.Nektegayev, R.B.Lesyk // 
Biopolymers and Cell. 2019. VOL.35, 
NO. 7, 437-447.
5. Посібники:
1) Винницька Р.Б, Ерстенюк А.М., 
Стецьків А.О. Токсикологічна та 
судова хімія. Навчально-методичний 
посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019. 286с. 
2) Винницька Р.Б., Стецьків А.О. 
Токсикологічна та  хімія та судово-
токсикологічний аналіз. Навчально-
методичний посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019. 271с.
6. Стажування:
1) Наукове стажування в 
національному інституті м. Пулави, 
Республіка Польща, з 04 по 12 серпня 
2017 р.
2) Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» з 11.05-19.06.2020 р. в 
Духовній Академії Університету 
Кардинала Стефана Вишинського у 
Варшаві (UKSW) (сертифікат на базі 
Вищого Семінаріуму Духовного 
Університету UKSW).
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
39148092 від 2016 р. «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти»
8. Сертифікати:
Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови ПП «Перші Київські курси 
іноземних мов - 22» свідоцтво № 
1114/18 від 10.01.18р. Івано-
Франківськ, ліцензія АА 145123 від 
25.03.2013 р.

49963 Добровольська Анна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 1990, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук KH 
011819, виданий 

20.09.1996, Атестат 
доцента ДЦ 007131, 
виданий 17.04.2003

30 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, спеціальність – «Фізика і 
математика», кваліфікація – вчитель 
фізики і математики. Диплом з 
відзнакою РВ № 825862, дата видачі 
- 06.06.1990 р.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: КН № 011819 
(01.04.07 – фізика твердого тіла) від 
20.09.1996 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007131 від 17.04.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М., Мойсеєнко 
М.І. Інформаційні технології у 
фармації. Практикум, частина І. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих фармацевтичних і медичних 
закладів освіти України ІІІ і IV рівнів 
акредитації. / За заг. ред. А. М. 
Добровольської. Івано-Франківськ: 
Сімик, 2012. 340 с.
2) Мойсеєнко М.І., Добровольська 
А.М. Інформаційні технології у 



фармації. Практикум, частина ІІ. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих фармацевтичних і медичних 
закладів освіти України ІІІ і IV рівнів 
акредитації. / За заг. ред. А. М. 
Добровольської. Івано-Франківськ: 
Сімик, 2012. 284 с.
3) Добровольська А.М., Мойсеєнко 
М.І. Інформаційні технології у 
фармації. Збірник завдань для 
контрольної роботи. Навчально-
методичний посібник для студентів 
вищих медичних і фармацевтичних 
закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ: 
Супрун В. П., 2016. 78 с.
4) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2017. 252 с.
5) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2019. 248 с.
5. Наукові публікації:
1) Добровольська А.М. Модель 
методичної системи формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі навчання 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 6. С. 86 − 95.
2) Добровольська А.М. Формування в 
майбутніх лікарів і провізорів 
готовності до самоосвіти в межах 
розробленої моделі. Наука і освіта. 
Серія: Педагогіка. 2016. № 10. С. 138 
− 149.
3) Добровольська А.М. Самостійна 
робота як засіб формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 12. С. 74 − 81.
4) Добровольська А. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів за умов 
інтеграції дисциплін природничо-
наукової підготовки. Збірник 
наукових праць Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
2016. Вип. 1. С. 87  − 100.
5) Добровольська А.М. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів під час 
реалізації дослідницького методу в 
процесі навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки. 
Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка]. Серія: Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 149. С. 50  − 56.
6) Добровольська А. Формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців 
під час реалізації адаптивної моделі 
навчання. Педагогічна освіта: теорія і 
практика. 2016. № 26. С. 47  − 56.
7) Добровольська А.М. Дослідження 
професійного самовизначення 
майбутніх лікарів і провізорів у 
процесі формування ІТ-
компетентності. ScienceRise. 
Pedagogical Education. 2017. № 2. С. 
22 − 31. 
8) Добровольська А.М. Про 
особливості укладання посібників 
для навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Наукові записки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
педагогіка. 2016. № 2. С. 230 − 239.
9) Добровольська А.М. Використання 
посібників у процесі навчання 
майбутніх лікарів і провізорів 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 
129 − 141.
10) Добровольська А. Розвиток 
вольових якостей майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 
технології. 2016. № 10 (64). С. 24  − 
44.
11) Добровольська А. Роль навчально-
методичних комплексів у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів. Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. 2017. 
№ 3 (67). С. 26 − 39.
12) Добровольська А.М. Посібник як 
засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх 
лікарів і провізорів. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. 2017. № 5 (69). С. 251 − 
270.
13) Добровольська А.М. Роль 
посібників під час реалізації 
компетентнісного підходу в процесі 
формування ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців. Фізико-
математична освіта. 2017. № 2 (12). С. 
178 − 195.
14) Добровольська А. Вища медична і 
фармацевтична освіта: 
компетентнісний підхід і його освітні 



конструкти. Науковий вісник 
Миколаївського національного 
університету імені В.О. 
Сухомлинського. Серія: Педагогічні 
науки. 2017. № 3 (58). С. 95 − 115.
15) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців як педагогічна проблема. 
Фізико-математична освіта. 2017. № 
3 (13). С. 45-56.
16) Добровольська А.М. Метод 
проектів: формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців.  
Фізико-математична освіта. 2018. № 
1 (15). С. 35-47.
17) Добровольська А.М. Дослідження 
професійної мотивації майбутніх 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Фізико-математична 
освіта. 2018. № 4 (18). С. 45-54.
18) Добровольська А.М. Розвиток 
творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Молодий вчений. 
2017. № 1. С. 393-401.
19) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців в межах реалізації моделі 
педагогічної системи. Молодий 
вчений. 2017. № 5 (45). С. 312-324.
20) Добровольська А.М. 
Компетентнісний підхід у сучасній 
вищій медичній і фармацевтичній 
освіті. Молодий вчений. 2017. № 9 
(49). С. 339-347.
6. Методичні публікації:
Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. 2017. 252 с. 
7. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р., посвідчення 
до диплому РВ № 825862.
8. Член редакційної колегії 
наукового журналу “Фізико-
математична освіта”.
9. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Освітній простір 
України».

21449 Дмитроца Тетяна 
Василівна

Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Рівненський державний 

гуманітарний 
університет, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 010103 

Фізика та хімія

16 ВК 7.3 Сучасна 
аналітична лабораторна 
практика

1. Диплом про вищу освіту:
Рівненський державний 
гуманітарний університет 1999 р., 
диплом спеціаліста РВ № 11787086, 
спеціальність – фізика та хімія, 
кваліфікація – вчитель фізики та 
хімії.
2. Публікації:
1) Myronyuk I.F., Voronin Y.P., 
Mandzyuk V.І., Bezruka N.A.,. 
Dmytrotsa T.V. The Dimensional Effect 
in Trimethylsilylated Silica 
Nanoparticles // Journal of Nano-and 
Electronic Physics Vol.9 N 5, 2017. 
05030 (5pp).
2) Myronyuk I.F., Gun'ko V.M., 
Vasylyeva H.V., Goncharuk O.V., 
Tatarchuka T.R., Mandzyuk V.І., N.A. 
Bezruka, Dmytrotsa T.V. / Effects of 
enhanced clusterization of water at a 
surface of partially silylated nanosilica 
on adsorption of cations and anions 
from aqueous media // Microporous 
and Mesoporous Materials Volume 277. 
15 March 2019. Pages 95-104.
3) Myronyuk I.F., Vasylyeva H.V., 
Mandzyuk V.I., Bezruka N.A., 
Dmytrotsa T.V. The Kinetics of 
Adsorption Binding of Ba2+ Ions by 
Trimethylsilylated Silica // Фізика і 
хімія твердого тіла. 2018. Т.19. №1. С. 
66-73.
4) Порівняльний аналіз 
фармацевтичних ринків у сегменті 
лікарських засобів для лікування 
деменції в Україні та деяких країнах 
Європейського Союзу / Гергель О. В., 
Гергель Є. М., Дмитроца Т. В. // 
Фітотерапія. 2018. № 1. С. 52-56.
5) Myronyuk I.F.,. Kotsyubynsky V. O, 
Dmytrotsa T.V., Lyubov Soltys , Gunko 
V.M. Atomic Structure and Morphology 
of Fumed Silica // Physical and 
Chemistry of Sold State, Vol.21 N2 
(2020) P. 325-331.
3. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення про 
проходження підвищення 
кваліфікації до диплому № РВ 
11787086, «Психолого-педагогічні 
основи вищої школи», 2018 р.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 7.5 Теоретичні основи 
розробки складу та 
технології виготовлення 
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор. 
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
6.Підручники та посібники:
1) Половко Н.П., Вишневська Л.І. 
Ковальова Т.М., Федоровська М.І., 
Коноваленко І.С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань : навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків : 
НФаУ, 2017. 91 с. 



2) Федоровська М.І., Ярема І.О., 
Половко Н.П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати: наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ; Харків: Вид-во 
ІФНМУ: НФаУ, 2016. 52 с. 
3) Федоровська М.І., Половко Н.П. 
Актуальні аспекти та методологія 
створення лікарських косметичних 
засобів для профілактики та 
лікування різних видів алопеції : 
наук. метод. рек. Івано-Франківськ; 
Харків: Вид-во ІФНМУ: НФаУ, 2018. 
59 с.
7. Патенти, інформаційні листи:
1) Косметичний засіб для корекції 
андрогенної алопеції: пат. 115179 
України. ФедоровськаМ. І., Ярема І. 
О., Половко Н. П. № 201609566; 
заявл. 16.09.2016; опубл. 10.04.2017, 
Бюл. № 7. 4 с.
2) Крем-маска для лікувально-
профілактичного застосування при 
андрогенній алопеції: пат. 119309 
України. Федоровська М.І., Половко 
Н.П. № 201701710; заявл. 23.02.17; 
опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 4 с. 
3) Лікувально-косметичний гель для 
місцевого застосування при 
телогеновій алопеції : пат. 119310 
України. Федоровська М. І., Половко 
Н. П., Чурпій І. К. № 201701712; 
заявл. 23.02.17 ; опубл. 25.09.17, Бюл. 
№ 18. 4 с. 
4) Лікувально-косметичний крем 
живильної і регенерувальної дії. пат. 
119436 України. Федоровська М.І., 
Коваль М.А., Матківський М.М. № 
201703374; заявл. 07.04.2017 ; опубл. 
25.09.17, Бюл. № 18. 4 с.
5) Федоровська М.І., Половко Н.П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек гелевої основи для м’яких 
косметичних та лікарських засобів : 
інформ. лист. № 353-2017. Київ, 2017. 
3 с. 
6) Федоровська М.І., Половко Н.П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек крем-маски з рослинними 
субстанціями, що призначена для 
застосування при андрогенній 
алопеції: інформ. лист. № 73-2018. 
Київ, 2018. 3 с.
8. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Fedorovska M.I., Yarema I.O. 
Technology development of herbal 
remedies for androgenic alopecia 
external application. The Pharma 
Innovation Journal. 2015. Vol. 4 (8). P. 
26–28.
2) Федоровська М.І. Характеристика 
лосьйонів як лікарської форми. 
Одеський медичний журнал. 2015. № 
5. C. 31–37.
3) Федоровская М. И., Половко Н. П. 
Изучение реологических параметров 
основы гель-маски, предназначенной 
для лечения телогеновой алопеции. 
Вестник фармации (Беларусь). 2016. 
№ 2(72). С.35–41.
4) Федоровська М.І., Половко Н.П., 
Леочко Н.С. Розробка технології 
крем-маски з рослинними 
субстанціями для терапії андрогенної 
алопеції. ScienceRise: Pharmaceutical 
Science. 2017. № 3. С. 19–24.
5) Федоровська М.І. Половко Н.П., 
Куцик Р.В. Вивчення 
мікробіологічної чистоти лікувально-
косметичних засобів, що призначені 
для корекції алопеції. Збірник 
наукових праць НМАПО імені П.Л. 
Шупика. 2017. Вип. 28. С. 470–477.
6) Федоровська М.І., Половко Н.П., 
Ярема І.О. Методологія створення 
дерматокосметичних засобів для 
профілактики та лікування алопеції. 
Клінічна фармація. 2018. № 1. С. 20–
27.
9. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми і силабусу з дисципліни: 
«Теоретичні основи розробки складу 
і технології виготовлення 
косметичних засобів» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків). 
2) Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

131417 Дмитрів Анжела 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом кандидата наук 
ДK 034459, виданий 
11.05.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 033521, 
виданий 25.01.2013

14 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника 2002 р., диплом 
спеціаліста ВА №21179579, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 034459, (02.00.21 – хімія 
твердого тіла), диплом кандидата 
наук, 2006 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 033521, 2013 р.
4. Публікації:
1) Механізми утворення твердих 
розчинів Cd1-XMnXTe / Дмитрів 



А.М. // Вісник Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 2017. 
Випуск XXІ. С. 93-97.                                                                                                                                      
2) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Фізична хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. 158 с. 
3) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Колоїдна хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. 132 с.
4) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з фізичної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. 80 с.
5) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з колоїдної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. 76 с. 
6) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Дмитрів А.М., 
Винницька Р.Б., Стецьків А.О. // 
Гілея. Науковий вісник. 2020. Випуск 
154 (№ 3).С. 175–177.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
ВА 21179579 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.

96519 Писклинець Уляна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність:  фізика, 

Диплом доктора 
філософії ДK 032008, 
виданий 04.12.2006, 

Диплом кандидата наук 
ДK 032008, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 025738, 
виданий 01.07.2011

17 ВК 8.2 Інформаційні 
технології

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
ВА № 16534379, дата видачі - 
30.06.2001 р., спеціальність - фізика, 
кваліфікація - фізик, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 032008 (02.00.21 – хімія 
твердого тіла) від 15.12.2005 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 025738 від 01.07.2011 р.
4. Наукові публікації: 
1) Горичок И.В., Писклинец У.М., 
Прокопив В.В. Энергии образования 
собственных точечных дефектов в 
кристаллах А2В6 // Неорганические 
материалы, 2012. Т. 48, № 2. С. 162-
166.
2) Д.М. Фреик, И.В. Горичок, У.М. 
Писклинец. Термодинамическое и 
квазихимическое исследование 
точечных дефектов в CdTe // 
Неорганические материалы, 2011. Т. 
47, № 7.С. 791-795.
3) Мойсеєнко М.І., Петрина Л.Г., 
Писклинець У.М. Компетентнісний 
підхід в організації роботи 
студентського наукового гуртка з 
медичної і біологічної фізики // 
Збірник тез науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
«Компетентнісний підхід у 
підготовці сучасного фахівця». 
Івано-Франківськ, 2017. С. 198-199.
4) Петрина Л.Г., Писклинець У.М., 
Петрина М.Ю. Інноваційні 
технології як основа модернізації 
сучасної освіти // Збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу». Івано-
Франківськ, 2018. С. 34-35.
5) Писклинець У.М. Природа 
точкових дефектів у CdTe при 
кімнатних температурах // 7-ма 
Українська наукова конференція з 
фізики напівпровідників. Матеріали 
конференції. Кременчук: Видавець 
ПП Щрбатих О.В., 2016. С. 423-424.
6) Писклинець У.М., Фочук П.М., 
Горічок І.В., Прокопів В.В., Соколов 
О.Л. Вплив легування і 
двотемпературного відпалу на 
дефектну підсистему CdTe:Br // 
Фізика і хімія твердого тіла. 2014.  
Т. 15, № 3. С. 569-574.
7) Pysklynets U.М. Quasichemical 
Models of Point Defects in CdTe:Br // 
Materials of XV International 
Conference  “Physics and Technology 
of Thin Films and Nanosystems”. 
Ivano-Frankivsk (Ukraine). 11-16, 
May, 2015. P. 374.
5. Підвищення кваліфікації: 
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, посвідчення 
№ ВА-16534379 «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2015 р.

138589 Шуфнарович 
Мар`яна Антонівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти і газу, 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 091501 

Комп'ютернi системи та 
мережi, Диплом 

кандидата наук ДK 
025764, виданий 

22.12.2014

13 ВК 8.2 Інформаційні 
технології

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
диплом спеціаліста ВА № 32900120, 
дата видачі -  27.06.2007 р., 
спеціальність - комп’ютерні системи 
та мережі, кваліфікація - спеціаліст з 
комп’ютерних систем та мереж. 
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК № 025764 (05.13.07 - 
автоматизація процесів керування) 
від 22.12.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 



№ 004049 від 26.02.2020 р.
4. Підручники та посібники:
Добровольська А. М., Шуфнарович 
М. А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Шуфнарович М. А. Математичне 
моделювання стану грунтів за 
вмістом в них важких металів. 
Інформаційні технології в освіті, 
техніці та промисловості: збірник тез 
доповідей ІV всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10 – 11 жовтня 
2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С.206 
- 207.
2) Шуфнарович М. А. Моделювання 
забруднення важкими металами 
грунтів досліджуваних територій. 
Розвиток природничих наук як 
основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.204-206.
3) Шуфнарович М. А. Сучасні 
інформаційні технології у організації 
самостійної роботи майбутніх 
фахівців. Розвиток природничих 
наук як основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.357-359.
4) Шуфнарович М. А. Дистанційне 
навчання майбутніх фахівців у вищих 
медичних закладах освіти. Aktuelle 
themen im kontext der entwicklung der 
modernen wissenschaften. Dresden, 
Deutschland, 23 januar 2019. – Р.55 – 
58.
5) Горбийчук М. И., Сабат Н. В., 
Шуфнарович М. А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018.  №6. С. 13-24.
6) Горбійчук М. І., Шуфнарович М. 
А., Лазорів О. Т. Оцінка точності 
прогнозування зміни станів 
коливних процесів із некратними 
частотами / Нафтогазова енергетика. 
2014. № 2(22). С. 76-85.
7) Horbiychuk M., Shufnarovych M. 
Computer system of monitoring and 
predictionforecasting of water level 
rivers / Journal Of Hydrocarbon Power 
Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 
124 - 130.
8) Шуфнарович М. А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
умовах невизначеності під час 
керування об’єктами 
природокористування / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2015. Випуск 
25.10. С. 341 – 347.
9) Шуфнарович М. А. Перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій у 
самостійній роботі студентів вищих 
навчальних закладів / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2017. Випуск 
27(1). С. 222 – 225.
10) Горбийчук М. И., Сабат Н. В., 
Шуфнарович М. А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. №6. С. 13-24.
6. Підвищення кваліфікації: 
Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, 2019 р.
7. Стажування: «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
на базі Вищого Духовного 
Семінаріуму UKSW спільно з 
«Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2019 р. (№ RW-
102019/051).
8. Сертифікат: PEARSON VUE-
Authorized Test Center – English Level 
B2 (14.05.2019 р. № 000651480).

113083 Туровська Лілія 
Вадимівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

національний університет 
ім. В. Стефаника, рік 

закінчення: 2010, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук ДK 
012486, виданий 

28.03.2013

8 ВК 8.2 Інформаційні 
технології

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», диплом магістра 
ВА № 39647902, дата видачі - 
01.07.2010 р., спеціальність - фізика, 
кваліфікація – фізик, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 012486 (02.00.21 – хімія 
твердого тіла) від 28.03.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003496 від 2019 р.
4. Наукові публікації:
1) Ivanichok, N., Budzuliak, I., 
Moiseienko, M., Lisovskiy, R., Rachii, 
B., Gamarnyk, A., Turovska, L., & 
Lisovska, S. (2020). Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State, 21(1), 35-
42. https: // doi.org / 10.15330 / pcss. 
21.1. 35-42. (Scopus).
2) Turovska L.V.  Defect Subsystem of 
Pb1–xAgxTe Solid Solutions. Physics 
and Chemistry of Solid State. 2019. V. 
20. No. 2. P. 190-195. doi: 



10.15330/pcss.20.2.190-195 (Web of 
Science).
3) Prokopiv V.V., Dzundza B.S., 
Kostyuk O.B., Mazur T.M., Turovska 
L.V., Matkivskyi O.M., Deychakivskyi 
M.V. Electrical properties of CdTe thin 
layers // Physics and Chemistry of Solid 
State. 2019. V. 20, No. 4. P. 372-375. 
doi: 10.15330 / pcss. 20.4. 372-375 
(Web of Science).
4) Ivanichok N.Y., Budzuliak I.M., 
Moiseienko M.I., Lisovskiy R.P., Rachiy 
B.I., Gamarnyk A.M., Turovska L.V., 
Lisovska S.A. Electrochemical 
properties of nanoporous carbon 
materials obtained from raw materials 
of plant origin (hemp shives). Physics 
and Chemistry of Solid State. 2020. V. 
21. No. 1. P. 35-42. DOI: 10.15330 / 
pcss. 21.1.35 - 42 (Scopus, Web of 
Science).
5) Prokopiv V.V., Turovska L.V., 
Nykyruy L.I., Horichok I.V. 
Quasichemical Modelling of Defect 
Subsystem of Tin Telluride Crystals // 
Chalcogenide Letters. 2016. Vol. 13, No. 
7. P. 309-315 (Scopus).
6) Федорів В.Д., Сташко Н.В., Яремій 
І.П., Туровська Л.В. 
Кристалоквазіхімічний опис 
процесів дефектоутворення в 
нанодисперсному залізо-ітрієвому 
гранаті // Фізика і хімія твердого 
тіла. 2016. Т.17, №4. С. 621-624.
7) Biletskyi Ya.S., Burak K.O., Prokopiv 
V.V., Senjushkevych M.V., Turovska 
L.V. Use of Multiple Linear Regression 
for the Prediction of Thermal Regime of 
Wells // Physics and Chemistry of Solid 
State. 2016. V. 17, No. 4. P. 637-642.
8) Prokopiv V., Horichok I., Mazur T., 
Matkivsky O., Turovska L. 
Thermoelectric materials based on 
samples of microdispersed PbTe and 
CdTe // Proceedings of the 2018 IEEE 
8th International Conference on 
Nanomaterials: Applications & 
Properties (NAP – 2018). 2018. ¬ Part 
1. P. 01SPN57-1-01SPN57-4.
9) Туровська Л.В, Прокопів В.В., 
Возняк О.М. Використання 
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4) Мойсеєнко М.I., Яворський Б.I., 
Петрина Л.Г., Писклинець У.М., 
Клюка С.Я. Лабораторні і медичні 
прилади та апарати.  Івано-
Франківськ, 2019. 54 c.
5) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., Voytovych S., Rachkevych 
I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. 2019. 
60p.
6) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostappovych N., Yavorskui B. Biological 
physics with physical methods of 
analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty. Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120 p.
9. Підвищення кваліфікації: 
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, посвідчення 
до диплому Г-ІІ №033821. Тема 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
10. Член редакційної колегії 
наукового видання «Прикарпатський 
вісник НТШ. Пульс».
11. Член редакційної колегії журналу 
«Біомедична інженерія та медична 
фізика».
12. Голова Івано-Франківського 
осередку Товариства радіобіологів 
України.
13. Член Наукового товариства ім. Т. 
Шевченка.

296403 Мазуренко Юлія 
Степанівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2013, 
спеціальність: 070101 

Фізика, Диплом 
кандидата наук ДK 

048193, виданий 
05.07.2018

2 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», диплом 
спеціаліста ВА № 47462587, дата 
видачі – 30.06.2014 р спеціальність – 
фізика; кваліфікація – фізик, 
викладач.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: ДК № 048193 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні) 
від 05.07.2018 р.
3. Наукові публікації:
1) MazurenkoJ. (2020). Nickel 
substituted effect of on structural, 
Mössbauer and dielectric properties of 
spinel-type lithium ferrites. Physics and 
Chemistry of Solid State, 21(3), 453-461. 
https: // doi.org / 10.15330 / pcss. 21.3. 
453-461.
2) Kaykan L.S., Mazurenko J.S., Sijo 
A.K. et al. Structural properties of 
magnesium-substituted lithium ferrites. 
Appl Nanosci. 2020. 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01259-4.
3) Kaykan L.S., Sijo A.K., Mazurenko 
J.S., et al. Tailoring of structural and 
magnetic properties of nanosized 
lithium ferrites synthesized by sol–gel 
self-combustion method.  Appl Nanosci. 
2020. 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01413-y
4) Kaykan L.S., Mazurenko J.S., 
Yaremiy I.P., Kh.V. Bandura, 
Ostapovych N.V. Effect of Nickel Ions 
Substitution on the Structural and 
Electrical Properties of a Nanosized 
Lithium-iron Ferrite Obtained by the 
Sol-gel Auto-combustion Method // 
Journal of Nano- and electronic 
Physics. 2019. T.11, №5. С.05041-1- 
05041-7.
5) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 



Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. 2017. Т.9, № 5(2). С.05018-1–
05018-6. 
6) Ostafiychuk B.K., Kaykan L.S., 
Kaykan J.S. Composition, 
microstructure and electrical properties 
control of the powders synthesized by 
sol-gel auto-combustion method using 
citric acid as the fuel // Nanoscale 
Research Letters. 2017. 12:237DOI 
10.1186/s11671-017-1976-1.
7) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Вплив рН реакційного 
середовища на структуру і 
властивості нанодисперсних феритів 
шпінельного типу // Фізика і хімія 
твердого тіла. 2016. Т.17, №1. C.70 – 
76.
8) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Магнітні і діелектричні 
властивості Mg заміщених 
нанокристалічних Li феритів, 
отриманих методом золь-гель авто 
спалювання // Фізика і хімія 
твердого тіла. 2017. Т.18, №1. C.102 – 
111.
9) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. 2017. Т.9, № 5(2). С.05018-1–
05018-6. 
4. Методичні публікації:
1) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., Voytovych S., Rachkevych 
I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. 2019. 60 
p.
2) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostappovych N., Yavorskui B. Biological 
physics with physical methods of 
analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty. Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120 p.
5. Підвищення кваліфікації. Онлайн-
курси «Програмування на Python», 
організатор Інститут 
біоінформатики, «Python Skills for 
Handling Biological Data», 2020.
Сертифікат: International English 
Language Testing System (IELTS) на 
рівень C1 (19UA003543MAZY001G).

29085 Войтович Сергій 
Анатолійович

В.о.доцента, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Національний 

університет "Львівська 
політехніка", рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 090901 

Прилади точної 
механіки, Диплом 
кандидата наук ДK 

005199, виданий 
17.02.2012

8 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Національний університет 
«Львівська політехніка», диплом 
магістра ВК № 28273662, дата видачі 
– 30.11.2005 р., спеціальність – 
прилади точної механіки, 
кваліфікація – магістр з приладів. 
2. Диплом кандидата технічних наук. 
ДК № 005199 (01.04.07 – фізика 
твердого тіла) від 17.02.2012 р.
3. Наукові публікації:
Т.К. Слюсаряк, Ю.М. Андрійчук, С.А. 
Войтович, М.А. Жуковський, Ю.Б. 
Халавка Синтез наночастинок 
CdSe/ZnS з мультимодальною 
фотолюмінесценцією // Фізика і 
хімія твердого тіла Т. 21, № 1 (2020) 
С. 105-112 (Scopus).
4. Методичні публікації:
1) Мойсеєнко М.І., Писклинець У.М., 
Мащакевич І.І., Войтович С.А. 
Біологічна фізика з фізичними 
методами аналізу. Методичні 
вказівки і контрольні завдання для 
студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Івано-Франківськ. 2017. – 99 с.
2) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., Voytovych S., Rachkevych 
I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. 2019. 
60p.
3) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 
Ostappovych N., Yavorskui B. Biological 
physics with physical methods of 
analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty. Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. 2019. 120 p.
5.Стажування:
 «Академічна доброчесність: виклики 
сучасності» на базі Вищого 
Духовного Семінаріуму UKSW 
спільно з «Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2020 р. (№ KW-
092020/022).
6. Сертифікат. Instytut 
Miedzynarodowej Wspolpracy 
Akademickiej i Naukowej – poziom B2 
Jezyka polskiego (№ KW-00610820 od 
28.08.2020).
7. Заступник директора навчально-
наукового інституту післядипломної 
освіти.



131417 Дмитрів Анжела 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом кандидата наук 
ДK 034459, виданий 
11.05.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 033521, 
виданий 25.01.2013

14 ВК 7.6 Основи 
нанотехнологій

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника 2002 р., диплом 
спеціаліста ВА №21179579, 
спеціальність - хімія, кваліфікація - 
хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 034459, (02.00.21 – хімія 
твердого тіла), 2006 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 033521, 2013 р.
4. Публікації:
1) Механізми утворення твердих 
розчинів Cd1-XMnXTe / Дмитрів 
А.М. // Вісник Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 2017. 
Випуск XXІ. С. 93-97.                                                                                                                                      
2) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Фізична хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. – 158 с. 
3) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Колоїдна хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. – 132 с.
4) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з фізичної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. – 80 с.
5) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з колоїдної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. – 76 с. 
6) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Дмитрів А.М., 
Винницька Р.Б., Стецьків А.О. // 
Гілея. Науковий вісник. 2020. Випуск 
154. № 3. С. 175–177.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
ВА 21179579 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.

1932 Яцюк Катерина 
Михайлівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 7.5 Теоретичні основи 
розробки складу та 
технології виготовлення 
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 27797915, 
дата видачі – 17 червня 2005 р., 
спеціальність – «фармація», 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА 35413815, дата видачі – 15 
жовтня 2008 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – магістр 
фармації з фаху "Загальна фармація".
2. Патент, інформаційний лист:
1) Засіб для застосування в урології : 
пат. 116426 U України. Яцюк К. М., 
Федоровська М. І. № u 201610598; 
заяв. 20.10.2016 ; опубл. 25.05.2017, 
Бюл. № 10. 4 с.
2) Яцюк К. М., Федоровська М. І. 
Технологія виготовлення гранул 
«Журавлин» в умовах аптеки: 
інформ. лист. № 103-2017. Київ, 2017. 
4 с.
3. Статті у фахових журналах:
1) Яцюк К. М., Ковальська Н. П., 
Федоровська М. І. Журавлина 
болотна (Oxycoccus palustris Pers.) як 
джерело для одержання лікарських 
засобів. Фітотерапія часопис. 2015. 
№ 2. С. 26–28. 
2) Одержання та стандартизація 
згущеного соку з журавлини болотної 
плодів / К. М. Яцюк, М. І. 
Федоровська, С. М. Марчишин, Л. І. 
Будняк, Л. В. Слободянюк. Медична 
та клінічна хімія. 2019. № 2. С. 55–
60. 
4. Статті у інших виданнях:
1) Яцюк К.М. Федоровська М.І. Аналіз 
вітчизняного ринку фітозасобів для 
лікування та профілактики інфекцій 
сечовидільної системи. Одеський 
медичний журнал. 2016. № 3. С. 18–
22.
2) Яцюк К.М., Федоровська М.І., 
Куцик Р.В. Вивчення антимікробної 
дії згущеного соку з плодів 
журавлини болотної (Vaccinium 
oxycoccos L.) Фармацевтичний 
журнал. 2017. № 1. С. 84–92. Режим 
доступу: http://nbuv.go
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабуса з дисципліни 
«Теоретичні основи розробки складу 
та технології виготовлення 
косметичних засобів»  відповідно до 
Освітньо-професійної програми 
«Фармація, промислова фармація» 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 226 
«Фармація, промислова фармація» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
6. Курси підвищення кваліфікації:
1) ІФНМУ, 2019 р., сертифікат 
провізора-спеціаліста №03/19, про 
присвоєння звання провізора-
спеціаліста за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією».  Атестаційна комісія 



при МОЗ України №02 про 
присвоєння першої кваліфікаційної 
категорії зі спеціальності «Загальна 
фармація»
2) МОЗ України, національний 
медичний університет ім. О.О. 
Богомольця, інститут 
післядипломної освіти навчально-
науковий центр неперервної 
професійної освіти, 2019 р., 
посвідчення № ДНП19394 про 
довгострокове підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ЗВО.

72081 Грицик Любов 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 036016, виданий 
04.07.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 020052, 
виданий 30.10.2008

18 ВК 7.5 Теоретичні основи 
розробки складу та 
технології виготовлення 
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
інститут імені ордена Дружби 
народів, дата видачі – 29 червня 1992 
р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація - провізор;
Сертифікат спеціаліста: Львівський 
державний медичний інститут, дата 
видачі – 29 червня 1993 р., провізор 
загального профілю, сертифікат 
спеціаліста, наказ № 767 
2. Кандидат фармацевтичних наук: 
ДК № 036016 (15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 04.07.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 020052 від 30.10.2008 р.
4. Патенти, авторські свідоцтва:
1) Спосіб одержання мазі з 
екстрактом рути садової, яка 
проявляє протизапальні властивості : 
пат. № 108973 України. Грицик Л.М., 
Мельник М.В., Грицик А.Р. № u 2016 
00229; заявл. 11.01.2016; опубл. 
10.08.2016, Бюл. № 15. 4 с.
2) Спосіб виготовлення мазі з 
екстрактом листків сосни звичайної:  
пат. № 113879 України. Грицик А.Р., 
Манзій Т.П., Грицик Л.М. № u 2015 
12631; заявл. 21.12.2015; опубл. 
27.02.2017, Бюл. № 4. 4 с.
5. Статті та тези:
1) Грицик Л.М., Степник Т.Л. 
Перспективи використання мальви 
лісової в косметології. Сучасні 
аспекти збереження здоров’я людини 
: ХІІ матеріали міжн. міждисципл. 
наук.-практ. конф., м. Ужгород, 12 - 13 
квітня 2019 р. Ужгород. 2019. С. 240 – 
244.
2) Грицик Л.М., Романів С.А. 
Опрацювання складу та технології 
зволожуючого крему з соком 
каланхое. Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини: 
матеріали ХІІІ міжн. міждисципл. 
наук.-практ. конф., 3 - 4 квітня 2020 
р. Ужгород, 2020. С. 36–41.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Теоретичні основи розробки складу 
і технології виготовлення 
косметичних засобів»» (вибіркова 
дисципліна) з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів в Івано-
Франківській області, провізор, вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація», 
посвідчення № 287, дійсне до 2021 р.
2) Івано-Франківський національний 
медичний університет ПАЦ 
«Загальна фармація» (23.10 - 21.11. 
2019 р.),
3) Харківська медична академія 
післядипломної освіти (м. Харків), 
12.03-26.03.2020 р. (78 год), 
посвідчення до диплому № ЦВ 
620228, ТУ з елементами 
дистанційного навчання: 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти» (для викладачів ЗВО).

96510 Мельник Дмитро 
Олександрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 070301 

Хiмiя, Диплом кандидата 
наук ДK 064653, виданий 

22.12.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 042070, 

виданий 28.04.2015

13 ВК 7.4 Принципи 
обчислювальної хімії та 
молекулярне 
моделювання

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
диплом магістра ВА № 28130278, 
2005 р., кваліфікація – хімік, 
викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 064653, (02.00.03 – органічна 
хімія), 2010 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат 
12ДЦ № 042070, присвоєно вчене 
звання доцента кафедри кафедри 
хімії фармацевтичного факультету.
4. Публікації:
Мельником Д.О. здійснено 
комп’ютерне моделювання до 
зазначених публікацій:
1) Чорноус В.А. 
Полифункциональные имидазолы 
ХІ. Взаимодействие 5-(2-
нитровинил)-4-хлор-1Н-имидазолов 
с нестабилизированными 
азометинилидами. Синтез (4-хлор-
1Н-имидазол-5-ил) замещенных 
нитропирролидинов и 
нитропирролизинов / В. А. Чорноус, 
О. Я. Мельник, Д. А. Мельник, Э. Б. 
Русанов, М. В. Вовк // Журнал 
органической химии. 2015. Т. 51, № 
10. С. 1454 – 1460. 
2) Попадюк О.Я. Обґрунтування 
механізму дії нанооксидів металів на 
патогенну флору гнійних ран / О. Я. 



Попадюк, Д. О. Мельник // Здобутки 
клінічної і експериментальної 
медицини 2016. №2 (26). с.69 – 73.
3) Мельник О. Синтез (1-арил-4-
хлоро-1Н-імідазол-5-іл)оцтових 
кислот / О. Мельник, Д. Мельник, В. 
Чорноус, Н. Мельниченко, М. Вовк // 
Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. 2016. Вип. 57, Ч. 2. С. 
280 – 285.
4) Чорноус В.О. 2-(5-
Імідазоліл)заміщені 3-нітрохромени: 
синтез, квантово-хімічне 
дослідження та піролідино- і 
триазолоанелювання / [В. О. 
Чорноус, О. Я. Мельник, Д. О. 
Мельник, М. В. Вовк] // Укр. хім. 
журн. 2016. Т. 82, № 5. С. 44-52.
5) Чорноус В.О. Синтез і 
протимікробна активність 
галогеновмісних імідазольних 
аналогів халконів і продуктів їх 
структурної модифікації / В.О. 
Чорноус, О.Я. Мельник, Н.Д. 
Яковичук, Д.О. Мельник, М.В. Вовк 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету.  Вип. 771.: Хімія 
Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2016. – С. 
17-24.
6) Данилюк І. Ю. 
Циклосульфенілювання N-(3-
мeтoксифеніл- та нафтил) амідів 
стирилоцтових кислот / І. Ю. 
Данилюк, Р. І. Васькевич, А. І. 
Васькевич, С. Ю. Суйков, А. В. 
Зародюк, Д. О. Мельник, М. В. Вовк 
// Укр. хим. журн. 2016. 82, № 11 / 12. 
С. 94 – 103.
7) Данилюк І.Ю. Гіротон-ініційована 
циклізація N-(3-метоксифеніл- та 
нафтил)амідів стирилоцтових кислот 
/ І.Ю. Данилюк, Р.І. Васькевич, А.І. 
Васькевич, А.В. Зародюк, Д.О. 
Мельник, С.І. Оковитий, М.В. Вовк // 
Укр. Хим. Журн. 2017. Т.83, №10. С. 
80 – 89.
9) Салиева Л.Н. Синтез производных 
спиро[имидазо[2,1-b][1,3]тиазол-6,3'-
пирролидина] / Л. Н. Салиева, Н. Ю. 
Сливка, Д. А. Мельник, Э. Б. Русанов, 
Р. И. Васькевич, М. В. Вовк // Химия 
гетероцикл. соединений. 2018. №54 
(2). C. 130–137. 
10) Скрипская О.В. Синтез и природа 
электронных переходов красителя на 
основе 1-{2-[4-(3-гидрокси-2-оксо-
2Н-хромен-4-ил)фенил]-2-оксоэтил}-
4-метилпиридинийбромида / О.В. 
Скрипская, Р.З. Лытвын, О.В. Руснак, 
Д.О. Мельник, Х.Е. Питковыч, П.И. 
Ягодинец, М.Д. Обушак // Журн. 
общ. хим. 2020. Т. 90, № 4. С. 536 – 
545. DOI: 
10.31857/S0044460X20040071.
11) Калин Т.І. Експериментальні та 
квантово-хімічні дослідження деяких 
заміщених похідних 1,8-
діоксодекагідроакридинів як 
інгібіторів корозії низьковуглецевої 
сталі в 0,1 М розчині HCl. / Т.І. 
Калин, Д.О. Мельник, М.А. 
Полтавець // Sciences of Europe 
(Praha, Czech Republic). V. 2, №.50.  
2020. С.7-9.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
28130278 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

37971 Недоступ Ганна 
Теодорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1966, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук KH 

007330, виданий 
10.01.1995, Атестат 

доцента 02ДЦ 001695, 
виданий 17.06.2004

21 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний 
університет, диплом спеціаліста У № 
987668, дата видачі – 25 червня 1966 
року, спеціальність – біологія, 
зоологія, кваліфікація – біолог-
зоолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: КН №007330, (03.00.08 – 
зоологія), 1995 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 001695 від 17.06.2004 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальні посібники з грифом МОЗ:
1) Навчальний посібники з грифом 
МОЗ. Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: Крок 
1. Фармація / Абрамов А.В., Недоступ 
А.Т., … // Київ. Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2018. 20 с.
Навчально-методичні посібники:
1) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання.
2) Фармацевтична ботаніка. 
Анатомія. Морфологія. Систематика. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2015. 
156 с.
3) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. 170 с.



4) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин 
// Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2018. 
197 с.
5) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2019. 15 с.
6) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
219 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Фармацевтична ботаніка» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Стажування на кафедрі біології і 
екології Інституту природничих наук 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», 01-31.03.2016р., 
Довідка 01-15/03/678 від 12.04.2016 
р.
7. Член громадської організації 
«Професіонал-Фарм» від 4 вересня 
2019 р.
8. Керівник студентського наукового 
гуртка кафедри фармації.

71469 Шеремета Лідія 
Миколаївна

Професор, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1980, спеціальність:  , 
Диплом доктора наук ДД 

008000, виданий 
10.02.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 

003143, виданий 
14.04.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003745, 
виданий 26.02.2002, 

Атестат професора 12ПP 
010372, виданий 

28.04.2015

28 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський медичний 
інститут, 1980 р., диплом про вищу 
освіту з відзнакою В-1 № 531634; дата 
видачі – 21 червня 1980 р.; 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №003143 (14.03.05 – 
фармакологія) від 14 квітня 1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
003745 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД №008000 (14.03.05-
фармакологія) від 10 лютого 2010 р.
5. Вчене звання професора: 
Атестат – 12ПР №010372 від 28 
квітня 2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 2020 
р. 118 с.
2) «Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1.; 35 с., 2020 р.
7. Публікації:
1) Шеремета Л.М. Гайнюк М.Б. Вплив 
яблучного пектину на біохімічні та 
гематологічні показники у тварин з 
хронічною алкогольною 
інтоксикацією. Вісник Вінницького 
національного медичного 
університету. 2018; 2(22): 280-284.
2) Haynuk M,  Sheremeta L. Тhe apple 
pectin influence upon the liver 
histological structure and the activity of 
lipid peroxidation in experimental acute 
alcohol intoxication. The Pharma 
Innovation Journal. 2019; 8(2): 590-
593.
8. Типові (примірні) програми:
«Фармакологія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина», 221 «Стоматологія» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Автор навчальної програми, 
робочої навчальної програми та 
силабусу з дисципліни:  «Лікарська 
токсикологія»- з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
1) НМУ ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №619; НМУ ім. О.О. 
Богомольця, посвідчення 
№18/00102, «Актуальні аспекти 
викладання фармакології», 
11.05.2018 р.
3) Харківська медична академія 
післядипломної освіти, «ТУ. 
Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти», 2019 р.



11. Робота за цивільним трудовим 
договором:
1) Голова комітету фахової 
експертизи ліцензійних іспитів за 
спеціальністю «Медицина» – «Крок-
1», заступник Голови комітету 
фахової експертизи ліцензійних 
іспитів «Крок-1» за спеціальністю 
«Фармація».
2) Член редколегії журналу 
«Фармакологія і лікарська 
токсикологія».
3) Експерт Державного експертного 
центру МОЗ України.
4) Голова комісії ДОЗ ОДА з атестації 
провізорів і фармацевтів.
12. Участь у атестації наукових 
співробітників: 
1) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Петринича 
В.В, спеціальність – 14.03.06 – 
токсикологія, спеціалізована вчена 
рада Д 26.630.01,  при ДП «Науковий 
центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя Міністерства 
охорони здоров’я України», 2015 р. м. 
Київ. "
2) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Фещенко 
Г.І., спеціальність – 14.03.05 – 
фармакологія,  спеціалізована вчена 
рада Д 64.605.03 при Національному 
фармацевтичному університеті м. 
Харків, 2020 р.

84396 Токарик Галина 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 0703 

Хімія, Диплом кандидата 
наук ДK 034467, виданий 

11.05.2006, Атестат 
доцента AД 001821, 
виданий 20.12.2018

19 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника ВА, 11894775, 30 
червня 1999 року, спеціальність - 
хімія, кваліфікація – хімік, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК №034467 від 11.05.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат АД  
№ 009056 від 20.12.2018 р.
4. Методичні публікації:
1) Токарик Г.В. Навчальна дискусія – 
як приклад інтерактивного методу 
навчання студентів-медиків. 
Pedagogy and Psychology. 2018;VI 
(75):65-68.Issue:181.
5. Публікації:
1) Slabiak Oksana I, Ivanchuk Iryna M, 
Klimenko Lina Yu, Tokaryk Galina V,  
Kolisnyk Iuliia S. Development and 
Validation of UV-spectrophotometris 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination. Іnternftional Iournal of 
Pharmaceutical Quality Assuranse. 
2018; 9(3): 231-240. 
DOI:10.25258/ijpqa.v9i3.13653
2) Oksana I. Slabiak, Iryna M. 
Ivanchuk, Lina Yu. Klimenko,  Galina V 
Tokaryk,Viacheslav O. Lebedynets, 
Vitaliy D. Yaremenko S.  Development 
and Validation of HPLC/ UV- 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination. Journal of Pharma 
ceutical Sciences and Research. 
2018;10(11):2829-2835.   
DOI: 10.25258/ijpqa.v9i3.13663
6. Стажування:
Стажування в медичному 
університеті Жешува, Республіка 
Польща, липень 2018 року.
7. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, 2019 р., 
№ВА11894775.

12815 Посацька Наталія 
Миколаївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

15 ВК 17.2 Товарний 
асортимент аптечних та 
медичних закладів

1. Дипломи про освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста ВА № 25556894, дата 
видачі – 18 червня 2004 року, 
спеціальність – фармація 
кваліфікація – провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом магістра з відзнакою ВА № 
35411931; дата видачі – 15 жовтня 
2008 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
3) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
молодшого спеціаліста ВА № 
11056961, виданий 1999 р.; 
спеціальність – сестринська справа; 
кваліфікація – медична сестра.
2. Публікації:
1) Посацька Н.М. Вивчення впливу 
упакування готових лікарських 
засобів та лікарської рослинної 
сировини на якість кінцевої 
продукції / Н.М. Посацька, Д.В. 
Семенів, І.О.Федяк // Матеріали ІІ 
наук.-практ. конференції з 
міжнародною участю [«Товарознавчі 
аспекти споживчих товарів»], 
(Харків, 19 березня 2013 р.). Харків, 
2013. С. 58-59.
2) Посацька Н.М. Роль предмету 
"Основи медичного і 
фармацевтичного товарознавства" у 
підготовці молодших фармацевтів / 
Н.М. Посацька // Науково-
практичної регіональної конф. 
"Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні", 11 
травня. 2016 р.: тези доп. Івано-
Франківськ, 2016. C. 180 – 182.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Товарний асортимент аптечних та 
медичних закладів» з підготовки 
фахівців (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 
спеціальності 226 «Фармація, 



промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НфаУ, з 
23.04.2015 р. по 28.05.2015 р., 
«Основи психолого-педагогічної 
підготовки викладачів», посвідчення 
№ 14 до диплому № ВА 2555689;
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НфаУ, з 
12.05.2020р. по 25.05.2020 р., 
«Інноваційні технології 
викладання»;
3) Державною службою з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
в Івано-Франківській області 
присвоєна перша кваліфікаційна 
категорія за спеціалізацією 
«Загальна фармація», посвідчення 
№ 233 від 03.07.2015 р. № 19-0.

47865 Семенів Дмитро 
Васильович

Професор кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Запорізький державний 
медичний університет, 
рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя, Диплом 
доктора наук ДД 001003, 

виданий 17.05.2012, 
Диплом кандидата наук 

KД 056416, виданий 
03.04.1992, Атестат 

доцента 02ДЦ 000982, 
виданий 28.04.2004, 

Атестат професора 12ПP 
010609, виданий 

30.06.2015

27 ВК 17.2 Товарний 
асортимент аптечних та 
медичних закладів

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Запорізький державний медичний 
університет, диплом АР № 32164110, 
дата видачі – 26 червня 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний інститут, диплом ЛВ № 
370670, виданий 1986 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КД № 056416 від 27.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ 
№ 000982 від 28.04.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 001003 (14.03.05 – 
фармакологія) від 17.05.2012 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №010609 від 30.06.2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Баранова І.І., Коваленко С. М., 
Семенів Д. В. та ін. Медичне та 
фармацевтичне товарознавство: 
підруч. для студентів вищ. навч. закл. 
Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. 
320 с.
2) Баранова И. И., Коваленко С. Н., 
Семенив Д. В. и др. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение. Ч. 
1: учеб. пособие для иностр. 
студентов фармац. фак. вузов МЗ 
Украины, обуч. на рус. яз. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2018. 336 
с.
7. Публікації:
1) Особливості викладання дисциплін 
в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66.
2) Стан матеріального забезпечення 
проведення ПОДІ дисципліни 
«Управління і економіка у фармації» 
в ІФНМУ. І.О. Федяк, Д.В. Семенів, 
С.М. Феденько. Досвід впровадження 
європейської кредитно-трансферної 
системи у вищих навчальних 
закладах Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.). 
Івано-Франківськ, 2016. С. 73.
3) Посацька Н.М. Вивчення впливу 
упакування готових лікарських 
засобів та лікарської рослинної 
сировини на якість кінцевої 
продукції / Н.М. Посацька, Д.В. 
Семенів, І.О.Федяк // Матеріали ІІ 
наук.-практ. конференції з 
міжнародною участю [«Товарознавчі 
аспекти споживчих товарів»], 
(Харків, 19 березня 2013 р.). Харків, 
2013. С. 58-59.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Товарний асортимент аптечних та 
медичних закладів» з підготовки 
фахівців (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення про 
підвищення кваліфікації до диплому 
№ АР 32164110, від 2017 р. ТУ 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти».
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 124, Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) Запорізький державний медичний 
університет, посвідчення про 
підвищення кваліфікації ЗМ 
02010741 №1229, 2018 р., 
передатестаційний цикл: 
«Організація і управління 
фармацією».
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Фармацевтичний 
факультет
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навчальний заклад 

"Івано-Франківський 

15 ВК 17.1 Фармацевтичне та 
медичне товарознавство

1. Дипломи про освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, 2004 р.; диплом 
спеціаліста ВА № 25556894, дата 



державний медичний 
університет", рік 

закінчення: 2008, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя

видачі – 18 червня 2004 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
2008 р., диплом магістра з відзнакою 
ВА № 35411931; дата видачі – 15 
жовтня 2008 року, спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
3) Івано-Франківська державна 
медична академія, 1999 р.; 
спеціальність – сестринська справа; 
кваліфікація – медична сестра; 
диплом молодшого спеціаліста, ВА 
№ 11056961.
2. Публікації:
1) Посацька Н.М. Вивчення впливу 
упакування готових лікарських 
засобів та лікарської рослинної 
сировини на якість кінцевої 
продукції / Н.М. Посацька, Д.В. 
Семенів, І.О.Федяк // Матеріали ІІ 
наук.-практ. конференції з 
міжнародною участю [«Товарознавчі 
аспекти споживчих товарів»], 
(Харків, 19 березня 2013 р.). Харків, 
2013. С.58-59.
2) Посацька Н.М. Роль предмету 
«Основи медичного і 
фармацевтичного товарознавства» у 
підготовці молодших фармацевтів / 
Н.М. Посацька // Науково-
практичної регіональної конф. 
"Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні", 11 
травня. 2016 р.: тези доп. Івано-
Франківськ, 2016. C. 180 – 182.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Товарний асортимент аптечних та 
медичних закладів» з підготовки 
фахівців (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань  
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НфаУ, «Основи 
психолого-педагогічної підготовки 
викладачів», посвідчення № 14 до 
диплому № ВА 2555689, 2015 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НфаУ, 
12.05.2020 р. по 25.05.2020 р., 
«Інноваційні технології 
викладання».
3) Івано-Франківський національний 
медичний університет, при 
Державній службі з лікарських 
засобів в Івано-Франківській області 
присвоєна перша кваліфікаційна 
категорія «Загальна фармація», 
посвідчення № 233, від 03 липня 
2015 р. № 19-0.
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27 ВК 17.1 Фармацевтичне та 
медичне товарознавство

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Запорізький державний медичний 
університет, 2007 р., диплом АР № 
32164110, дата видачі – 26 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний інститут, 1986 р., диплом 
ЛВ № 370670, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КД № 056416 від 27.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 000982  від 28.04.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: 
ДД № 001003 від 17.05.2012 р. 
(14.03.05 – фармакологія).
5. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №010609 від 30.06.2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Баранова І.І., Коваленко С. М., 
Семенів Д. В. та ін. Медичне та 
фармацевтичне товарознавство: 
підруч. для студентів вищ. навч.закл.  
Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017.  
320 с.
2) Баранова И. И., Коваленко С. Н., 
Семенив Д. В. и др. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение. Ч. 
1: учеб. пособие для иностр. 
студентов фармац. фак. вузов МЗ 
Украины, обуч. на рус. яз. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2018. 336 
с.
7. Публікації:
1) Байгуш Ю.В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Обґрунтування 
маркетингового підходу до 
визначення ціни лікарського засобу 
карведилолу на основі соціально 
орієнтованої політики підприємства. 
Соціальна фармація в охороні 
здоров’я.  2019. № 2, Т. 5. С. 63-74.
2) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
3) Особливості викладання 
дисциплін в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 



міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66.
4) Стан матеріального забезпечення 
проведення ПОДІ дисципліни 
«Управління і економіка у фармації» 
в ІФНМУ. І.О. Федяк, Д.В. Семенів, 
С.М. Феденько. Досвід впровадження 
європейської кредитно-трансферної 
системи у вищих навчальних 
закладах Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.). 
Івано-Франківськ, 2016. С. 73.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство» з підготовки 
фахівців (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення про 
підвищення кваліфікації до диплому 
№ АР 32164110, від 2017 р. ТУ 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти»;
2) Запорізький державний медичний 
університет, посвідчення про 
підвищення кваліфікації ЗМ 
02010741 №1229, від 2018 р., 
передатестаційний цикл: 
«Організація і управління 
фармацією»;
3) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 124-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.

34770 Деркач Галина 
Олегівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

8 ВК 16.2 Токсикологічна 
хімія та судово-
токсикологічний аналіз

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2009 р., 
диплом спеціаліста № ВА 36958486, 
2009 р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
ІФНМУ, диплом магістра ВА № 
36958486, кваліфікація - провізор з 
фаху «Фармація».
2. Посібники:
1) Derkach H., Stetskiv A., Kukurudz S., 
Mandziuk L., Tymoshenko V., Melnyk 
O. Toxicologial chemistry. Part 1. 
«Fundametntals of toxicologial 
chemistry and chemical-toxicologial 
analysis. Mineral poisons. Volatile 
poisons. Metallic poisons» // Ivano-
Frankivsk, 2019. 104 p.
2) Derkach H., Stetskiv A., Kukurudz S., 
Mandziuk L. Toxicologial chemistry. 
Part 11. «Medical poisons» // Ivano-
Frankivsk, 2019. 49 p.
3. Публікації:
1) Andrii Lozynskyi, Viktoria Zasidko, 
Dmytro Atamanyuk, Danylo 
Kaminskyy, Halyna Derkach, Olexandr 
Karpenko, Volodymyr Ogurtsov, Roman 
Kutsyk, Roman Lesyk. Synthesis, 
antioxidant and antimicrobial activities 
of novel thiopyrano[2,3-d]thiazoles 
based on aroylacrylic acids // Molecular 
Diversity. 2017. Vol. 21(2). P.427-436.
2) Synthesis of 4-(2H-[1,2,4]-Triazol-5-
ylsulfanyl)-1,2-dihydropyrazol-3-one via 
Ring-Switching Hydrazinolysis of 5-
Ethoxymethylidenethiazolo[3,2-b]
[1,2,4]triazol-6-one / S. Holota, Ya. 
Shylych, H. Derkach, O. Karpenko, A. 
Gzella, R. Lesyk // Molbank. 2018. Vol. 
4. M1022. 
3) Synthesis of 5-enamine-4-
thiazolidinone derivatives with 
trypanocidal and anticancer activity / S. 
Holota, A. Kryshchyshyn, H. Derkach, 
Y. Trufin, I. Demchuk, A. Gzella, Ph. 
Grellier, R. Lesyk // Bioorganic 
Chemistry. 2019. Vol. 86. P. 126-136.
4) Features of antimicrobial activity of 
some 5-aminomethylene-2-thioxo-4-
thiazolidinones / S.M. Holota, G.O. 
Derkach, V.V. Zasidko, V.V. 
Trokhymchuk, L.O. Furdychko, I.L. 
Demchuk, G.M. Semenciv, I.I. 
Soronovych, R.V. Kutsyk, R.B. Lesyk // 
Biopolymers and Cell. 2019. Vol. 35, № 
5. P. 371-380. 
5) Synthesis and in vivo evaluation of 
pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid 
Les-5581 as a potential non-steroidal 
anti-inflammatory agent / S.M. Holota, 
H.O. Derkach, I.L. Demchuk, R.B. 
Vynnytska, O.I. Antoniv, L.O. 
Furdychko, N.Yu. Slyvka, I.O. 
Nektegayev, R.B. Lesyk // Biopolymers 
and Cell. 2019. Vol. 35, № 6. P. 437-
447.
4. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення до диплому 
№ ВА 36958486 «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.
2) Сертифікат з англійської мови 
№0038-A Professional Medical English 
Language Coursen, IFNMU,  June 2, 
2014.

160743 Винницька Рената 
Богданівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький ордена 
Трудового Червоного 
прапора державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 

19 ВК 16.2 Токсикологічна 
хімія та судово-
токсикологічний аналіз

1. Диплом про вищу освіту:
1) Чернівецький державний 
університет диплом спеціаліста з 
відзнакою ФВ №828724, виданий 
1991 р., спеціальність – хімія, 
кваліфікація – хімік, викладач.



закінчення: 1991, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук ДK 
029710, виданий 

30.06.2015, Атестат 
доцента AД 001519, 
виданий 18.12.2018

2) ДВНЗ «Івано Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста з 
відзнакою ВА №39148092, виданий 
2010 р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
ІФНМУ, 2011 р, провізор – спеціаліст, 
сертифікат провізора-спеціаліста № 
4863.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №029710, 
(15.00.02 – фармацевтична хімія, 
фармакогнозія), від 30.06.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001519, від 18.12.18 р. 
4. Посібники:
1) Винницька Р.Б., Ерстенюк А.М., 
Стецьків А.О. Токсикологічна та 
судова хімія. Навчально-методичний 
посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019, 286 с. 
2) Винницька Р.Б., Стецьків А.О. 
Токсикологічна та хімія та судово-
токсикологічний аналіз. Навчально-
методичний посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019. 271 с.
5. Публікації:
1) Дослідження фталатів скабіози 
голубиної (Scabiosa columbaria L.) / 
Р.Б. Винницька // Фармацевтичний 
журнал. 2016. № 1. С. 28-30. 
2) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Р.Б. Винницька, А. М. 
Дмитрів, А. О. Стецьків // Збірник 
наукових праць «Гілея: науковий 
вісник». 2020. №154. с.175-177.
3) The application of anthraguinone-
based triazenes as eguivalents of 
diazonium salts in reaction with 
methylene active compounds/ Andrii 
Lozynskyi, Oksana Sabadakh, Eugene 
Luchkevich, Tetyana Taras, Renata 
Vynnytska, Olexandr Karpenko, 
Volodymyr Novikov & Roman Lesyk // 
Phosphrus, Sulfur, Silicon and Related 
Elements. 2018. VOL.193, NO.7, 409-
414. 
4) Synthesis and in vivo evaluation of 
pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid 
Les-5581 as a potential non-steroidal 
anti-inflammatory agent/ S.M.Holota, 
H.O.Derkach, I.L.Demchuk, 
R.B.Vynnytska, O.I.Antoniv, 
L.O.Furdychko, N.Yu.Slyvka, 
I.O.Nektegayev, R.B.Lesyk // 
Biopolymers and Cell. 2019. VOL.35, 
NO. 7, 437-447.
6. Стажування:
1) Наукове стажування в 
національному інституті м. Пулави, 
Республіка Польща , з 04 по 12 
серпня 2017 р.
2) Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» з 11.05-19.06.2020 р. в 
Духовній Академії Університету 
Кардинала Стефана Вишинського у 
Варшаві (UKSW) (сертифікат на базі 
Вищого Семінаріуму Духовного 
Університету UKSW).
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО 2016р., педагогічні курси 
на тему: «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», (посвідчення 
до диплому № ВА 39148092).
2) Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови ПП «Перші Київські курси 
іноземних мов -22» свідоцтво № 
1114/18 від 10.01.18р. Івано-
Франкіськ, ліцензія АА 145123 від 
25.03.2013 р.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 18.1 Фармацевтична 
біотехнологія

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. П. Вивчення 
антиоксидантних властивостей 
дерматокосметичних засобів з 
рослинними субстанціями на 
біологічній моделі Paramecium 
caudatum. Український 
біофармацевтичний журнал. 2018. 
№ 2 (55). С. 22–25.
2) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. П. Розроблення складу 
гель-маски з соком кропиви 
дводомної, що призначена для 
нашкірного застосування за 
телогенової алопеції. 
Фармацевтичний журнал. 2019. № 3. 
С. 76–85.
3) Fedorovska M., Polovko N., Strilets 
O. Optimal concentration selection of 
active pharmaceutical ingredients in the 
cream-mask intended for androgenic 
alopecia treatment according to 



experimental results on Paramecium 
caudatum biological model. The 
Pharma Innovation Journal. 2019. Vol. 
8 (4). P. 696–700.
6. Тези в збірнику конференцій:
Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. С. Вивчення впливу типу 
основи м’яких лікарських форм на 
біологічну активність Paramecium 
caudatum. Науково-технічний 
прогрес і оптимізація технологічних 
процесів створення лікарських 
препаратів : матеріали VIІ наук.-
практ. конф. з міжнар. участю, м. 
Тернопіль, 27–28 верес. 2018 р. 
Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. С. 
297–298.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми,
робочої навчальної програми та 
силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни: «Фармацевтична 
біотехнологія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
8. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків).
2) Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

34770 Деркач Галина 
Олегівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

8 ВК 16.1 Токсикологічна та 
судова хімія

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста № ВА 36958486, виданий 
2009 р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
ІФНМУ, диплом магістра ВА № 
36958486, кваліфікація – провізор з 
фаху «Фармація».
2. Посібники:
1) H. Derkach, A. Stetskiv, S. Kukurudz, 
L. Mandziuk, V. Tymoshenko, O. 
Melnyk. Toxicologial chemistry. Part 1. 
«Fundametntals of toxicologial 
chemistry and chemical-toxicologial 
analysis. Mineral poisons. Volatile 
poisons. Metallic poisons» // Ivano-
Frankivsk, 2019. 104 p.
2) H.Derkach, A.Stetskiv, S.Kukurudz, 
L.Mandziuk. Toxicologial chemistry. 
Part 11. «Medical poisons» // Ivano-
Frankivsk, 2019. 49 p.
3. Публікації:
1) Andrii Lozynskyi, Viktoria Zasidko, 
Dmytro Atamanyuk, Danylo 
Kaminskyy, Halyna Derkach, Olexandr 
Karpenko, Volodymyr Ogurtsov, Roman 
Kutsyk, Roman Lesyk. Synthesis, 
antioxidant and antimicrobial activities 
of novel thiopyrano[2,3-d]thiazoles 
based on aroylacrylic acids // Molecular 
Diversity. 2017. ol. 21(2). P.427-436.
2) Synthesis of 4-(2H-[1,2,4]-Triazol-5-
ylsulfanyl)-1,2-dihydropyrazol-3-one via 
Ring-Switching Hydrazinolysis of 5-
Ethoxymethylidenethiazolo[3,2-b]
[1,2,4]triazol-6-one / S. Holota, Ya. 
Shylych, H. Derkach, O. Karpenko, A. 
Gzella, R. Lesyk // Molbank. 2018. Vol. 
4. M1022. 
3) Synthesis of 5-enamine-4-
thiazolidinone derivatives with 
trypanocidal and anticancer activity / S. 
Holota, A. Kryshchyshyn, H. Derkach, 
Y. Trufin, I. Demchuk, A. Gzella, Ph. 
Grellier, R. Lesyk // Bioorganic 
Chemistry. 2019. Vol. 86. P. 126-136.
4) Features of antimicrobial activity of 
some 5-aminomethylene-2-thioxo-4-
thiazolidinones / S.M. Holota, G.O. 
Derkach, V.V. Zasidko, V.V. 
Trokhymchuk, L.O. Furdychko, I.L. 
Demchuk, G.M. Semenciv, I.I. 
Soronovych, R.V. Kutsyk, R.B. Lesyk // 
Biopolymers and Cell. 2019. Vol. 35, № 
5. P. 371-380. 
5) Synthesis and in vivo evaluation of 
pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid 
Les-5581 as a potential non-steroidal 
anti-inflammatory agent / S.M. Holota, 
H.O. Derkach, I.L. Demchuk, R.B. 
Vynnytska, O.I. Antoniv, L.O. 
Furdychko, N.Yu. Slyvka, I.O. 
Nektegayev, R.B. Lesyk // Biopolymers 
and Cell. 2019. Vol. 35, № 6. P. 437-
447.
4. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення до диплому 
№ ВА 36958486 «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.
2) Сертифікат з англійської мови 
№0038-A Professional Medical English 
Language Coursen, IFNMU, June 2, 
2014.

197202 Самборський Олег 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110201 Фармацiя, Диплом 
магістра, Тернопільський 

національний 
економічний університет, 

15 ВК 15.14 Організація 
фармацевтичної справи 
за кордоном

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста ВА25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року, спеціальність 
- загальна фармація, кваліфікація – 
спеціаліст, № 1959; ЛНМУ ім. 
Данила галицького 2012 р.,
2) Сертифікат спеціаліста № 62457, 



рік закінчення: 2018, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, Диплом 
кандидата наук ДK 

027907, виданий 
26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001255, 
виданий 23.10.2018

провізор -організація і управління 
фармацією.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Етика та деонтологія у фармації: 
навчальн. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / В.В. Малий, З.Р. Сафіуліна, 
М.М. Кобець, О.С. Самборський; за 
ред. В. В. Малого. Харків: НФаУ: 
Золоті сторінки, 2017. 248 с.
2) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с.
3) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с.
4) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М., Євтушенко О.М. 
Удосконалення управління 
технологічним процесом розробки 
нових лікарських засобів як 
соціально орієнтованим проектом 
(Реєстр галузевих нововведень МОЗ 
України № 442/5/18). 
5) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М., Євтушенко О.М. Теоретико-
прикладні підходи до удосконалення 
галузевого регулювання процесу 
формування соціально орієнтованого 
асортименту ліків на вітчизняному 
фармацевтичному ринку (Реєстр 
галузевих нововведень МОЗ України 
№ 438/5/18).
5. Методичні публікації:
Самборський О.С., Слободянюк М.М., 
Євтушенко О.М. Сучасний стан та 
науково методичні підходи до 
розширення екстемпорального 
виготовлення ліків в аптеках України 
(Реєстр галузевих нововведень МОЗ 
України № 439/5/18.
6. Наукові публікації:
1) Самборський О.С., Євтушенко 
О.М., Слободянюк М.М. Організація 
фармацевтичної допомоги в Україні: 
реалії аптечного виготовлення 
лікарських засобів. Фармацевтичний 
часопис.2017. № 4 (44). С. 87 – 98. 
DOI 10.11603/2312-0967.2017.4.8337. 
2) Самборський О.С. Дослідження 
можливостей екстемпорального 
виготовлення в Україні та за 
кордоном. Фармацевтичний часопис. 
2018. № 1 (45). С. 102 – 114. DOI 
10.11603/2312-0967.2018.1.8695. 
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Міжнародний маркетинг у фармації 
(за професійним спрямуванням)» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
8. Стажування: 
1) Прийняв безпосередню участь в 
роботі міжнародної конференції 
«Relevant issues of modern medicine: 
the experience of Poland and Ukraine», 
(Lublin, Republic of Poland, October 
20–21, 2017).
2) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 
2017).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, з 12.05.2020 р. по 25.05.2020 
р., Реєстраційний №123 до диплому 
ВА 25556896 від 25.05.2020 р. 
"Інноваційні технології викладання".
10. Робота за цивільним трудовим 
договором. Член атестаційної комісії 
при Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.

295730 Чура Юлія 
Олександрівна

Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Чернівецький 

національний університет 
імені Юрія Федьковича, 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(німецька), Диплом 
кандидата наук ДK 

035319, виданий 
12.05.2016

10 ВК 15.13 Іншомовна 
фахова комунікація: 
англійська

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, 
диплом спеціаліста з відзнакою РН 
№27862066, виданий 2005 р., 
спеціальність – мова та література 
(німецька), кваліфікація – філолог, 
викладач німецької мови та 
літератури, англійської мови.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: 
ДК № 035319 (10.01.05 – порівняльне 



літературознавство) від 12.05.2016 р.
3. Підручники та посібники:
1) Робочий зошит з англійської мови 
для студентів першого курсу 
факультету підготовки іноземних 
громадян ІФНМУ. За програмою КЕТ 
/ Упорядники: Луцак С., Чура Ю., 
Білічак О., Богович О. Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2018. 98 с. 
Тираж: 150 примірників.
2) Робочий зошит з англійської мови 
для студентів першого курсу 
факультету підготовки іноземних 
громадян ІФНМУ. За програмою РЕТ 
/ Упорядники: Луцак С., Білічак О., 
Чура Ю., Богович О. Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2018. 126 с. 
Тираж: 250 примірників.
4. Підвищення кваліфікації:
З 26.10.20 р. проходить курси 
підвищення кваліфікації в 
Прикарпатському університеті імені 
Василя Стефаника.

32675 Білічак Оксана 
Ігорівна

Викладач, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
057212, виданий 

02.07.2020

13 ВК 15.13 Іншомовна 
фахова комунікація: 
англійська

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА № 32542766, виданий 
2007 р., спеціальність – мова та 
література (англійська), кваліфікація 
– філолог, викладач англійської, 
німецької мов та зарубіжної 
літератури.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук:
ДК № 057212 (10.01.01 – українська 
література) від 02.07.2020 р.
3. Методичні публікації:
1) Bilichak O., Shkoruta I. How to 
transfer our teaching skills from the 
face- to-face classroom to a digital 
environment to deliver effective 
lessons. Abstracts of II international 
Scientific and Practical Conference. 
“Innovative Development of Science 
and Education”. Athens, Greece (26 – 
28 April, 2020). P. 226-230.
2) Bilichak O. English Language 
Teaching Today: what is effective 
teaching? Effective methods of teaching 
philological sciences in higher 
education institutions. Baia Mare, 
Romania (January 20 – February 28, 
2020) P.19-22.
4. Стажування:
Міжнародне стажування «Effective 
Methods of Teaching Philological 
Sciences in Higher Educational 
Institutions», North University Centre 
of Baia Mare, Romania, 2020, 180 год.

153753 Шпільчак Любов 
Яремівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
036775, виданий 

01.07.2016, Атестат 
доцента AД 003499, 
виданий 16.12.2019

12 ВК 15.13 Іншомовна 
фахова комунікація: 
англійська

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №30184652., виданий 
2006 р., спеціальність – мова та 
література (англійська), кваліфікація 
– філолог, викладач англійської, 
німецької мов і зарубіжної 
літератури. 
2. Диплом кандидата педагогічних 
наук:
ДК № 036775 (13.00.04 – теорія та 
методика професіної освіти) від 
01.07.2016 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003499 від 16.12.2019 р.
4. Методичні публікації:
1) Pudova S.S. Foreign student 
motivation for studying at High medical 
schools in Ukraine./ Pudova S.S., 
Shpilchak L.Ya. // Revista Dilemas   
Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. Year VII, Publication no.1, 
September 2019. (Article no.:82) (Web 
of Science).
2) Пудова С.С, Назаренко Н.С. 
Шпільчак Л.Я. Оцінка сили впливу 
причин на вибір майбутньої професії 
студентами-фармацевтами. Art of 
Medicine”. Scientific and practical 
journal. № 1(9), 2019. C.107-118.
5. Стажування:
Наукове стажування для освітян 
«Інновації в науці та освіті» на базі 
Духовної Академії Університету С. 
Вишинського м. Варшава, Польща 
22.01.18-10.02.18, (сертифікат  № 
KSW 026/04 від 09.02.2018р).
6. Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти (на рівні не нижче В2):
«Cambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(First)», Level C1, Pеєстраційний 
номер 0057635578, від 03.07.2017 р.

59336 Косило Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 030502 

Англійська мова і 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

067440, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента AД 000382, 
виданий 12.12.2017

20 ВК 15.13 Іншомовна 
фахова комунікація: 
англійська

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА № 13926598, виданий 
2000 р., спеціальність – англійська 
мова i література, кваліфікація – 
філолог, викладача англійської мови 
і літератури.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 067440 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
30.03.2011 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат АД 
№ 000382 від 12.12.2017 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 



Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
5. Методичні публікації:
1) Луцак С.М., Косило Н. В., Богович 
О. М. Організація системи 
безперервного вивчення англійської 
мови в ІФНМУ. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю, 
17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2019. С. 37.
2) Лашків Т.В., Косило Н.В. Сфера 
життєдіяльності особи як 
визначальний фактор ситуативного 
вивчення іноземної мови. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 60-
62.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іноземна мова: англійська», 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
англійська», «Англійська мова для 
ділового спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням», «Іншомовна фахова 
комунікація: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-125, 
6 кредитів ECTS.

190693 Венгринович Наталія 
Романівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
033359, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 001518, 
виданий 18.12.2018

18 ВК 15.13 Іншомовна 
фахова комунікація: 
англійська

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
з відзнакою ВА № 23474053, виданий 
2003, спеціальність – мова та 
література (англійська), кваліфікація 
– філолог, викладач англійської мови 
та літератури.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 033359 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
15.12.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001518 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
3) Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. 
English for Healthcare Providers 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 102 с.
4) Medical Jokes and Funny Stories: 
Посібник. / Нич О.Б., Венгринович 
Н.Р., Венгринович А.А. Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2018. 144 с.
5. Методичні публікації:
1) Strazhnikova I., Venhrynovych N., 
Chopyk Yu. Peculiarities of University 
Language Training of Medical Students 
(Based on John Dewey’s Conception of 
Education). Наука і освіта: науково-
практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. 2018. № 4. С. 141-147. 
(Web of Science).
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф. 
Комплекс лексико-граматичних 
вправ для ефективної підготовки до 
виконання субтесту англійською 
мовою ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» (на основі навчальних 
матеріалів дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням 
(курс за вибором)»). Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу : тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 17 травня 2019 
р. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. С. 
73.
3) Венгринович Н. Місце іншомовної 
підготовки у особистісному і 
професійному розвитку сучасного 
студента і викладача вищого 



навчального закладу. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 15-
18.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іноземна мова: англійська», 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
англійська», «Англійська мова для 
ділового спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням», «Іншомовна фахова 
комунікація: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-126, 6 
кредитів ECTS.

160743 Винницька Рената 
Богданівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький ордена 
Трудового Червоного 
прапора державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 
закінчення: 1991, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук ДK 

029710, виданий 
30.06.2015, Атестат 
доцента AД 001519, 
виданий 18.12.2018

19 ВК 16.1 Токсикологічна та 
судова хімія

1. Диплом про вищу освіту:
1) Чернівецький державний 
університет, диплом спеціаліста з 
відзнакою ФВ №828724, виданий 
1991 р., спеціальність – хімія, 
кваліфікація – хімік, викладач.
2) ДВНЗ «Івано Франківський 
національний медичний 
університет» 2010 р., диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№39148092, спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
ІФНМУ, 2011р, провізор-спеціаліст, 
сертифікат провізора-спеціаліста № 
4863.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №029710, 
(15.00.02 – фармацевтична хімія, 
фармакогнозія), від 30.06.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001519, від 18.12.18 р. 
4. Посібники:
1) Винницька Р.Б., Ерстенюк А.М., 
Стецьків А.О. Токсикологічна та 
судова хімія. Навчально-методичний 
посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019. 286с. 
2) Винницька Р.Б., Стецьків А.О. 
Токсикологічна хімія та судово-
токсикологічний аналіз. Навчально-
методичний посібник для студентів 
фармацевтичного факультету / 
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-
Франківський національний 
медичний університет", 2019. 271 с.
5. Публікації:
1) Дослідження фталатів скабіози 
голубиної (Scabiosa columbaria L.) / 
Р.Б. Винницька // Фармацевтичний 
журнал. 2016. № 1. С. 28-30. 
2) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Р.Б. Винницька, А. М. 
Дмитрів, А. О. Стецьків // Збірник 
наукових праць «Гілея: науковий 
вісник». 2020. №154. с.175-177.
3) The application of anthraguinone-
based triazenes as eguivalents of 
diazonium salts in reaction with 
methylene active compounds/ Andrii 
Lozynskyi, Oksana Sabadakh, Eugene 
Luchkevich, Tetyana Taras, Renata 
Vynnytska, Olexandr Karpenko, 
Volodymyr Novikov & Roman Lesyk // 
Phosphrus, Sulfur, Silicon and Related 
Elements. 2018. VOL.193, NO.7, 409-
414. 
4) Synthesis and in vivo evaluation of 
pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid 
Les-5581 as a potential non-steroidal 
anti-inflammatory agent/ S.M.Holota, 
H.O.Derkach, I.L.Demchuk, 
R.B.Vynnytska, O.I.Antoniv, 
L.O.Furdychko, N.Yu.Slyvka, 
I.O.Nektegayev, R.B.Lesyk // 
Biopolymers and Cell. 2019. VOL.35, 
NO. 7, 437-447.
6. Стажування:
1) Наукове стажування в 
національному інституті м. Пулави, 
Республіка Польща, з 04 по 12 серпня 
2017 р.
2) Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» з 11.05-19.06.2020р. в 
Духовній Академії Університету 
Кардинала Стефана Вишинського у 
Варшаві (UKSW) (сертифікат на базі 
Вищого Семінаріуму Духовного 
Університету UKSW).
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення до диплому 
№ ВА 39148092, 2016 р. 
2) Сертифікат рівня В2 з англійської 



мови ПП «Перші Київські курси 
іноземних мов - 22» свідоцтво № 
1114/18 від 10.01.18р. Івано-
Франкіськ, ліцензія АА 145123 від 
25.03.2013 р.

84193 Свірська Софія 
Петрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 

магістра, Тернопільський 
національний 

економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 051 
Економіка, Диплом 
кандидата наук ДK 

056168, виданий 
26.02.2020

12 ВК 18.1 Фармацевтична 
біотехнологія

1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
державний медичний університет", 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№32596889, дата видачі – 29 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
національний медичний 
університет", диплом магістра з 
відзнакою ВА №37524394, дата 
видачі – 26 жовтня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху "Загальна фармація".
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 056168 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.02.2020 р.
3. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою: Сертифікат 
Cambridge English, First Certificate in 
English, CEFR B2 Level, "Cambridge 
English Level 1 Certificate in ESOL 
International (First)", реєстраційний 
номер №0057635576, виданий 3 
липня 2017 року.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Фармацевтична 
біотехнологія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ "Загальна фармація", 
посвідчення № 26/19 до диплому 
№32596889 від 21.11.2019 р.
2) Цикл підвищення кваліфікації  
"Сучасні технології навчання" при 
Інституті підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ з 
25.05.2016 по 24.06.2016 
Посвідчення №14 до диплому ВА 
32596889.

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

5 ВК 18.1 Фармацевтична 
біотехнологія

1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста ВА № 36958231, 
дата видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація.
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», № 318-д, дата видачі – 
15 березня 2018 р., спеціальність – 
організація і управління фармацією, 
кваліфікація – провізор-спеціаліст.
2. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни: «Фармацевтична 
біотехнологія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
3. Підвищення кваліфікації:
1) Атестація в атестаційній комісії 
при Державному вищому 
навчальному закладі «Івано-
Франківський національний 
медичний університет» «Організація 
і управління фармацією», № 318-д, 
від 15 березня 2018 року.
2) Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів з ІФНМУ, посвідчення  
№11 з 10.04. по 19.06.2017р.
3) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності викладачів 
ЗВО» (Харківська медична академія 
післядипломної освіти) з 21.01.2019 
по  05.02.2019 № ВА 36958231 
присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії» 
4. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою Сертифікат ECL 
Exam Centre “Universal Test” in 
English, CEFR B2 Level,  
реєстраційний номер №000904073,  
виданий 16 лютого 2019 року, м. Київ.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 18.2 Біотехнологічні 
процеси у виробництві 
лікарських засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 



фармація) від 14.05.2020 р.
5. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. П. Вивчення 
антиоксидантних властивостей 
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використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 
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редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. 
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підвищення якості освітнього 
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Формування Національної лікарської 
політики за умов впровадження 
медичного страхування: питання 
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програми «Доступні ліки» 
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конференції, м. Харків, 22-23 березня 
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медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

21 ВК 22.1 Соціальна 
фармація

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет ім. Д. Галицького, 
диплом спеціаліста з відзнакою  
ВК№11765865, дата видачі – 30 
червня 1999 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002356 
від 22.12.2011 р. (15.00.01 – 



доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015

технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація). 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації. 
Ч. 3. Основи економіки фармації : 
нац. підруч. для студентів фармац. ф-
тів ВНЗ МОЗ України / А.С. 
Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. 
Назаркіна, Федяк І.О. та ін. ; за ред.. 
А.С. Немченко. - Харків : НФаУ : 
Золоті сторінки, 2017. - 272 с. - 
(Національний підручник).
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль 1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
5. Публікації: 
1) Detsyk O., Fedyak I., Bilyk I. Analysis 
of social and medical portrait of 
children with pertussis, meningococcal 
infectious,scarlet fever and estimation 
of their assigned pharmacotherapy. 
WiadomościLekarskie. 2019. № 72, 9 cz 
II.P. 1802-1808 (Scopus).
2) Федяк І.О. Дослідження медико-
соціального портрету пацієнта і 
пріоритетності серед схем 
антиретровірусної терапії у 
вітчизняних регіональних центрах 
СНІДУ / І. О. Федяк // 
Фармацевтичний журнал. 2016. № 6. 
С. 40–49.
3) Федяк І.О. Аналіз соціальних 
індикаторів епідемії ТБ / ВІЛ в 
Україні / І. О. Федяк, І. П. Федяк // 
Фармацевтичний часопис. 2017. № 4.  
С. 112–122.
4) Федяк І.О. Фокус на вакцинацію: 
погляд лікарів та батьків. Аналіз 
фармацевтичного забезпечення 
імунопрофілактики керованих 
дитячих бактерійних інфекцій / І. О. 
Федяк, І. П. Білик, Г. Б. Матейко // 
Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. 
С. 139–151.
5) Федяк І.О. Аналіз призначень схем 
антиретровірусної терапії ВІЛ-
інфікованим особам в Україні [Текст] 
/ І.О. Федяк // Фармацевтичний 
часопис. 2018. № 1. С. 130–138.
6) Федяк І.О. Порівняльна оцінка 
соціальних індикаторів епідемій ВІЛ-
асоційованого та 
мультирезистентного туберкульозу в 
Україні / І.О. Федяк, П.І. Федяк // 
Соціальна фармація в охороні 
здоров’я 2018. № 1. С. 21–31.
6. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Матяшової Н.О. 
«Науково-практичні підходи до 
фармакоепідеміологічного та 
фармакоекономічного оцінювання 
споживання антибактеріальних 
засобів при амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
25.05.2014 р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Івко Т.І. «Оптимізація 
лікарського забезпечення хворих на 
цукровий діабет ІІ типу на основі 
маркетингових і 
фармакоекономічних досліджень». 
Спеціалізована вчена рада 
Д26.613.04 при Національній 
медичній академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, 24.03.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Цурікової О.В. 
«Організаційно-економічне 
обґрунтування підходів до 
вдосконалення фармацевтичної 
допомоги хворим на гострі лейкози 
за умов медичного страхування» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
19.05.2016 р.
7. Член редколегії матеріалів 
конференцій:
1) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні: 
матеріали науково-практичної 
регіональної конференції, Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 р. 
/ редкол.: М.М. Рожко, Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк та ін. –: ПП Голіней О.М., 
2016. – 232 с.
2) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 



міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М.М. Рожко, І.О. Федяк, 
Л.М. Гаврищук та ін. – Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – 275 с. 
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Соціальна фармація» для 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 
школі», 2018 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
10. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
11. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
12. Декан фармацевтичного 
факультету.

115265 Водославський 
Василь 
Мирославович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 024626, виданий 
31.10.2014, Атестат 

доцента AД 002576, 
виданий 20.06.2019

17 ВК 21.2 Лікарські 
рослини світової флори

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний університет 
імені Юрія Федьковича, 1999 р., 
диплом спеціаліста з відзнакою РН 
№ 11798960, дата видачі – 20 червня 
1999 р., спеціальність – біологія, 
кваліфікація – біолог, викладач 
біології і хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 024626 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 31.10.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002576 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники:
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Водославський В.М., … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
Навчально-методичні посібники:
1) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
2) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2019. – 248 с.
5. Методичні публікації:
1) Водославський В.М. Психологічні 
закономірності успішного навчання 
та формування здорового способу 
життя в студентів спеціальності 
«Фармація». // Гілея: науковий 
вісник. Збірник наукових праць / 
Гол. Ред. В. М. Вашкевич. К.: 
«Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 127 
(12). С. 284 – 288.
2) Водославський В.М. Навчально – 
тренінговий центр як складова 
міждисциплінарних зв’язків 
удосконалення практичних навичок 
при вивченні предметів 
«Фармацевтична ботаніка», 
«Фармакогнозія» та 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин». // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. Ред. В. 
М. Вашкевич. К.: «Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 129 (2). С. 247 – 
249.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 



доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). Варшава, 2019. С. 37 – 
38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лікарські рослини світової флори» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-043-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Професійна діяльність 
викладача ВНЗ» на базі Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ, посвідчення № 5 від 
14.12.2016 р.

185029 Гузьо Наталія 
Миколаївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2002, 
спеціальність: 110201 

Фармація

16 ВК 21.1 Ресурсознавство 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет ім. Д. Галицького, 
диплом спеціаліста ВК №21033426, 
дата видачі – 27 червня 2002 р., 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Співвласниця ТОВ «Берегиня 
Фарм», с.м.т. Вигода, Долинський 
район, Івано-Франківська обл.
3. Публікації: 
1) Huzio N. M., Grytsyk A. R Research 
of the amino acid composition of 
Agrimonia eupatoria. The Рharma 
Іnnovation. 2015. Vol. 4, № 2. P. 28-29 
83
2) Гузьо Н. М., Ковальська Н. П., 
Грицик А. Р. Дослідження дубильних 
речовин парила звичайного. 
Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 
21, № 3. С. 97-103
3) Determination of flavonoids and 
hydroxycinnamic acids in the herb of 
common agrimony by HPLC method / 
N. M. Huzio, A. R. Grytsyk, L. I. 
Budniak, I. R. Bekus. The Рharma 
Іnnovation. 2020. Vol. 9, № 1. P. 43-46
4) Патент України корисну на модель 
№ 124069 Спосіб визначення 
локалізації гідроксикоричних кислот 
у рослинній сировині за допомогою 
мікрохімічної реакції. Джан Т.В., 
Ковальська Н.П., Гузьо Н.М., 
Коновалова О.Ю., Клименко С.В. 
Україна № u 2017 06696; заявл. 
29.06.2017; опубл. 26.03.2018, Бюл. 
№ 6
5) Грицик А. Р., Гузьо Н. М., 
Ковальська Н. П. Дослідження 
локалізації дубильних речовини у 
листках парила звичайного. Хімія 
природних сполук : матеріали ІV 
Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю. Тернопіль, 21-22 квітня 2016 
р./ редкол. : С. М. Марчишин, Л. С. 
Фіра, К. А. Посохова, О. М. Олещук. 
Тернопіль: ТДМУ, 2016 С. 15-16.
6) Гузьо Н. М., Грицик А. Р. Вміст 
органічних кислот у сировині парила 
звичайного. Хімія природних сполук: 
матер. V Всеукраїнської науково-
практ. конф.з міжнар. участю (м. 
Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). 
Тернопіль: ТДМУ, 2019. С. 24-25.
7) Гузьо Н. М., Грицик А. Р. 
Елементний склад трави парила 
звичайного. PLANTA+. Досягнення та 
перспективи: матер. Міжнар. 
науково-практ. конф., присвяченої 
пам’яті доктора зхімічних наук, 
проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 
95-річчя від дня народження). Київ, 
20-21 лютого 2020 р. К.: ПАЛИВОДА 
А. В., 2020. С. 71-73.
8) Гузьо Н. М., Грицик А. Р. 
Вивчення поверхні листка парила 
звичайного за допомогою скануючої 
електронної мікроскопії. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матер. науково-практ. 
дистанційної міжнародної конф., м. 
Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020.
4. Підвищення кваліфікації:
1) «Комунікація в HRM для 
керівників» (12 березня – 25 червня 
2020 р.), в м. Івано-Франківськ;
2) Атестаційна комісія при 
Львівському національному 
медичному університеті імені Данила 
Галицького, провізор за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією», сертифікат 
спеціаліста № 112283, дійсне до 2024 
р.;
3) Львівська бізнес-школа УКУ 
«Ефективне управління малим 
бізнесом» (вересень 2015 – лютий 
2016);
4) Києво-Могилянська бізнес-школа 



«Школа сервісу», 2016 р.
5) Курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
ІФНМУ "Удосконалення педагогічної 
майстерності для науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників",  сертифікат №295, 
2020 р.

19946 Нейко Оксана 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

052547, виданий 
20.06.2019

8 ВК 21.1 Ресурсознавство 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2011 р.; 
диплом з відзнакою ВА № 41492134, 
дата видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр, диплом з 
відзнакою ВА № 43855062 від 31 
липня 2012 року.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 052547 
від 20 червня 2019 р.
3. Методичні публікації:
Розповсюдження, заготівля та 
раціональне використання 
лікарських рослин: [методичні 
рекомендації] / Грицик А. Р., Сас І. 
А., Грицик Л. М., Нейко О. В. Івано- 
Франківськ, 2014. 87с.
4.Публікації:
1) Нейко О.В., Грицик А.Р., Мельник 
М. В. Дослідження умов зростання та 
способів розмноження Achillea 
Millefolium L. Та Achillea digitalis wald 
e tkit. В умовах Прикарпаття. 
Фармацевтичний часопис. 2017 vol 2. 
С. 33-37.
2) A. R. Grytsyk, O.V. Neiko., M. V. 
Melnyk. Morohological-anatomical 
study of Achillea L. species in western 
region of Ukraine. Pharma Innovation. 
2016 vol 2 № 4. P. 71-73.
3) Нейко О.В., Мельник М.В., Грицик 
А.Р., Сас І.А., Ленінь Н.І., Коляджин 
Т.І. Біологічні особливості та 
агротехніка вирощування деревію 
звичайного, рути садової, буквиці 
лікарської, підлісника європейського 
та астранції великої. Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини: мат. 
VIIІ міжнар. наук.-практ. конф, 17-18 
квіт. 2015 р. Тернопіль, 2015. С. 228-
231. 
4) Нейко О.В. Дослідження 
флавоноїдів деревію звичайного і 
розсунутого. Інновації в медицині: 
84-а наук.- практ. конф. студентів і 
молодих вчених з міжнар. участю, 12-
13 берез. 2015 р. Івано-Франківськ, 
2015. С. 171 – 172. 
5) Нейко О.В. Мельник М.В. 
Дослідження антимікробної та 
антифунгальної активності екстракту 
рути садової та деревію звичайного. 
Інновації в медицині: 85-а наук.-
практ. конф. студентів і молодих 
вчених з міжнар. участю, 24–25 
берез. 2016 р. Івано-Франківськ, 2016. 
С. 244. 
6) Козак Т.І., Нейко О.В., Грицик 
Р.А., Мельник М.В., Грицик А.Р., 
Фенологічні спостереження за 
розвитком Artemisia abrotanum L. та 
Achillea distans Wald. et Kit. в умовах 
Прикарпаття. Хімія природних 
сполук: мат. IV наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 21-22 квіт. 2016 р. 
Терпопіль, 2016. С. 128 – 129. 
5. Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number: 
0057635562, date of issue 03/07/17, 
Cambridge English Language 
Assessment.
6. Стажування: 
м. Мюнхен Sprachschuke aktiv, 2020 
р.
7. Підвищення кваліфікації:
Національний фармацевтичний 
університет, «Основи педагогічної 
майстерності», № 290, 2019 рік.

115265 Водославський 
Василь 
Мирославович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 024626, виданий 
31.10.2014, Атестат 

доцента AД 002576, 
виданий 20.06.2019

17 ВК 21.1 Ресурсознавство 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний університет 
імені Юрія Федьковича, 1999 р., 
диплом спеціаліста з відзнакою РН 
№ 11798960, дата видачі - 20 червня 
1999 р., спеціальність - біологія, 
кваліфікація - біолог, викладач 
біології і хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 024626 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 31.10.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002576 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Водославський В.М., … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. 24 с.
Навчально-методичні посібники:
1) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
2) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 



2019. – 248 с.
3) Робочий журнал з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» для студентів 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
– 45 с.
4) Робочий журнал з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» для студентів 
фармацевтичного факультету (денна 
форма навчання) / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 
71 с.
5. Методичні публікації:
1) Водославський В.М. Психологічні 
закономірності успішного навчання 
та формування здорового способу 
життя в студентів спеціальності 
«Фармація». // Гілея: науковий 
вісник. Збірник наукових праць / 
Гол. Ред. В. М. Вашкевич. К.: 
«Видавництво «Гілея», 2017. Вип. 127 
(12). С. 284 – 288.
2) Водославський В.М. Навчально – 
тренінговий центр як складова 
міждисциплінарних зв’язків 
удосконалення практичних навичок 
при вивченні предметів 
«Фармацевтична ботаніка», 
«Фармакогнозія» та 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин». // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. Ред. В. 
М. Вашкевич. К.: «Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 129 (2). С. 247 – 
249.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). Варшава, 2019. С. 37 – 
38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування: «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-043-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Професійна діяльність 
викладача ВНЗ» на базі Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ, посвідчення № 5 від 
14.12.2016 р.

38420 Грицик Андрій 
Романович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський регіональний 

інститут державного 
управління Національної 

академії державного 
управління при 

Президентові України, 
рік закінчення: 2012, 

спеціальність: 1501 
Державне управління, 

Диплом доктора наук ДД 
007133, виданий 

28.04.2009, Диплом 
кандидата наук ДK 

02394, виданий 
13.01.1999, Атестат 

доцента 02ДЦ 002245, 
виданий 21.10.2004, 

Атестат професора 12ПP 
006381, виданий 

20.01.2011

22 ВК 21.1 Ресурсознавство 
лікарських рослин

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Львівський ордена Дружби народів 
державний медичний інститут, 
диплом ТВ № 972677, дата видачі –  
26 червня 1992 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2) Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, диплом ВК № 
42008136 від 29 лютого 2012 р., 
спеціальність – державне управління, 
кваліфікація – магістр державного 
управління.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002394 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 13.01.1999 р.
3. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД 007133 (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.04.2009 р.
4. Вчене звання доцента: Атестат 02 
ДУ № 002245 від 22.10.2004 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР № 006381 від 20.01.2011 р.
6. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Архипова Н.В., 
... Грицик А.Р. та Комітети фахової 
експертизи. Київ. Центр тестування 
професійно компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямків 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2017. 24 с.
2) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П., Гадяк І.В. – МОЗ 
України. Департамент роботи з 
персоналом, освіти та науки, Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація». Київ, 
2017. 20 с.
3) Збірник тестових завдань для 



складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Сікорин У.Б., Грицик А.Р… та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. 20 
с.
4) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П. ... МОЗ України. 
Департамент роботи з персоналом, 
освіти та науки, Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація». – Київ, 2018. – 20 с.
7. Підручник, посібник або 
монографія:
1) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує серцеві 
глікозиди (кардіостероїди). 
Навчально-методичний посібник / 
Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., 
Бензель Л.В., Грицик Л.М. Івано-
Франківськ : Голіней О.М., 2017. 88 с. 
(рекомендація ВР ІФНМУ).
2) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Бензель І.Л., Мельник 
М.В., Бензель Л.В., Грицик Л.М. 
Івано-Франківськ: Голіней О.М., 
2018. 104 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
8. Публікації:
1) S.V. Maliuvanchuk, T.H. Stasiv, А.R. 
Hrytsyk, О.А. Struk. The study of 
macro- and micro-elemental 
composition of plant raw materials of 
aiugareptans l. and 
filipendulahexapetalagilib.  Pharmacia. 
2018. Vol. 65, No. 4. P. 38– 45. 
(Scopus).
2) Study of Amino Acid Composition of 
Betonica L., Sanicula L., and Astrantia 
L. Genera Species / Grytsyk L.M., 
Grytsyk A.R., Sas I.A., Legin N.I., 
Kolyadjin // The Pharma Innovation 
Journal. 2016. No 5 (7). P. 46 – 48.
3) Research of physico-chemical 
properties of plant oils / M.A. 
Obodianskyi, M.V. Melnyk, V.M. 
Vodoslavskyi, O.V. Zarichanska and 
A.R. Grytsyk // The Pharma Innovation 
Journal 2018; 7(3): 572 – 576.
4) Starchenko G.Y. Analysis of amino 
acid composition of Calluna vulgaris L.  
(Hull.) / G.Y.Starchenko, A.R. Grytsyk 
// The Pharma Innovation Journal 
2017; 6 (3): 88-89.
5) Yurkiv K. HPLC-analysis of phenolic 
compounds of European cranberry bush 
fruits (Viburnum opulus L.) / K. Yurkiv, 
A.Grytsyk // The pharma innovation. 
Vol. 6 (12). 2017. P. 526 – 529.
6) Дослідження елементного складу 
видів роду Підлісник та Астранція / 
Легінь Н.І., Коляджин Т.І., Грицик 
Л.М., Грицик А.Р. // Медична та 
клінічна хімія. 2018 №2. С. 112 – 116.
7) Футулуйчук М.Д., Клименко А. О., 
Грицик А. Р. Дослідження вмісту 
макро- та мікроелементів листків 
Catalpa bignonioides Walt. та Catalpa 
ovate G. Don / Фармаком. 2018. № 3 
С. 49 – 52.
8) Коляджин Т.І., Грицик А. Р. 
Дослідження якісного складу та 
кількісного вмісту летких сполук 
трави астранції великої 
(Astrantiamajor L.). / Фармаком. 2018. 
№ 3 С. 42 – 45.
9. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Количева І.О. 
«Фітохімічне вивчення пагонів та 
листя чорниці звичайної, створення 
на його основі лікарських засобів», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
2) Опонування докторської 
дисертації Ленчик Л.В. «Комплексне 
фармакогностичне вивчення 
сировини рослин родини Розові та 
отримання фітозасобів на її основі», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Cавельєвої О.В. 
«Цілеспрямований пошук рослинної 
сировини нейромедіаторної дії серед 
представників родин Lamiaceae та 
Ranunculaceae», Спеціалізована 
вчена рада Д 64.605.01 при НФаУ, 
01.02.2019 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Організація і управління 
фармацією», Посв. № 20 від 
25.02.2015 р., термін навчання 29.01- 
25.02 2015 р., 
2) Вища кваліфікаційна категорія зі 
спец. «Організація і управління 
фармацією» (до 30.09.2021 р.) / 
30.09.16 р. наказ №1, центральна 
атестаційна комісія при МОЗ України 
з атестації провізорів та інтернів.
3) ПАЦ «Загальна фармація», Посв. 
№ 4 від 16.03.2016 р., термін 
навчання 15.02- 16.03.2016 .
4) Вища кваліфікаційна категорія зі 
спец. «Загальна фармація» (до 
30.09.2021 р.) / 30.09.16 р. наказ №4, 



центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
5) ПАЦ «Аналітично-контрольна 
фармація», св. про склад. іспиту № 
110729 від 30.11.2018 р., термін 
навчання 01.11-30.11.2018 
6) Атестація по підтвердженню вищої 
кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «Аналітично-
контрольна фармація» (проф. 
Грицик А.Р., посв. № 13 від 
02.05.2019 р., наказ МОЗ України № 
996, дійсне до 02.05.2024 р.).
7) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти (для викладачів ЗВО) з 
елементами дистанційного 
навчання» на базі ХМАПО, з 
16.10.2019 р. по 30.10.2019 р.
11. Робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад:
1) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
10-12 березня 2020 р., Грицик А.Р. – 
керівник експертної групи, наказ від 
26 лютого 2020 р. № 151-Е.
2) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ХДУ, 
Грицик А.Р. – керівник експертної 
групи.
3) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», Грицик А.Р. – 
керівник експертної групи.
4) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
третім рівнем вищої освіти в ТНМУ 
імені і.Я.Горбачевського, Грицик А.Р. 
– керівник експертної групи.
5) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація» 
освітньої програми «Фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в ВНМУ 
імені М.І. Пирогова, Грицик А.Р. – 
керівник експертної групи.
6) Національне агенство із 
забезпечення якості вищої освіти. 
Грицик А.Р. – експерт, договір про 
надання послуг із проведення 
акредитаційної експертизи № Е-19-
0375 від 11 листопада 2019 р. 
Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
за першим рівнем вищої освіти в 
Херсонському державному 
університеті та МАУП.
7) Згідно наказу № 1124-з від 
09.04.2015 р «Про проведення 
акредитаційної експертизи» 
призначено головою 
експертноїкомісії МОН України з 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 7.12020102 «Клінічна 
фармація» та магістрів зі 
спеціальності 8.12020101 «Фармація»  
призначено завідувача кафедри 
фармації ДВНЗ «ІФНМУ» д.фарм.н., 
проф. Грицика А.Р.
8) Згідно наказу МОН України № 
1141л від 30.05.2016 р. «Про 
проведення акредитаційної 
експертизи» проф. Грицика А.Р. 
призначено головою комісії по 
акредитаційній експертизі 
підготовки молодших спеціалістів 
галузі знань 1202 Фармація за 
спеціальністю 5.12020101 Фармація у 
Вищому навчальному комунальному 
закладі Львівської обласної ради 
«Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» (експертиза 
з 06.06.2016 р. 08.06.2016 р.).
9) 22.05-24.05.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної 
програми Фармація, промислова 
фармація зі спеціальності 226 
Фармація (Фармація, промислова 
фармація) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст у Комунальному вищому 
навчальному закладі «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької 
обласної ради.
10) 05.06-07.06.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 7.12020102 «Клінічна 
фармація» напряму підготовки 1202 
«Фармація» у ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова.
12. Науковий керівник кафедральної 
наукової теми «Дослідження 
культивованих і дикорослих 



лікарських рослин Західного регіону 
України та розробка технологій їх 
застосування з лікувальною метою», 
Державний реєстраційний номер 
0118U003809, терміни виконання – 
01.18 р. – 01.23 р.
13. Член редколегії журналів: 
«Фармацевтичний Часопис», 
«Фармацевтичний журнал».
14. Голова громадської організації 
«Професіонал-Фарм».

142557 Сас Ірина Анатоліївна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

049715, виданий 
18.12.2018

11 ВК 20.2 Фармацевтичний 
аналіз лікарських засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№34953066, дата видачі – 26 червня 
2008 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 049715 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 18.12.2018 р.
3. Публікації:
1) Аспекти стандартизації лікарської 
рослинної сировини та 
фітопрепаратів / Л. М. Грицик, Н. І. 
Тучак, Х. Р. Романько, І. А. Cас, А. Р. 
Грицик. Український вісник 
психоневрології. 2012. Т. 20, вип. 2 
(71), додаток. С. 61–63. 
2) Грицик А. Р., Сас І. А., Мандзій Т. 
П. Дослідження органічних кислот 
видів роду Сосна та Буквиця. 
Український вісник психоневрології. 
2013. Т. 21, вип. 2 (75), додаток. С. 87–
89.
3) Грицик А. Р., Сас І. А. Кількісне 
визначення окислювальних 
поліфенолів у траві та водних 
екстрактах видів роду Буквиця 
(BetonicaL.). Технологічні та 
біофармацевтичні аспекти створення 
лікарських препаратів різної 
направленості дії : мат. І Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-конф., 7–8 
листоп. 2014 р. Х., 2014. С. 54–55.
4) Study of amino acid composition of 
Betonica L., Sanicula L., and Astrantia 
L. Genera Species / L. M. Grytsyk, A. R. 
Grytsyk, I. A. Sas, N. I. Legin, T. I. 
Kolyadjin. The Pharma Innovation 
Journal. 2016. № 5 (7). P. 46–48.
4. Автор (розробник) робочої 
програми та силабусу для 
англомовних студентів факультету 
підготовки іноземних громадян з 
дисципліни «Фармацевтичний аналіз 
лікарських засобів» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Провізор другої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією», Посвідчення № 267 від 
17.06.2016 р., дійсне до 17.06.2021 р.;
2) ІФНМУ, Навчально-науковий 
інститут післядипломної освіти, ПАЦ 
«Організація і управління 
фармацією», 23.10.2019 р. - 21.11.2019 
р., Посвідчення № 13/19 від 
21.11.2019 р.;
3) НФаУ, Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації № 378 від 17.12.2019 р., 
«Педагогіка вищої школи» - 56 год, 
«Теорія і практика дистанційного 
навчання» - 16 год.
6. Сертифікат, що засвідчує знання 
англійської мови на рівні В2. 
Cambridge English Language 
Assessment, Сертифікат рівня В2 з 
англійської мови Cambridge English 
Level 1 Certificatein ESOL International 
(First).

38420 Грицик Андрій 
Романович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський регіональний 

інститут державного 
управління Національної 

академії державного 
управління при 

Президентові України, 
рік закінчення: 2012, 

спеціальність: 1501 
Державне управління, 

Диплом доктора наук ДД 
007133, виданий 

28.04.2009, Диплом 
кандидата наук ДK 

02394, виданий 
13.01.1999, Атестат 

доцента 02ДЦ 002245, 
виданий 21.10.2004, 

Атестат професора 12ПP 
006381, виданий 

20.01.2011

22 ВК 20.1 Стандартизація 
лікарських засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Львівський ордена Дружби народів 
державний медичний інститут, 
диплом ТВ № 972677, дата видачі –  
26 червня 1992 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2) Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 
академії державного управління при 
Президентові України, диплом ВК № 
42008136 від 29 лютого 2012 р., 
спеціальність – державне управління, 
кваліфікація – магістр державного 
управління.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002394 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 13.01.1999 р.
3. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД 007133 (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.04.2009 р.
4. Вчене звання доцента: Атестат 02 
ДУ № 002245 від 22.10.2004 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР № 006381 від 20.01.2011 р.
6. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Архипова Н.В., 
... Грицик А.Р. та Комітети фахової 
експертизи. Київ. Центр тестування 
професійно компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямків 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2017. 24 с.
2) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 



“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П., Гадяк І.В. – МОЗ 
України. Департамент роботи з 
персоналом, освіти та науки, Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація». Київ, 
2017. 20 с.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко 
Ю.М,Сікорин У.Б., Грицик А.Р… та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. 20 
с.
4) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П. ... МОЗ України. 
Департамент роботи з персоналом, 
освіти та науки, Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація». – Київ, 2018. – 20 с.
7. Підручник, посібник або 
монографія:
1) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує серцеві 
глікозиди (кардіостероїди). 
Навчально-методичний посібник / 
Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., 
Бензель Л.В., Грицик Л.М. Івано-
Франківськ : Голіней О.М., 2017. 88 с. 
(рекомендація ВР ІФНМУ).
2) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Бензель І.Л., Мельник 
М.В., Бензель Л.В., Грицик Л.М. 
Івано-Франківськ: Голіней О.М., 
2018. 104 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
8. Публікації:
1) S.V. Maliuvanchuk, T.H. Stasiv, А.R. 
Hrytsyk, О.А. Struk. The study of 
macro- and micro-elemental 
composition of plant raw materials of 
aiugareptans l. and 
filipendulahexapetalagilib.  Pharmacia. 
2018. Vol. 65, No. 4. P. 38– 45. 
(Scopus).
2) Study of Amino Acid Composition of 
Betonica L., Sanicula L., and Astrantia 
L. Genera Species / Grytsyk L.M., 
Grytsyk A.R., Sas I.A., Legin N.I., 
Kolyadjin // The Pharma Innovation 
Journal. 2016. No 5 (7). P. 46 – 48.
3) Research of physico-chemical 
properties of plant oils / M.A. 
Obodianskyi, M.V. Melnyk, V.M. 
Vodoslavskyi, O.V. Zarichanska and 
A.R. Grytsyk // The Pharma Innovation 
Journal 2018; 7(3): 572 – 576.
4) Starchenko G.Y. Analysis of amino 
acid composition of Calluna vulgaris L.  
(Hull.) / G.Y.Starchenko, A.R. Grytsyk 
// The Pharma Innovation Journal 
2017; 6 (3): 88-89.
5) Yurkiv K. HPLC-analysis of phenolic 
compounds of European cranberry bush 
fruits (Viburnum opulus L.) / K. Yurkiv, 
A.Grytsyk // The pharma innovation. 
Vol. 6 (12). 2017. P. 526 – 529.
6) Дослідження елементного складу 
видів роду Підлісник та Астранція / 
ЛегіньН.І., КоляджинТ.І., 
ГрицикЛ.М., ГрицикА.Р. // Медична 
та клінічна хімія. 2018 №2. С. 112 – 
116.
7) Футулуйчук М.Д., Клименко А. О., 
Грицик А. Р. Дослідження вмісту 
макро- та мікроелементів листків 
Catalpa bignonioides Walt. та Catalpa 
ovate G. Don / Фармаком. 2018. № 3 
С. 49 – 52.
8) Коляджин Т.І., Грицик А. Р. 
Дослідження якісного складу та 
кількісного вмісту летких сполук 
трави астранції великої 
(Astrantiamajor L.). / Фармаком. 2018. 
№ 3 С. 42 – 45.
9. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Количева І.О. 
«Фітохімічне вивчення пагонів та 
листя чорниці звичайної, створення 
на його основі лікарських засобів», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
2) Опонування докторської 
дисертації Ленчик Л.В. 
«Комплекснефармакогностичне 
вивчення сировинирослин родини 
Розові та отримання фітозасобів на її 
основі», Спеціалізован авчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Cавельєвої О.В. 
«Цілеспрямований пошук рослинної 
сировини нейромедіаторної дії серед 
представників родин Lamiaceae та 
Ranunculaceae», Спеціалізованавчена 
рада Д 64.605.01 при НФаУ, 
01.02.2019 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Організація і управління 
фармацією», Посв. № 20 від 
25.02.2015 р., термін навчання 29.01- 
25.02 2015 р., 



2) Вища кваліфікаційна категорія зі 
спец.«Організація і управління 
фармацією» (до 30.09.2021 р.) / 
30.09.16 р. наказ №1, центральна 
атестаційна комісія при МОЗ України 
з атестації провізорів та інтернів.
3) ПАЦ «Загальна фармація», Посв. 
№ 4 від 16.03.2016 р., термін 
навчання 15.02- 16.03.2016 .
4) Вища кваліфікаційна категорія зі 
спец. «Загальна фармація» (до 
30.09.2021 р.) / 30.09.16 р. наказ №4, 
центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
5) ПАЦ «Аналітично-контрольна 
фармація», св. про склад. іспиту № 
110729 від 30.11.2018 р., термін 
навчання 01.11-30.11.2018 
6) Атестація по підтвердженню вищої 
кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «Аналітично-
контрольна фармація» (проф. 
Грицик А.Р., посв. № 13 від 
02.05.2019 р., наказ МОЗ України № 
996, дійсне до 02.05.2024 р.).
7) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
вищоїо світи (для викладачів ЗВО) з 
елементами дистанційного 
навчання» на базі ХМАПО, з 
16.10.2019 р. по 30.10.2019 р.
11. Робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад:
1) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
10-12 березня 2020 р., Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи, наказ від 
26 лютого 2020 р. № 151-Е.
2) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ХДУ, 
Грицик А.Р. – керівник екпертної 
групи.
3) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
4) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
третім рівнем вищої освіти в ТНМУ 
імені і.Я.Горбачевського, Грицик А.Р. 
– керівник екпертної групи.
5) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація» 
освітньої програми «Фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в ВНМУ 
імені М.І. Пирогова, Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
6) Національне агенство із 
заберпечення якості вищої освіти. 
Грицик А.Р. – експерт, договір про 
надання послуг із проведення 
акредитаційної експертизи № Е-19-
0375 від 11 листопада 2019 р. 
Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промисловафармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищоїосвіти в УВМА, 
за першим рівнем вищої освіти в 
Херсонському державному 
університеті та МАУП.
7) Згідно наказу № 1124-з від 
09.04.2015 р «Про проведення 
акредитаційно їекспертизи» 
призначено головою 
експертноїкомісії МОН України з 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 7.12020102 «Клінічна 
фармація» та магістрів зі 
спеціальності 8.12020101 «Фармація»  
призначен озавідувача кафедри 
фармації ДВНЗ «ІФНМУ» д.фарм.н., 
проф. Грицика А.Р.
8) Згідно наказу МОН України № 
1141л від 30.05.2016 р. «Про 
проведення акредитаційної 
експертизи» проф. Грицика А.Р. 
призначено головою комісії по 
акредитаційній експертизі 
підготовки молодших спеціалістів 
галузі знань 1202 Фармація за 
спеціальністю 5.12020101 Фармація у 
Вищому навчальному 
комунальномуз 
акладіЛьвівськоїобласної ради 
«Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» (експертиза 
з 06.06.2016 р. 08.06.2016 р.).
9) 22.05-24.05.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведен 
первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної 
програми Фармація, промислова 
фармація зі спеціальності 226 
Фармація (Фармація, промислова 
фармація) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст у Комунальному вищому 
навчальномузакладі «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької 



обласної ради.
10) 05.06-07.06.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 7.12020102 «Клінічна 
фармація» напряму підготовки 1202 
«Фармація» у ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова.
12. Науковий керівник кафедральної 
наукової теми «Дослідження 
культивованих і дикорослих 
лікарських рослин Західного регіону 
України та розробка технологій їх 
застосування з лікувальною метою», 
Державний реєстраційний номер 
0118U003809, терміни виконання – 
01.18 р. – 01.23 р.
13. Член редколегії журналів: 
«Фармацевтичний Часопис», 
«Фармацевтичний журнал».
14. Голова громадської організації 
«Професіонал-Фарм».

47865 Семенів Дмитро 
Васильович

Професор кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Запорізький державний 
медичний університет, 
рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя, Диплом 
доктора наук ДД 001003, 

виданий 17.05.2012, 
Диплом кандидата наук 

KД 056416, виданий 
03.04.1992, Атестат 

доцента 02ДЦ 000982, 
виданий 28.04.2004, 

Атестат професора 12ПP 
010609, виданий 

30.06.2015

27 ВК 19.2 Належні 
фармацевтичні практики

1. Диплом про вищу освіту. 
1) Запорізький державний медичний 
університет, 2007 р., диплом АР № 
32164110, дата видачі – 26 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний інститут, 1986 р., диплом 
ЛВ № 370670, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КД № 056416 від 27.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ 
№ 000982 від 28.04.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук:
ДД № 001003 від 17.05.2012 р. 
(14.03.05 – фармакологія).
5. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №010609  від 30.06.2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Тихонов О. І., Тихонова С. О., 
Гудзенко О. П., Семенів Д. В. та ін. 
Практикум з аптечної технології 
ліків: навч.посіб. для студ. вищ. навч. 
закладів за ред. О. І Тихонова та С. О. 
Тихонової. Х.: Оригінал, 2014. 448 с.
2) Баранова І.І., Коваленко С. М., 
Семенів Д. В. та ін. Медичне та 
фармацевтичне товарознавство: 
підруч. для студентів вищ. навч.закл.  
Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. 
320 с.
3) Баранова И. И., Коваленко С. Н., 
Семенив Д. В. и др. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение. Ч. 
1: учеб. пособие для иностр. 
студентов фармац. фак. вузов МЗ 
Украины, обуч. на рус. яз. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2018. 336 
с.
4) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг : навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с. 
5) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетингї» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с.                                                                 
6) Вступ у фармацію: Навчально-
методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
роботи для студентів І курсу фарм. 
факультету / Д.В. Семенів, Л.М. 
Грицик, М.І. Федоровська, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, В.Р. Христук, Т.З. 
Костащук, О.В. Максименко. м. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
2020. 137 с.
7) Іntroduction to pharmacy: 
Educational – methodological manual 
for students of the first year of the 
pharmaceutical faculty / D.V. Semeniv, 
M.I. Fedorovska, S.M. Fedenko, T.Z. 
Kostashchuk, S.P. Svirska. 2020. 121 р.
8) Фармацевтичне право та 
законодавство: Методичний 
посібник для студентів III курсу 
фармацевтичного факультету / І.О. 
Федяк, С.М. Феденько. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
105 с.
9) Організація та економіка фармації: 
Навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фарм. факультету. Системи 
обліку та основи економіки у 
фармації. Модуль 2 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, С.М. Феденько, О.С. 
Самборський, Ю.В. Байгуш. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
167 с.
10) Фармакоекономіка: Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV курсу фарм. факультету / Д.В. 
Семенів, І.О. Федяк, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш, О.В. Максименко. м. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
2020. 101 с.
11) Біофармація: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV (V) курсу фарм. факультету, заоч. 
ф.н./ Семенів Д.В., Грицик Л.М., 



Свірська С.П. Івано-Фраківськ, 2020. 
98 с. 
12) Tutorial manual in 
"Biopharmaceutics" for V year students 
of the Foreign Citizens' Training 
Department / D. Semeniv, S. Svirska. 
Ivano-Frankivsk, 2020. 67 p. 
7. Методичні публікації:
1) Семенів Д. В. Вплив густих 
екстрактів лопуха великого на 
перебіг модельної гіперплазії 
передміхурової залози у щурів. 
Журнал «Клінічна фармація». 2017. 
С. 41-45.
2) Байгуш Ю.В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Обґрунтування 
маркетингового підходу до 
визначення ціни лікарського засобу 
карведилолу на основі соціально 
орієнтованої політики підприємства. 
Соціальна фармація в охороні 
здоров’я. 2019. № 2, Т. 5. С. 63-74
3) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
4) Особливості викладання 
дисциплін в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66 
5) Стан матеріального забезпечення 
проведення ПОДІ дисципліни 
«Управління і економіка у фармації» 
в ІФНМУ. І.О. Федяк, Д.В. Семенів, 
С.М. Феденько. Досвід впровадження 
європейської кредитно-трансферної 
системи у вищих навчальних 
закладах Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.) Івано-
Франківськ, 2016. С. 73.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Належні фармацевтичні практики» 
з підготовки фахівців 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення про 
підвищення кваліфікації до диплому 
№ АР 32164110, ТУ «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2017 р.
2) Запорізький державний медичний 
університет, посвідчення про 
підвищення кваліфікації ЗМ 
02010741 №1229, передатестаційний 
цикл: «Організація і управління 
фармацією», 2018 р.;
3) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 124-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.

47865 Семенів Дмитро 
Васильович

Професор кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Запорізький державний 
медичний університет, 
рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя, Диплом 
доктора наук ДД 001003, 

виданий 17.05.2012, 
Диплом кандидата наук 

KД 056416, виданий 
03.04.1992, Атестат 

доцента 02ДЦ 000982, 
виданий 28.04.2004, 

Атестат професора 12ПP 
010609, виданий 

30.06.2015

27 ВК 19.1 Системи якості у 
фармації

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Запорізький державний медичний 
університет, диплом АР № 32164110, 
дата видачі – 26 червня 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний інститут, диплом ЛВ № 
370670, виданий 1986 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук:
КД № 056416 від 27.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ 
№ 000982  від 28.04.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: 
ДД № 001003 (14.03.05 – 
фармакологія) від 17.05.2012 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №010609 від 30.06.2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Тихонов О. І., Тихонова С. О., 
Гудзенко О. П., Семенів Д. В. та ін. 
Практикум з аптечної технології 
ліків: навч.посіб. для студ. вищ. навч. 
закладів за ред. О. І Тихонова та С. О. 
Тихонової. Х.: Оригінал, 2014. – 448 
с.
2) Баранова І.І., Коваленко С. М., 
Семенів Д. В. та ін. Медичне та 
фармацевтичне товарознавство: 
підруч. для студентів вищ. навч. акл. 
Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. 
– 320 с.
3) Баранова И. И., Коваленко С. Н., 
Семенив Д. В. и др. Медицинское и 
фармацевтическое товароведение. Ч. 
1: учеб. пособие для иностр. 
студентов фармац. фак. вузов МЗ 
Украины, обуч. на рус. яз. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2018. – 
336 с.



4) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с. 
5) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетингї» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с.                                                                 
6) Вступ у фармацію: Навчально-
методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
роботи для студентів І курсу фарм. 
факультету / Д.В. Семенів, Л.М. 
Грицик, М.І. Федоровська, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, В.Р. Христук, Т.З. 
Костащук, О.В. Максименко. м. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
2020. 137 с.
7) Іntroduction to pharmacy: 
Educational – methodological manual 
for students of the first year of the 
pharmaceutical faculty / D.V. Semeniv, 
M.I. Fedorovska, S.M. Fedenko, T.Z. 
Kostashchuk, S.P. Svirska. 2020. 121 р.
8) Фармацевтичне право та 
законодавство: Методичний 
посібник для студентів III курсу 
фармацевтичного факультету / І.О. 
Федяк, С.М. Феденько. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
105 с.
9) Організація та економіка фармації: 
Навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фарм. факультету. Системи 
обліку та основи економіки у 
фармації. Модуль 2 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, С.М. Феденько, О.С. 
Самборський, Ю.В. Байгуш. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
167 с.
10) Фармакоекономіка: Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV курсу фарм. факультету / Д.В. 
Семенів, І.О. Федяк, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш, О.В. Максименко. м. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
2020. 101 с.
11) Біофармація: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV (V) курсу фарм. факультету, заоч. 
ф.н. / Семенів Д.В., Грицик Л.М., 
Свірська С.П. Івано-Фраківськ, 2020. 
98 с. 
12) Tutorial manual in 
"Biopharmaceutics" for V year students 
of the Foreign Citizens' Training 
Department / D. Semeniv, S. Svirska. 
Ivano-Frankivsk, 2020. 67 p. 
7. Методичні публікації:
1) Семенів Д. В. Вплив густих 
екстрактів лопуха великого на 
перебіг модельної гіперплазії 
передміхурової залози у щурів. 
Журнал «Клінічна фармація». 2017. 
С. 41-45.
2) Байгуш Ю.В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Обґрунтування 
маркетингового підходу до 
визначення ціни лікарського засобу 
карведилолу на основі соціально 
орієнтованої політики підприємства. 
Соціальна фармація в охороні 
здоров’я.  2019. № 2, Т. 5. С. 63-74
3) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
4) Особливості викладання 
дисциплін в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66 
5) Стан матеріального забезпечення 
проведення ПОДІ дисципліни 
«Управління і економіка у фармації» 
в ІФНМУ. І.О. Федяк, Д.В. Семенів, 
С.М. Феденько. Досвід впровадження 
європейської кредитно-трансферної 
системи у вищих навчальних 
закладах Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.) Івано-
Франківськ, 2016. С. 73.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Система якості у фармації» з 
підготовки фахівців (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань  
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення про 



підвищення кваліфікації до диплому 
№ АР 32164110, ТУ «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2017 р.;
2) Запорізький державний медичний 
університет, посвідчення про 
підвищення кваліфікації ЗМ 
02010741 №1229, передатестаційний 
цикл: «Організація і управління 
фармацією», 2018 р.;
3) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації  НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 124-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

5 ВК 18.2 Біотехнологічні 
процеси у виробництві 
лікарських засобів

1. Дипломи про вищу освіту.
1) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста ВА № 36958231, 
дата видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», № 318-д, дата видачі – 
15 березня 2018 р., спеціальність – 
організація і управління фармацією, 
кваліфікація – провізор-спеціаліст.
2. Публікації:
1) Костащук Т.З., Федоровська М.І. 
Перспективи екстемпорального 
виготовлення кондитерських 
лікарських форм. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: 
Матеріали науково-практичної 
дистанційної конференції з 
міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 96 – 98.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни: «Біотехнологічні 
процеси у виробництві лікарських 
засобів» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) Атестація в атестаційній комісії 
при Державному вищому 
навчальному закладі «Івано-
Франківський національний 
медичний університет» «Організація 
і управління фармацією», № 318-д, 
від 15 березня 2018 року.
2) Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів в ІФНМУ з 10.04. по 
19.06.2017 р.; посвідчення № 11.
3) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності викладачів 
ЗВО» (Харківська медична академія 
післядипломної освіти) з 21.01.2019 
по 05.02.2019 № ВА 36958231 
присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії».
4) Сертифікат ECL Exam Centre 
“Universal Test” in English, CEFR B2 
Level,  реєстраційний номер 
№000904073, виданий 16 лютого 
2019 року, м. Київ.

84193 Свірська Софія 
Петрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 

магістра, Тернопільський 
національний 

економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 051 
Економіка, Диплом 
кандидата наук ДK 

056168, виданий 
26.02.2020

12 ВК 18.2 Біотехнологічні 
процеси у виробництві 
лікарських засобів

1. Дипломи про вищу освіту.
1) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№32596889, дата видачі – 29 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом магістра з 
відзнакою ВА №37524394, дата 
видачі – 26 жовтня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху "Загальна фармація".
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 056168 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.02.2020 р.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Біотехнологічні 
процеси у виробництві лікарських 
засобів» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ "Загальна фармація", 
посвідчення № 26/19 до диплому 
№32596889 від 21.11.2019 р.
5. Підвищення кваліфікації:
1) Цикл підвищення кваліфікації 
«Сучасні технології навчання» при 
Інституті підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ з 
25.05.2016 по 24.06.2016, 
Посвідчення №14 до диплому ВА 



32596889.
2) Сертифікат Cambridge English, 
First Certificate in English, CEFR B2 
Level, "Cambridge English Level 1 
Certificate in ESOL International 
(First)", реєстраційний номер 
№0057635576, виданий 3 липня 2017 
року.

71469 Шеремета Лідія 
Миколаївна

Професор, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1980, спеціальність:  , 
Диплом доктора наук ДД 

008000, виданий 
10.02.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 

003143, виданий 
14.04.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003745, 
виданий 26.02.2002, 

Атестат професора 12ПP 
010372, виданий 

28.04.2015

28 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський медичний 
інститут, 1980 р., диплом про вищу 
освіту з відзнакою В-1 № 531634; дата 
видачі – 21 червня 1980 р.; 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №003143 (14.03.05 – 
фармакологія) від 14 квітня 1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
003745 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД №008000 (14.03.05-
фармакологія) від 10 лютого 2010 р.
5. Вчене звання професора: 
Атестат – 12ПР №010372 від 28 
квітня 2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 2020р. 
118с.
2) "Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1"; 35 с.; 2020 р.
7. Публікації:
1) Шеремета Л.М. Гайнюк М.Б. Вплив 
яблучного пектину на біохімічні та 
гематологічні показники у тварин з 
хронічною алкогольною 
інтоксикацією. Вісник Вінницького 
національного медичного 
університету. 2018; 2(22): 280-284.
2) Haynuk M,  Sheremeta L. Тhe apple 
pectin influence upon the liver 
histological structure and the activity of 
lipid peroxidation in experimental acute 
alcohol intoxication. The Pharma 
Innovation Journal. 2019; 8(2): 590-
593.
8. Типові (примірні) програми:
«Фармакологія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина», 221 «Стоматологія» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Автор навчальної програми, 
робочої навчальної програми та 
силабусу з дисципліни «Лікарська 
токсикологія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
1) НМУ ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №619; НМУ ім. О.О. 
Богомольця, посвідчення 
№18/00102, «Актуальні аспекти 
викладання фармакології», 
11.05.2018 р.
3) Харківська медична академія 
післядипломної освіти, «ТУ. 
Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти», 2019 р.
11. Робота за цивільним трудовим 
договором:
1) Голова комітету фахової 
експертизи ліцензійних іспитів за 
спеціальністю «Медицина» – «Крок-
1», заступник Голови комітету 
фахової експертизи ліцензійних 
іспитів «Крок-1» за спеціальністю 
«Фармація».
2) Член редколегії журналу 
«Фармакологія і лікарська 
токсикологія».
3) Експерт Державного експертного 
центру МОЗ України.
4) Голова комісії ДОЗ ОДА з атестації 
провізорів і фармацевтів.
12. Участь у атестації наукових 
співробітників: 
1) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Петринича 
В.В, спеціальність – 14.03.06 – 
токсикологія, спеціалізована вчена 
рада Д 26.630.01,  при ДП «Науковий 
центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя Міністерства 
охорони здоров’я України», 2015 р. м. 
Київ. "
2) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Фещенко 
Г.І., спеціальність – 14.03.05 – 
фармакологія,  спеціалізована вчена 
рада Д 64.605.03 при Національному 
фармацевтичному університеті м. 
Харків, 2020 р.

187473 Старченко Галина 
Юріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

054544, виданий 
16.12.2019

6 ВК 15.12 Контроль якості 
біологічно активних 
добавок та харчових 
продуктів

1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  
університет» диплом спеціаліста ВА 
№41725332, дата видачі – 30 червня 
2011 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №054544 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 16.12.2019 р.
3. Стажування:
1) на базі кафедри фармакогнозії та 
кафедри молекулярних основ 



фітотерапії Варшавського медичного 
університету з 23.09.2019 по 
27.09.2019 р. Програма – 120 годин. 
2) на базі фармацевтичного 
факультету Литовського університету 
наук про здоров’я, 15 листопада 2019 
р. Наукове стажування тривалістю 9 
годин.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Національний фармацевтичний 
університет Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
«Використання комп’ютерних 
технологій у навчальному процесі» 
(72 години), 04-17.2019р. 
Реєстраційний номер 383.
2) Атестація в центральній 
атестаційні комісії при МОЗ України 
- присвоєно другу категорія за 
спеціальністю «Загальна фармація» 
посвідчення №01, дійсне до 
21.06.2023 р.
3) Участь у фаховій експертизі 
тестових завдань ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок-3. 
Фармація» (11-12 березня 2020 р. 
тривалістю 20 год). Наказ №76-К від 
04.03.2020 р.
5. Робота за цивільним трудовим 
договором. Згідно Наказу №76-К від 
04.03.2020р. Експерт з фахової 
експертизи тестових занять 
ліцензійного іспиту «КРОК-3. 
ФАРМАЦІЯ». 
6. Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Language 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number 20031173715, 
date of issue 11.03.2020, Cambridge 
English Language Assessment.

27900 Ящишин Зіновій 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Кримський державний 
медичний інститут, рік 

закінчення: 1988, 
спеціальність:  

лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 007982, виданий 
11.10.2000, Атестат 

доцента 02ДЦ 000988, 
виданий 28.04.2004

24 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Кримський ордена Трудового 
Червоного Прапора медичний 
інститут, 1988 р. ПВ №714255, 
спеціальність - лікувальна справа.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 007982 від 11.10.2000 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат  
02ДЦ № 000988 від 28.04.2004 р.
4. Методичні публікації:
1) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Загальна патологія. Модуль 1. 
Практикум для студентів ІІ- ІІІ курсу 
фармацевчтиного  факультету ВНМЗ 
ІІI-ІV рівнів акредитації (доп., 
перероб.). 2020. 56с.
2) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія органів і систем. 
Модуль 2. Практикум для студентів 
ІІ- ІІІ курсу фармацевчтиного  
факультету ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації (доп., перероб.) 2020. 68 
с. 
3) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія. Практикум для 
студентів ІІ курсу фармацевтичного  
факультету (заочної форми 
навчання) ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації. (доп., перероб.). 2019. 85 
с.
4) Заяц Л.М., Ящишин З.Н. Общая 
патофизиология.  Практикум для 
студентов ІІ курса 
фармацевтического  факультета 
ВУМЗ ІІI-ІVу ровней акредитации. 
(доп., перераб.). 2019. 66 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Патофізіологія (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.). 
(українською та російською мовами).
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 рік, 
посвідчення № ПВ 714255.

26589 Стасів Тетяна 
Генадіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
1997, спеціальність:  , 

Диплом кандидата наук 
ДK 031497, виданий 
29.09.2015, Атестат 
доцента AД 002211, 
виданий 23.04.2019

16 ВК 15.12 Контроль якості 
біологічно активних 
добавок та харчових 
продуктів

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, 1991 р.; диплом 
ЛП ВС №003915, дата видачі – 
27.06.1997 р., спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2) Університет «Економіки та права 
«КРОК», диплом КВ № 33088259, 
дата видачі – 28.12.2007 р., 
спеціальність – якість, 
стандартизація та сертифікація, 
кваліфікація – магістр, керівник 
установи із стандартизації, 
сертифікації та якості.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 031497 
(фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 25.09.2015 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат № 
АД 002211 від 23.04.19 р.
4. Начальник випробувального 
центру ДП «Івано-Франківський 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації»
5. Публікації:
1) Stasiv T.G. Antituberculosis activity 
of new medications – Decahydroacardin 
of thiosemicarbazont derivates / 
Klymenko A.O., Struk O.A, Zozulyak 
V.I., Stasiv T.G., Melnyk V.B. // 
Pharmacia.- 2017.- Vol. 64, № 4. - 
Р.43-48 (фахове видання, Scopus).
2) Stasiv T.G. The study of 
microbiological activity of medicinal 
plants of flora Prycarpatia / Melnyk 



M.V., Vodoslavkyi V.M., Stasiv T.G., 
Zarichanska O.V. // International 
journal of Green Pharmacy. - 2018. - 
№12(3). - Р.158-162. (фахове видання, 
Scopus).
3) S.V. Maliuvanchuk, T.H. Stasiv, А.R. 
Hrytsyk, О.А. Struk. The study of 
macro- and micro-elemental 
composition of plant raw materials of 
aiugareptans l. and 
filipendulahexapetala gilib.  Pharmacia. 
2018. Vol. 65, No. 4. P. 38-45.
4) Патент на корисну модель № 
127070 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Переможець». 
Бюл. №13,заявл. 12.03.2018,.03.2018, 
опубл. 10.07.2018.
5) Патент на корисну модель № 
127883 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Афродіта М-6» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
6) Патент на корисну модель № 
127884 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Міраж» Бюл. 
№16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
7) Патент на корисну модель № 
127885 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Релаксація» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
8) Патент на корисну модель № 
129063 Україна, МПК А61К 47/44 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Білі ночі» Бюл. 
№20, заявл. 12.03.2018, опубл. 
25.10.2018.
9) Патент на корисну модель № 
130971 Україна, МПК А61К 8/92 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Ейфорія» Бюл. 
№1,заявл. 12.03.2018, опубл. 
10.01.2019.
10) Патент на корисну модель № 
127883 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Афродіта М-6» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
11) Патент на корисну модель № 
127884 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Міраж» Бюл. 
№16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
12) Патент на корисну модель № 
127885 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01).
5. Стажування на базі 
фармацевтичного факультету 
Варшавського медичного 
університету, 2018 р.
6. Підвищення кваліфікації:
1) Цикл підвищення кваліфікації: 
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, цикл 
«Професійна діяльність і особистість 
викладача ВНЗ» 16.02.-19.03.2018, 
посвідчення №40 при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ.
2) Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти рівня В2 з польської 
мови № 098/05, виданий 20.07.2018 
р., Institute of International Academic 
and Scientific Cooperation.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 15.11 Аромологія у 
фармації і косметології

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Методичні рекомендації:
Федоровська М. І., Ярема І. О., 
Половко Н. П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати: наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ; Харків: Вид-во 
ІФНМУ: НФаУ, 2016. 52 с. 
6. Інформаційний лист:
Cоколова Л.В., Гавкалюк М.І. 
(Федоровська М.І.) Технологія 
екстемпорального виготовлення 
лікувально-косметичного засобу на 
емульсійній основі з рослинними 
екстрактами та ефірними оліями. 
Інформ. лист., вип. 33 з пробл. 
«Фармація». №244  2009. 3 c.
7. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Гавкалюк М.І. (Федоровська М.І.), 
Соколова Л.В. Теоретичне 
обґрунтування вибору діючих 
речовин у складі мазі для лікування 
целюліту. Фітотерапія. Часопис. 
2009.  №1.  С. 67-70.
2) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Ярема І. О. Методологія створення 
дерматокосметичних засобів для 



профілактики та лікування алопеції. 
Клінічна фармація. 2018. № 1. С. 20–
27.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми з дисципліни «Аромологія 
у фармації і косметології» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Педагогічні курси підвищення 
кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків).
10. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року. 

144796 Клименко Віра 
Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110101 Лiкувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 046756, виданий 
24.05.1998, Атестат 

доцента 12ДЦ 040173, 
виданий 31.10.2014

13 ВК 14.1 Лабораторна 
діагностика

1.Диплом про вищу освіту: 
ІФДМА, диплом ВА № 25081607, 
дата видачі – 18.06.2004 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
диплом КД № 046756 (14.01.11 - 
кардіологія) від 21.05.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 040173 від 31.10.2014 р.
4. Підручники та посібники:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
2) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. Х.: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2013. 912 с. 
3) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведений (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. Купновицкой. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2015. 1056 
с. 
5. Методичні публікації:
Матеріали до атестації випускників з 
практично-орієнтованого 
державного іспиту з дисципліни 
«Клінічна фармація»  українською, 
російською й англійською мовами / 
Купновицька І.Г., Белегай Р.І., Губіна 
Н.В., Данилюк О.І., Калугіна С.М., 
Клименко В.І., Фітковська І.П., 
Ковальчук Н.Є., Дронь Л.А., 
Вівчаренко М.П. 2018. Івано-
Франківськ. 160 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторна діагностика» (на укр., і 
рос. мовах) для з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
Словенія 23.03-23-04.2019 р (90 год) 
«Methods of providing psychophysical 
health and professional efficiency, 
theory and practice».
8. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
25081607, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.

157382 Фітковська Ірина 
Петрівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 066304, виданий 
31.05.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040563, 
виданий 22.12.2014

13 ВК 14.1 Лабораторна 
діагностика

1.Диплом про вищу освіту: 
ІФДМУ, диплом ВА № 30162320, 
виданий 2006 р., спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
Диплом ДК №066304 (14.01.02 – 
внутрішні хвороби) від 31.05.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№040563 від 22.12.2014 р.
4. Підручники та посібники:
Наявність національного підручника 
з дисципліни, що витримав кілька 
видань:
1) Монографія: «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / за 
ред. Купновицької І.Г. 2015. 
Видавництво ІФНМУ. 200 с.
2) Лабораторна діагностика / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
5. Методичні публікації:
1) Лабораторна та інструментальна 
діагностика / за ред. Купновицької 
І.Г. та Ерстенюк А.М. / навч.посібн. 
2013. Івано-Франківськ, Вид. ІФНМУ. 
308 с.
2) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації». Івано-
Франківськ, 2014, 141 с.
3) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / Купновицька 
І.Г., Белегай Р.І, Губіна Н.В., 



Данилюк О.І., Калугіна С.М., 
Клименко В.І., Фітковська І.П., 
Ковальчук Н.Є., Дронь Л.А., 
Вівчаренко М.П. 2018. Івано-
Франківськ. 160 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторна діагностика» для 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
Словенія 23.03-23-04.2019 р. (90 год.) 
"Methods of providing psychophysical 
health and professional efficiency, 
theory and practice".
8. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-кардіолог, першої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 1743, дійсний до 23.06.2022 р.;
2) ХМАПО, посвідчення № ВА 
30162320, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р. 
9. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Заступник голови фахової експертної 
комісії «Крок 2. Фармація» при МОЗ 
України.
10. Розробник та викладач програми 
курсу підвищення кваліфікації:
Викладач програми курсу ПК у 
провізорів  «Клінічна фармація».  
11. Сертифікат з мовної освіти рівня 
В1 з англійської мови, виданий 
Cambridge English № 0057635572, 
03.07.2017 р.

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ВК 14.1 Лабораторна 
діагностика

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ЛП ВС № 
003917, виданий 1997 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985 (14.01.11 -  кардіологія) 
від 14.10.2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 042817 від 30.06.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. Х.: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2013. 912 с.
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведений (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. Купновицкой. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2015. 1056 
с. 
5. Методичні публікації:
1) Купновицька І.Г. Проблема 
мотивації клінічної діяльності 
студентів фармацевтичного 
факультету / І.Г. Купновицька, І.П. 
Фітковська, В.І. Клименко, Н.В. 
Губіна, Р.І. Белегай, М.П. Вівчаренко 
// Матеріали ХІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю "Актуальні 
питання якості медичної освіти" - 12-
13 травня 2016 року, м. Тернопіль. С. 
128.
2) Ерстенюк А.М. До методики 
проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету з 
клінічної фармації / А. М. Ерстенюк, 
І.Г. Купновицька, Д.В. Семенів, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська, І.О. Федяк, М.П. 
Вівчаренко // Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 
"Актуальні питання якості медичної 
освіти" - 12-13 травня 2016 року, м. 
Тернопіль. С. 26.
3) Купновицька І.Г. До методики 
проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету ІФНМУ 
з клінічної фармації згідно 
Європейської кредитно-трансферної 
системи / І.Г. Купновицька, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська // Тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю «Досвід 
впровадження європейської  
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ - ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології» - 20 травня 2016 
року, м. Івано-Франківськ. С. 40-42.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторна діагностика» для з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, 2019 р. посвідчення № 
ЛП ВС № 003917, «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти». 
2) ТУ «Вибрані питання кардіології», 
ІФНМУ, 2019 р.



111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 
кандидата наук MMД 

030204, виданий 
25.06.1971, Атестат 

доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

47 ВК 14.1 Лабораторна 
діагностика

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, диплом лікаря С № 318905, 
виданий 1967 р.,  спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
Диплом ММД № 310204, (14.03.05 – 
фармакологія) від 25.06.1971 р.  
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 012918 від 22.06.1989 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДН № 000156 (спеціальність 14.01.11 
– кардіологія, відповідно до переліку 
2015 р. – 033) від 15.12.1992 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р.
6. Підручники:
Наявність національного підручника 
з дисципліни, що витримав два 
видання:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
2) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. Черних 
В. П., Зупанця І. А., Купновицької І. 
Г. Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. 
912 с. 
3) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведений (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. Черных В. П., 
Зупанца И. А., Купновицкой И. Г. 
Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 
2015. 1056 с. 
4) Монографія: «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / під 
ред. Купновицької І.Г. 2015. 
Видавництво ІФНМУ. 200 с.
7. Публікації:
1) Лабораторна та інструментальна 
діагностика / за ред. Купновицької І. 
Г. та Ерстенюк А. М. / навч. посібн. 
2013. Івано-Франківськ. ІФНМУ. 308 
с.
2) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації» (7.12020101 
«Фармація»). Івано-Франківськ. 
2014. 141 с.
3) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація» 
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, 
Ковальчук Н.Є., Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко. 2018. Івано-
Франківськ.160 с.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Лабораторна діагностика» (укр., 
рос. мова) для підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-кардіолог, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 422, дійсний до 06.12.2021 р.;
2) ХМАПО, Посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.
10. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Член редакційної колегії:
1) Журналу ІФНМУ «Архів клінічної 
медицини»;
2) Журналу «Фармакології і 
токсикології»;
3) The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University,  «series 
«Medicine»;
4) Журналу «Пульс» Івано-
Франківського наукового товариства 
ім. Т. Шевченка. 
11. Нагороджена: 
Медаллю ім. Академіка Стражеска 
М.Д. «За заслуги в «Охороні 
здоров’я», наказ № 36-к , посв. № 
345;
Присвоєно почесне звання 
Заслужений лікар України (Указ 
Президента України № 162/2017 від 
15.06.2017 р.).

88218 Куровець Леся 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1983, спеціальність:  , 
Диплом кандидата наук 

KH 006925, виданий 
29.12.1994, Атестат 

доцента ДЦ 003741, 
виданий 26.02.2002

27 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, диплом спеціаліста И-В-І 
№120685,1983 р., спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КН №006925 (14.00.05 – внутрішні 
хвороби), 1994 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№003741, 2002 р.
4. Навчальний посібник:
1) Куцик Р.В., Куровець Л.М., 
Гаморак Г.П., Ворощук П.В., Ігнатюк 
Д.О. Зошит для практичних занять з 
мікробіології для студентів 
фармацевтичного факультету. Івано-
Франківськ: Вид-во medBook, 2018. – 
94.
5. Публікації:
1) Юрчишин О.І., Руско Г.В., 
Куровець Л.М., Куцик Р.В. Здатність 
водно-етанольних екстрактів 



лікарських рослин відновлювати 
чутливість до еритроміцину шкірних 
ізолятів стафілококів з 
рибосомальним механізмом MLS-
резистентності // Art of Medicine. 
2017. №2 (2).- С. 45-53.
2) Юрчишин О.І., Куровець Л.М., 
Руско Г.В. Вивчення протимікробних 
і антибіотикопотенціюючих 
властивостей спиртових рослинних 
екстрактів відносно шкірних ізолятів 
стафілококів – збудників піодермій з 
різними механізмами MLS-
резистентності // Biomedical and 
Biosocial Anthropology. 2016. № 26. С. 
52–57.
Патенти:
1) Патент України на винахід.. 
№122030, А61 К45/06 (2006.01), А61 
P31/04 (2006.01), А61 К31/7048 
(2006.01). Куцик Р.В., Юрчишин О.І., 
Куровець Л.М., Руско Г.В., Огієнко 
Т.Ю., Шикета Л.М., Чмут В.Г. Спосіб  
лікування гнійних процесів шкіри і 
м’яких тканин. Заявка a2019 01599, 
подана 18.02.2019, Опубл. 
25.08.2020, Бюл. № 16.
2) Патент України на корисну модель 
UA № 112298 U, A61K 6/00, A61K 
36/00, A61P 43/00. Огієнко Т.Ю., 
Огієнко С.А., Куцик Р.В., Куровець 
Л.М., Юрчишин О.І. Спосіб 
лікування протезних стоматитів. 
Заявка №u2016 06242 17.06.2016. 
Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № №  И-В-І 
№120685  «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 
кандидата наук MMД 

030204, виданий 
25.06.1971, Атестат 

доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

47 ВК 14.2 Лабораторні 
дослідження у 
диференціальній 
діагностиці захворювань 
внутрішніх органів

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, диплом лікаря С № 318905, 
виданий 1967 р.,  спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
Диплом ММД № 310204, (14.03.05 – 
фармакологія) від 25.06.1971 р.  
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 012918 від 22.06.1989 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДН № 000156 (спеціальність 14.01.11 
– кардіологія, відповідно до переліку 
2015 р. – 033) від 15.12.1992 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р.
6. Підручники:
Наявність національного підручника 
з дисципліни, що витримав два 
видання:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 
315с.
2) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. Черних 
В. П., Зупанця І. А., Купновицької І. 
Г. Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. 
912 с. 
3) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведений (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. Черных В. П., 
Зупанца И. А., Купновицкой И. Г. 
Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 
2015. 1056 с. 
4) Монографія: «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / під 
ред. Купновицької І.Г. 2015. 
Видавництво ІФНМУ. 200 с.
7. Публікації:
1) Лабораторна та інструментальна 
діагностика / за ред. Купновицької І. 
Г. та Ерстенюк А. М. / навч. посібн. 
2013. Івано-Франківськ. ІФНМУ. 308 
с.
2) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації». Івано-
Франківськ. 2014. 141 с.
3) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація» 
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, 
Ковальчук Н.Є., Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко. 2018. Ів-Франківськ.160 
с.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Лабораторна діагностика» (укр., 
рос. мова) для підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-кардіолог, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 422, дійсний до 06.12.2021 р.;
2) ХМАПО, Посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.
10. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Член редакційної колегії:
1) Журналу ІФНМУ «Архів клінічної 
медицини»;
2) Журналу «Фармакології і 
токсикології»;



3) The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University,  «series 
«Medicine»;
4) Журналу «Пульс» Івано-
Франківського наукового товариства 
ім. Т. Шевченка. 
11. Нагороджена: 
Медаллю ім. Академіка Стражеска 
М.Д. «За заслуги в «Охороні 
здоров’я», наказ № 36-к , посв. № 
345;
Присвоєно почесне звання 
Заслужений лікар України (Указ 
Президента України № 162/2017 від 
15.06.2017 р.).

84396 Токарик Галина 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 0703 

Хімія, Диплом кандидата 
наук ДK 034467, виданий 

11.05.2006, Атестат 
доцента AД 001821, 
виданий 20.12.2018

19 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 11894775, 
дата видачі – 30 червня 1999 року, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК №034467 від 11.05.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат АД  
№ 009056 від 20.12.2018 р.
4. Методичні публікації:
1) Токарик Г.В. Навчальна дискусія – 
як приклад інтерактивного методу 
навчання студентів-медиків. 
Pedagogy and Psychology. 2018;VI 
(75):65-68.Issue:181.
5. Публікації:
1) Slabiak Oksana I, Ivanchuk Iryna M, 
Klimenko Lina Yu, Tokaryk Galina V,  
Kolisnyk Iuliia S. Development and 
Validation of UV-spectrophotometris 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination.   Іnternftional Iournal 
of Pharmaceutical Quality Assuranse. 
2018;9(3): 231-240. 
DOI:10.25258/ijpqa.v9i3.13653
2) Oksana I. Slabiak, Iryna M. 
Ivanchuk, Lina Yu. Klimenko,  Galina V 
Tokaryk,Viacheslav O. Lebedynets, 
Vitaliy D. Yaremenko S.  Development 
and Validation of HPLC/ UV- 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination. Journal of Pharma 
ceutical Sciences and Research. 
2018;10(11) :2829-2835.
DOI: 10.25258/ijpqa.v9i3.13663
6. Стажування:
Стажування в медичному 
університеті Жешува, Республіка 
Польща, липня 2018 року.
7. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, 2019 р., 
№ВА11894775.

37971 Недоступ Ганна 
Теодорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1966, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук KH 

007330, виданий 
10.01.1995, Атестат 

доцента 02ДЦ 001695, 
виданий 17.06.2004

21 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний 
університет, диплом спеціаліста У № 
987668, дата видачі – 25 червня 1966 
року, спеціальність – біологія, 
зоологія, кваліфікація – біолог-
зоолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: КН №007330, (03.00.08 – 
зоологія), 1995 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 001695 від 17.06.2004 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальні посібники з грифом МОЗ:
1) Навчальний посібники з грифом 
МОЗ. Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: Крок 
1. Фармація / Абрамов А.В., Недоступ 
А.Т., … // Київ. Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2018. 20 с.
Навчально-методичні посібники:
1) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання.
2) Фармацевтична ботаніка. 
Анатомія. Морфологія. Систематика. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 156 с.
3) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 170 с.
4) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин 
// Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2018. 
– 197 с.
5) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 



природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання – Івано-Франківськ : ПП 
Голіней О.М., 2019. – 15 с.
6) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2020. 
– 219 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Фармацевтична ботаніка» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Стажування на кафедрі біології і 
екології Інституту природничих наук 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», 01-31.03.2016 р., 
Довідка 01-15/03/678 від 12.04.2016 
р.
7. Член громадської організації 
«Професіонал-Фарм» від 4 вересня 
2019 р.
8. Керівник студентського наукового 
гуртка кафедри фармації.

131417 Дмитрів Анжела 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом кандидата наук 
ДK 034459, виданий 
11.05.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 033521, 
виданий 25.01.2013

14 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №21179579, 2002 р., 
спеціальність – хімія, кваліфікація - 
хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 034459, (02.00.21 – хімія 
твердого тіла), 2006 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 033521, 2013 р.
4. Публікації:
1) Механізми утворення твердих 
розчинів Cd1-XMnXTe / Дмитрів 
А.М. // Вісник Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 2017. 
Випуск XXІ. С. 93-97.                                                                                                                                     
2) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Фізична хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. 158 с. 
3) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Колоїдна хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. 132 с.
4) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з фізичної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. 80 с.
5) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з колоїдної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. 76 с. 
6) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Дмитрів А.М., 
Винницька Р.Б., Стецьків А.О. // 
Гілея. Науковий вісник. 2020. Випуск 
154 (№ 3). С. 175–177.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
ВА 21179579 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.

83250 Боднарчук Олеся 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький державний 

університет ім. 
Ю.Федьковича, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність: 070402 
Біологія, Диплом 

кандидата наук ДK 
058696, виданий 

26.05.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 033519, 

виданий 25.01.2013

18 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний університет 
ім. Ю. Федьковича, 1998 р., диплом 
спеціаліста РН 10495267, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК 058696, (02.00.03 - органічна 
хімія), 2010 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 033519, 2013 р.
4. Публікації:
1) Horishny V. Y., Mandzyuk L. Z., 
Lytvyn R. Z., Bodnarchuk O. V., 
Matiychuk V. S., Obushak M. D. 
Synthesis and Biological Activity of 
Pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazines 
Containing a Thiazolidin-4-one 
Fragment // Russ. J. Org. Chem.  2020. 
Vol. 56, No. 4. Р. 588–595.
2) Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Мартяк 
Р., Боднарчук О., Матійчук В., 
Обушак М. Взаємодія заміщених 2-
(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-
піразоліл)фенолів з 
піридинкарбальдегідами. // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна.  2017. Випуск 58. Частина 2. 



C. 319-323.
3) Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик 
Р.В., Онисько І.З., Боднарчук О.В. 
Дослідження протимікробної 
активності похідних перхлоратів 
циклопента[c]хінолінію з 4-
нітросаліциловим альдегідом. // 
Галицький лікарський вісник. 2016. 
Т. 23, №2. С.20 – 22.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення №ТВ886124, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.
6. Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 1 
Certificatein ESOL International (First), 
certificate number: 1909133577, 
dateofissue 013/09/19, Cambridge 
English Language Assessment.

151012 Стецьків Андрій 
Остапович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 
рік закінчення: 1993, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом доктора наук ДД 
006972, виданий 

11.10.2017, Диплом 
кандидата наук ДK 

003227, виданий 
12.05.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003744, 
виданий 26.02.2002

21 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний університет 
ім. І.Франка, 1993 р., диплом 
спеціаліста КА №004667, 
кваліфікація – хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 003227 (02.00.01 – 
неорганічна хімія) від 12.05.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 003744 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора хімічних наук: ДД 
№ 006972 (02.00.01 – неорганічна 
хімія), від 11.10.2017 р.
5. Публікації:
1) Shpyrka Z., Kluziak K., Rozdzynska-
Kielbik B., Stetskiv A., Pavlyuk V.. The 
isothermal section of the phase diagram 
of Dy-Sm-Ge ternary system at 873 K. 
// J. of Phase Equilibria and Diffusion. 
2018. Vol. 39, Issue 6, P. 750-765.
2) Kowalczyk G., Kordan V., Stetskiv A., 
Pavlyuk V. Lithiation and magnesiation 
of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys // 
Intermetallics. 2016. Vol. 70, p. 53-60.
3) Stetskiv A., Rozdzynska-Kielbik B., 
Misztal R., Pavlyuk V.. Grown from 
lithium flux, the ErCo5Si3.17 silicide is a 
combination of disordered derivatives 
of the UCo5Si3 and Yb6Co30Pi19 
structure types // Acta 
Crystallographica. 2015. C71, p. 506-
510.
4) Barchiy I., Sabov M., Pavlyuk V., 
Stetskiv A., Marciniak B., Różycka-
Sokołowska E., Sabov V.. New 
quaternary selenides Tl4Sb8Sn5Se24 
and Tl5Sb2Sn4Se14-x (x = 0.5) // 
Zeitschrift für Kristallographie - 
Crystalline Materials. 2020. Vol. 235, 
Issue 3. P. 59–68. 
5) Pavlyuk V., Balinska A., Rozdzynska-
Kielbik B., Pavlyuk N., Dmytriv G., 
Stetskiv A., Indris S., Schwarz B., 
Ehrenberg H.. New maximally 
disordered – High entropy intermetallic 
phases (MD-HEIP) of the Gd1-
xLaxSn2-ySbyMz (M=Li, Na, Mg): 
Synthesis, structure and some 
properties // Journal of Alloys and 
Compounds. 2020. Vol. 838. DOI:  
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.1
55643.
6) Стецьків А.О. Кристалічна та 
електронна структура сполуки 
Yb5Na4Ge4. // Вісник Прикарп. нац. 
ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія 
Хімія. Івано-Франківськ: 2015. Вип. 
ХIX. С.50-54.
7) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Синтез і 
дослідження кристалічної структури 
сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (x=0.54). 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету. Випуск 768.: Хімія 2015. 
С. 20-23.
8) Стецьків А., Павлюк В.. Структура 
твердих розчинів RCo2-xLixSi2 (R = 
Gd, Dy). // Вісник Львівського  
університету. Серія хімічна.  2016. 
Випуск 57. Частина 1. С.84–88.
9) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження тетрарної сполуки 
TmLi0,71Co1,29Sn2 методом 
монокристалу. // Вісник Прикарп. 
нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. 
Серія Хімія. Івано-Франківськ: 2016. 
Вип. ХX. С.40-43.
10) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Уточнення кристалічної структури 
бінарної сполуки TbSn2 методом 
монокристалу. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2016, №1 (35). С.37–40. 
11) Стецьків А.О. Ізотермічний 
переріз діаграми стану потрійної 
системи Tb-Li-Si за температури 400 
°С. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія  
Хімія). 2017, №1 (37). С. 59–62. 
12) Стецьків А. Взаємодія 
компонентів у потрійній системі La–
Lі–Sі за температури 400 ºC. // 
Вісник Львівського університету.  
Серія хімічна. 2017. Випуск 58. 
Частина 1. С. 21–26.
13) Стецьків А. Фазові рівноваги у 
потрійній системі Dy–Lі–Sі за 
температури 400 ºC. // Праці 
Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Хімічні науки. 2017. Том XLVIII. С. 
83–89.
14) Стецьків А.О. Дослідження 
взаємодії компонентів у потрійній 
системі Y-Li-Sn за температури 400 
ºC. // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 
Івано-Франківськ: 2017. Вип. ХXI. С. 
72-76.
15) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Фазові 
рівноваги у потрійній системі Eu-Li-
Sn за температури 400 °С. // 



Науковий вісник Ужгородського 
університету (Серія  Хімія). 2018, №1 
(39). С. 21–25. 
16) Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. 
Ізотермічний переріз діаграми стану 
системи Tb–Lі–Sn за температури 
400 ºC. // Вісник Львівського  
університету. Серія хімічна.  2018. 
Випуск 59. Частина 1.С. 21–27.
17) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження взаємодії компонентів у 
системі Sm Li Со Si за температури 
400ºС // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2019, №1 (41). С. 5–10. 
18) Стецьків А. Фазові  рівноваги  у  
системі  La-Li-Co-Si  в області 
LaSi-«LiSi»-CoSi-Si при 400 ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. 2019. Випуск 60. 
Частина 1. С. 56–63.
19) Дмитрів А.М., Винницька Р.Б., 
Стецьків А.О. Роль науково-дослідної 
роботи студентів при вивченні 
хімічних дисциплін // Гілея. 
Науковий вісник. 2020. Випуск 154. 
№ 3. С. 175–177.
6. Стажування:
Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» у Варшаві (Польща) з 
05.11.2018 по 16.11.2018 року 
(сертифікат WP-13/02 від 16.11.18 
року).
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
КА №004667 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р. 
8. Нагороджений у 2018 р. грамотою 
Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації за активну 
наукову діяльність та вагомий внесок 
у розвиток освіти на Прикарпатті.

88218 Куровець Леся 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1983, спеціальність:  , 
Диплом кандидата наук 

KH 006925, виданий 
29.12.1994, Атестат 

доцента ДЦ 003741, 
виданий 26.02.2002

27 ВК 13.1 Інтегрований курс 
з фундаментальних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, диплом спеціаліста И-В-І 
№120685,1983 р., спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КН №006925 (14.00.05 – внутрішні 
хвороби), 1994 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№003741, 2002 р.
4. Навчальний посібник:
1) Куцик Р.В., Куровець Л.М., 
Гаморак Г.П., Ворощук П.В., Ігнатюк 
Д.О. Зошит для практичних занять з 
мікробіології для студентів 
фармацевтичного факультету. Івано-
Франківськ: Вид-во medBook, 2018. – 
94.
5. Публікації:
1) Юрчишин О.І., Руско Г.В., 
Куровець Л.М., Куцик Р.В. Здатність 
водно-етанольних екстрактів 
лікарських рослин відновлювати 
чутливість до еритроміцину шкірних 
ізолятів стафілококів з 
рибосомальним механізмом MLS-
резистентності // Art of Medicine. 
2017. №2 (2).- С. 45-53.
2) Юрчишин О.І., Куровець Л.М., 
Руско Г.В. Вивчення протимікробних 
і антибіотикопотенціюючих 
властивостей спиртових рослинних 
екстрактів відносно шкірних ізолятів 
стафілококів – збудників піодермій з 
різними механізмами MLS-
резистентності // Biomedical and 
Biosocial Anthropology. 2016. № 26. С. 
52–57.
Патенти:
1) Патент України на винахід.. 
№122030, А61 К45/06 (2006.01), А61 
P31/04 (2006.01), А61 К31/7048 
(2006.01). Куцик Р.В., Юрчишин О.І., 
Куровець Л.М., Руско Г.В., Огієнко 
Т.Ю., Шикета Л.М., Чмут В.Г. Спосіб  
лікування гнійних процесів шкіри і 
м’яких тканин. Заявка a2019 01599, 
подана 18.02.2019, Опубл. 
25.08.2020, Бюл.№ 16.
2) Патент України на корисну модель 
UA № 112298 U, A61K 6/00, A61K 
36/00, A61P 43/00. Огієнко Т.Ю., 
Огієнко С.А., Куцик Р.В., Куровець 
Л.М., Юрчишин О.І. Спосіб 
лікування протезних стоматитів. 
Заявка №u2016 06242 17.06.2016. 
Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № №  И-В-І 
№120685  «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

190693 Венгринович Наталія 
Романівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
033359, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 001518, 
виданий 18.12.2018

18 ВК 5.1 Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2003, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація філолога, 
викладача англійської мови та 
літератури, диплом магістра з 
відзнакою ВА № 23474053.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 033359 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
15.12.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001518 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
2) Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. 
English for Healthcare Providers (для 



медичних працівників)(Elective 
Course). Навчальний посібник. Івано-
Франківськ: Івано-Франківський 
національний медичний університет, 
2019. 102 с.
5. Методичні публікації:
1) Strazhnikova I., Venhrynovych N., 
Chopyk Yu. Peculiarities of University 
Language Training of Medical Students 
(Based on John Dewey’s Conception of 
Education).(для студ -медиків) Наука 
і освіта: науково-практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. 2018. № 4. С. 141-147. 
(Web of Science)
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф. 
Комплекс лексико-граматичних 
вправ для ефективної підготовки до 
виконання субтесту англійською 
мовою ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» (на основі навчальних 
матеріалів дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням 
(курс за вибором)»). Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу : тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 17 травня 2019 
р. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. С. 
73.
3) Венгринович Н. Місце іншомовної 
підготовки у особистісному і 
професійному розвитку сучасного 
студента і викладача вищого 
навчального закладу. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 15-
18.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін  
«Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням): англійська», 
«Англійська мова для ділового 
спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням», з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-126, 6 
кредитів ECTS.

148247 Калугіна Світлана 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Ужгородський 

університет, рік 
закінчення: 1983, 

спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 018234, виданий 
09.04.2003, Атестат 
доцента ДЦ 009418, 
виданий 16.12.2004

30 ВК 14.2 Лабораторні 
дослідження у 
диференціальній 
діагностиці захворювань 
внутрішніх органів

1. Диплом про вищу освіту: 
Ужгородський державний 
університет, диплом КВ № 645284, 
дата видачі – 30.06.1983 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №018234 (14.03.05 - 
фармакологія), 2003 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№009418 від 16.12.2004 р. 
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. Х.: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведения (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [ изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. Купновицкой. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2015. 1056 
с. 
3) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
4) Монографія: «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / під 
ред. І.Купновицької. 2015. 
Видавництво ІФНМУ. 200 с.
5. Методичні публікації:
1) Збірник питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом "Загальна фармація" 
навчально-методичний посібник / 
Видання третє, перероблене та 
доповнене / Грицик А.Р., 
Купновицька І.Г., Пелехан Л.І., 
Калугіна С.М., Паращук Л.Д., Струк 
О.А., Василюк Н.В., Мадерук О.П., 
Легінь Н.І., Коляджин Т.І., Мандзій 
Т.П., Футулуйчук М.Д., Гадяк І.В., 
Лукашик Т.Н..- Івано-Франківсмьк, 
2019. - 304 с.
2) Збірник питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація». 2016. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
360 с.
3) Збірник питань і тестових завдань 



призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація» Грицик 
А.Р., Струк О.А., Пелехан Л.І., 
Василюк Н.В., Купновицька І.Г., 
Калугіна С.М. 2017. Іван.-Франківськ, 
ПП Голіней О.М., 415 с.
4) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / Купновицька 
І.Г., Р.І. Белегай, Н.В. Губіна, О.І. 
Данилюк, С.М. Калугіна, В.І. 
Клименко, І.П. Фітковська Ковальчук 
Н.Є., Л.А. Дронь, М.П. Вівчаренко.- 
2018.- Ів-Франківськ. 160 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторні дослідження в 
диференціальній діагностиці 
захворювань внутрішніх органів» для 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-терапевт, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 2923, дійсний до 04.11.2024 р.;
2) ХМАПО, посвідчення № КВ 
645284, «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р.
8. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Фаховий експерт із дисципліни 
«фармакологія» центру тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напряму підготовки 
«фармація» при МОЗ України.

138589 Шуфнарович 
Мар`яна Антонівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти і газу, 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 091501 

Комп'ютернi системи та 
мережi, Диплом 

кандидата наук ДK 
025764, виданий 

22.12.2014

13 ВК 4.2 Європейський 
стандарт комп’ютерної 
грамотності

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
2007 р., спеціальність – комп’ютерні 
системи та мережі, кваліфікація – 
спеціаліст з комп’ютерних систем та 
мереж. Диплом спеціаліста ВА № 
32900120 – дата видачі 27.06.2007 р.
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК № 025764 (05.13.07 - 
автоматизація процесів керування) 
від 22.12.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 004049 від 26.02.2020 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Шуфнарович М.А. Математичне 
моделювання стану грунтів за 
вмістом в них важких металів. 
Інформаційні технології в освіті, 
техніці та промисловості: збірник тез 
доповідей ІV всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10 – 11 жовтня 
2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С. 
206 – 207.
2) Шуфнарович М.А. Моделювання 
забруднення важкими металами 
грунтів досліджуваних територій. 
Розвиток природничих наук як 
основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.204–206.
3) Шуфнарович М.А. Сучасні 
інформаційні технології у організації 
самостійної роботи майбутніх 
фахівців. Розвиток природничих 
наук як основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.357 – 359.
4) Шуфнарович М.А. Дистанційне 
навчання майбутніх фахівців у вищих 
медичних закладах освіти. Aktuelle 
themen im kontext der entwicklung der 
modernen wissenschaften. Dresden, 
Deutschland, 23 januar 2019. Р.55 – 58.
5) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М. А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. -№6. С. 13–24.
6) Горбійчук М.І., Шуфнарович М.А., 
Лазорів О. Т. Оцінка точності 
прогнозування зміни станів 
коливних процесів із некратними 
частотами / Нафтогазова енергетика. 
2014.  № 2 (22). С. 76–85.
7) Horbiychuk M., Shufnarovych M. 
Computer system of monitoring and 
predictionforecasting of water level 
rivers / Journal Of Hydrocarbon Power 
Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 
124 – 130.
8) Шуфнарович М.А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
умовах невизначеності під час 
керування об’єктами 
природокористування / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2015. Випуск 



25.10. С. 341 – 347.
9) Шуфнарович М.А. Перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій у 
самостійній роботі студентів вищих 
навчальних закладів / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2017. Випуск 
27 (1).  С. 222 – 225.
10) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М.А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. №6. С. 13-24.
6.Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, 2019.
7. Стажування:
1) «Академічна доброчесність: 
виклики сучасності» на базі Вищого 
Духовного Семінаріуму UKSW 
спільно з «Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2019 р. (№ RW-
102019/051).
2) Сертифікат. PEARSON VUE-
Authorized Test Center – English Level 
B2 (14.05.2019 р. № 000651480).

27900 Ящишин Зіновій 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Кримський державний 
медичний інститут, рік 

закінчення: 1988, 
спеціальність:  

лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 007982, виданий 
11.10.2000, Атестат 

доцента 02ДЦ 000988, 
виданий 28.04.2004

24 ВК 13.2 Інтегрований 
курс з хіміко-біологічних 
дисциплін

1. Диплом про вищу освіту: 
Кримський ордена Трудового 
Червоного Прапора медичний 
інститут, диплом ПВ №7142551988 р, 
спеціальність – лікувальна справа.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 007982 від 11.10.2000 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 000988 від 28.04.2004 р.
4. Методичні публікації:
1) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Загальна патологія. Модуль 1. 
Практикум для студентів ІІ- ІІІ курсу 
фармацевчтиного  факультету ВНМЗ 
ІІI-ІV рівнів акредитації (доп., 
перероб.)  – 2020. – 56 с.
2) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія органів і систем. 
Модуль 2. Практикум для студентів 
ІІ- ІІІ курсу фармацевчтиного  
факультету ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації (доп., перероб.)  – 2020. 
–  68 с. 
3) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія. Практикум для 
студентів ІІ курсу фармацевтичного  
факультету (заочної форми 
навчання) ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації. (доп., перероб.). – 2019. 
– 85 с.
4) Заяц Л.М., Ящишин З.Н. Общая 
патофизиология.  Практикум для 
студентов ІІ курса 
фармацевтического  факультета 
ВУМЗ ІІI-ІVу ровней акредитации. 
(доп., перераб.). – 2019. – 66
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Патофізіологія (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.). 
(українською та російською мовами).
6. Підвищення кваліфікації:
Виїзні курси ХМАПО «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2017 рік, посвідчення № ПВ 714255.

50754 Белегай Роксолана 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2000, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 017747, виданий 
21.11.2013, Атестат 

доцента 12ДЦ 046280, 
виданий 25.02.2016

20 ВК 14.2 Лабораторні 
дослідження у 
диференціальній 
діагностиці захворювань 
внутрішніх органів

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ВА 
№12061095, дата видачі – 26.06.2000 
р., спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
диплом ДК № 017747 (14.01.11 – 
кардіологія) від 21.11.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 046280 від 02.02.2016 р.
4. Підручники та посібники:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк / 
Вінниця, Нова книга. 2019. 315с. 
2) Купновицька І.Г., Белегай Р.І., 
Губіна Н.В., Данилюк О.І., Калугіна 
С.М., Клименко В.І., Фітковська І.П., 
Ковальчук Н.Є., Дронь Л.А., 
Вівчаренко М.П. «Матеріали до 
атестації випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація» 
українською, російською й 
англійською мовами  // Ів-
Франківськ. –2018. 160 с
5. Методичні публікації:
1) Купновицька І.Г., Белегай Р.І., 
Губіна Н.В., Данилюк О.І., Клименко 
В.І., Фітковська І.П., Вівчаренко М.П. 
«Значення профілактики емоційного 
вигорання для вдосконалення 
професійної майстерності 
викладача» // Зб. тез наук.-пр.конф. 
з міжн.уч. «Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу». 11 У. Ів-Фр., 2018. С.182.
2) Купновицька І.Г, Клименко В.І., 
Фітковська І.П., Калугіна С.М., 
Белегай Р.І., Данилюк О.І. 
Вівчаренко М.П. Дистанційна форма 
навчання як один із методів 
підвищення мотивації навчання 
студентами заочної форми 
підготовки. Прикарпатський вісник 
НТШ «Пульс» 2019- №4. С.73-79



3) Белегай Р.І. Кредитно-модульна 
організація виробничої практики з 
клінічної фармації в системі вищої 
фармацевтичної освіти / Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 2. 
С. 127 – 128.
4) Белегай Р.І. «Протокол 
ефективності і безпечності 
лікарського препарату» як один з 
видів самостійної роботи студентів 
при вивченні клінічної фармакології 
/ Галицький лікарський вісник. 2015. 
Т. 22, № 3 (ч.1). С. 21 – 23.
5) Белегай Р.І. Особливості 
проведення підсумкового модульного 
контролю з предмету «Клінічна 
фармакологія» / Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 4 
(ч.1). С. 19 -21.
6) Купновицька І.Г., Губіна Н.В., 
Белегай Р.І., Фітковська І.П., 
Клименко В.І., Данилюк О.І., 
Вівчаренко М.П. «Майстерність та 
роль викладача вищої школи у 
формуванні особистості студента» // 
Зб. тез наук.-пр. конф. з міжн.уч. 
«Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу». 11 У. Ів-
Фр., 2018 С.181.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторні дослідження в 
диференціальній діагностиці 
захворювань внутрішніх органів» для 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.,
2) Basic Counsultant of Positive 
Psychotherapy (WAPP) Certificate 
registration number UKR-211-2018, 
Wiesbaden, Germany: 09 May 2018; 
Course “Training 
methodology”Certificate registration 
number 20032020TM01 (this course 
accredited by the European Coach 
Federation), 2020.

144796 Клименко Віра 
Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110101 Лiкувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 046756, виданий 
24.05.1998, Атестат 

доцента 12ДЦ 040173, 
виданий 31.10.2014

13 ВК 14.2 Лабораторні 
дослідження у 
диференціальній 
діагностиці захворювань 
внутрішніх органів

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМА, диплом ВА № 25081607, 
дата видачі – 18.06.2004 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
диплом КД № 046756 (14.01.11 - 
кардіологія) від 21.05.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 040173 від 31.10.2014 р.
4. Підручники та посібники:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
2) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. Х.: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2013. 912 с. 
3) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведений (фармац. фак.) IV 
уровня аккредитации; [изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. Купновицкой. Харьков: 
НФаУ: Золотые страницы, 2015. 1056 
с. 
5. Методичні публікації:
1) Матеріали до атестації випускників 
з практично-орієнтованого 
державного іспиту з дисципліни 
«Клінічна фармація»  українською, 
російською й англійською мовами / 
Купновицька І.Г., Белегай Р.І., Губіна 
Н.В., Данилюк О.І., Калугіна С.М., 
Клименко В.І., Фітковська І.П., 
Ковальчук Н.Є., Дронь Л.А., 
Вівчаренко М.П. 2018. Івано-
Франківськ. 160 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторна діагностика» (на укр., 
рос. мовах) для з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
Словенія 23.03-23-04.2019 р (90 год) 
«Methods of providing psychophysical 
health and professional efficiency, 
theory and practice».
8. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
25081607, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.

42734 Романишин Неля 
Миколаївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа

11 ВК 14.2 Лабораторні 
дослідження у 
диференціальній 
діагностиці захворювань 
внутрішніх органів

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом ВА № 
32596845, виданий 2007 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Підручники та посібники:
1) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 
315с.



3. Методичні публікації:
1) Купновицька ІГ, Романишин НМ. 
«Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини» 
Функціональний стан серцево-
судинної системи за результатами 
велоергометрії і ліпідний склад крові 
у хворих на стабільну ішемічну 
хворобу серця залежно від кількості 
уражених коронарних артерій. 2019; 
3:92-100.
2) Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
вчених  « Інтеграція здобутків 
молодих вчених-медиків та 
фармацевтів в міжнародний 
науковий простір: сьогодення та 
перспективи», Київ, 2019 р.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Лабораторні дослідження в 
диференціальній діагностиці 
захворювань внутрішніх органів» для 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Спеціалізація «Кардіологія» 
26.03.2018 р., сертифікат № 145. 
ДВНЗ Івано-Франківський 
національний медичний університет, 
стажування «Терапія» 08.06.2018 р., 
сертифікат №276. 
2) Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №ДНП 18170, «ТУ. 
Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти», 30.11.2018 р. 
6. Входить у склад журі І 
(загальноміського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, 
Наказ № 19 від 13.01.2020 р. 
Департаменту освіти та науки Івано-
Франківської міської ради.

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

5 ВК 15.10 Розробка 
лікарських засобів

1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста ВА № 36958231, 
дата видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація.
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», № 318-д, дата видачі – 
15 березня 2018 р., спеціальність – 
організація і управління фармацією, 
кваліфікація –провізор-спеціаліст.
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: tutorial manual for seminars 
and practical classes for I year students 
of pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 43 p.
2) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: Practical Lessons at a Drug 
Technology Drug Store: training 
manual for practical classes and 
independent work for I year students of 
pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 120 p.
3. Публікації:
1) Костащук Т.З., Федоровська М.І. 
Перспективи екстемпорального 
виготовлення кондитерських 
лікарських форм. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: 
Матеріали науково-практичної 
дистанційної конференції з 
міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 96 – 98.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни: «Розробка лікарських 
засобів» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Атестація в атестаційній комісії 
при Державному вищому 
навчальному закладі «Івано-
Франківський національний 
медичний університет» «Організація 
і управління фармацією», № 318-д, 
від 15 березня 2018 року.
2) Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів з ІФНМУ, посвідчення 
№11 з 10.04. по 19.06.2017 р.
3) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності викладачів 
ЗВО» (Харківська медична академія 
післядипломної освіти) з 21.01.2019 
по 05.02.2019 № ВА 36958231 
присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії»
4) Сертифікат ECL Exam Centre 
«Universal Test» in English, CEFR B2 
Level, реєстраційний номер 
№000904073, виданий 16 лютого 



2019 року, м. Київ.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 15.10 Розробка 
лікарських засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 рік, спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Підручники та посібники:
Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Актуальні аспекти та методологія 
створення лікарських косметичних 
засобів для профілактики та 
лікування різних видів алопеції : 
наук. метод. рек. Івано-Франківськ; 
Харків: Вид-во ІФНМУ: НФаУ, 2018. 
59 с.
6. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Леочко Н. С. Дослідження з розробки 
технології настойки «Стимуфіт», 
призначеної для застосування при 
телогеновій алопеції. 
Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. 
С. 34–40.
2) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. П. Розроблення складу 
гель-маски з соком кропиви 
дводомної, що призначена для 
нашкірного застосування за 
телогенової алопеції. 
Фармацевтичний журнал. 2019. № 3. 
С. 76–85.
3) Fedorovska M., Yarema I., Polovko 
N. Development of the emulgel for the 
androgenic alopecia treatment. 
EUREKA: Health Sciences, № 5, P. 82-
91.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Розробка лікарських 
засобів» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
8. Педагогічні курси підвищення 
кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків).
9. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
р.

26589 Стасів Тетяна 
Генадіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
1997, спеціальність:  , 

Диплом кандидата наук 
ДK 031497, виданий 
29.09.2015, Атестат 
доцента AД 002211, 
виданий 23.04.2019

16 ВК 15.9 Інтелектуальна 
власність

1. Диплом про вищу освіту: 
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, 1991 р.; диплом 
ЛП ВС №003915, дата видачі – 
27.06.1997 р., спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2) Університет «Економіки та права 
«КРОК»,  диплом КВ № 33088259, 
дата видачі – 28.12.2007 р., 
спеціальність – якість, 
стандартизація та сертифікація, 
кваліфікація - магістр, керівник 
установи із стандартизації, 
сертифікації та якості.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 031497 
(фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 25.09.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат № 
АД 002211 від 23.04.19 р.
4. Начальник випробувального 
центру ДП «Івано-Франківський 
науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та 
сертифікації».
5. Публікації:
1) Stasiv T.G. The study of 
microbiological activity of medicinal 
plants of flora Prycarpatia / Melnyk 
M.V., Vodoslavkyi V.M., Stasiv T.G., 
Zarichanska O.V. // International 
journal of Green Pharmacy. 2018. 
№12(3). Р.158-162. (фахове видання, 
Scopus).
2) S.V. Maliuvanchuk, T.H. Stasiv, А.R. 
Hrytsyk, О.А. Struk. The study of 
macro- and micro-elemental 
composition of plant raw materials of 
aiugareptans l. and 
filipendulahexapetala gilib. Pharmacia. 
2018. Vol. 65, No. 4. P. 38-45.
3) Патент на корисну модель № 
127070 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Переможець». 
Бюл. №13, заявл. 12.03.2018,.03.2018, 
опубл. 10.07.2018.
4) Патент на корисну модель № 
127883 Україна, МПК А61К 8/00 



(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Афродіта М-6» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
5) Патент на корисну модель № 
127884 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Міраж» Бюл. 
№16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
6) Патент на корисну модель № 
127885 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Релаксація» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
7) Патент на корисну модель № 
129063 Україна, МПК А61К 47/44 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Білі ночі» Бюл. 
№20, заявл. 12.03.2018, опубл. 
25.10.2018.
8) Патент на корисну модель № 
130971 Україна, МПК А61К 8/92 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Ейфорія» Бюл. 
№1,заявл. 12.03.2018, опубл. 
10.01.2019.
9) Патент на корисну модель № 
127883 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Афродіта М-6» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
10) Патент на корисну модель № 
127884 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Міраж» Бюл. 
№16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
11) Патент на корисну модель № 
127885 Україна, МПК А61К 8/00 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Релаксація» 
Бюл. №16, заявл. 12.03.2018, опубл. 
27.08.2018.
12) Патент на корисну модель № 
129063 Україна, МПК А61К 47/44 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Білі ночі» Бюл. 
№20, заявл. 12.03.2018, опубл. 
25.10.2018.
13) Патент на корисну модель № 
130971 Україна, МПК А61К 8/92 
(2018.01) Композиція інгредієнтів 
для косметичної олії «Ейфорія» Бюл. 
№1,заявл. 12.03.2018, опубл. 
10.01.2019.
14) Investigation of wild and cultivated 
plants of flora of the carpation / Struk 
O.A, Grytsyk A.R., Stasiv T.H., Melnyk 
M.V./ 8 th Lviv – Lublin. Conference of 
experimental and clinical biochemistry. 
Liblin, Rеpublic of Poland, 18-20th 
September, 2017.
15) Biologically active substances of 
plants of Rosaceae, Labiatae, and 
Rutaceae families/ Struk O.A, Grytsyk 
A.R., Stasiv T.H., Melnyk M.V./ 8 th 
Lviv – Lublin. Conference of 
experimental and clinical biochemistry. 
Liblin, Rеpublic of Poland, 18-20th 
September, 2017.
16) Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми та стан 
використання ГМО в продуктах 
харчування», Львів, 25-27 квітня 
2018 р. – публікація тез на тему: 
«Проблеми та перспективи 
генетичної лабораторії.
17) Дослідження запасів котячої 
м’яти справжньої. Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини: матер. 
міжнар. міждисциплінарної наук.-
прак. конф., Ужгород, 22-23 квітня 
2016 р. – Ужгород. – С. 68.
18) Дослідження насіння кави як 
перспективного джерела пуринових 
алкалоїдів. 86–а науково-практична 
конференція студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю 
«Інновації в медицині».  Івано-
Франківськ. 2017 р. С. 225.
19) Internatoinal reserarch and practice 
conference. Ralevant issues of modern 
medicine: the experience of Poland and 
Ukraine. Lublin, Republic of Poland, 
Octоber 20-21, 2017. С. 126-128.
20) Генетично-модифіковані 
організми. Проблеми та перспективи. 
Стан і перспективи харчової науки та 
промисловості. IV Міжнародна 
науково-технічна конференція, 11-12 
жовтня 2017. - м. Тернопіль.- С. 42.
21) Аспекти отримання та 
використання ефірної олії з котячої 
м'яти справжньої. Світова медицина: 
сучасні тенденції та фактори 
розвитку Міжнародна практична 
конференція, м. Львів, 26-27 січня 
2018 р. – С. 7-8.
22) Проблеми та перспективи 
генетичної лабораторії. Проблеми та 
стан використання ГМО в продуктах 
харчування. Міжнародна науково-
практична конференція, м. Львів, 25-
27 квітня 2018 року. – С. 110-111.
23) НАССР. Практичні переваги 
впровадження для підприємства. 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Системи - 2018», м. 
Львів, 22-23 листопада 2018 року. – 
С. 56
24) Investigation of wild and cultivated 
plants of flora of the carpation / Struk 
O.A, Grytsyk A.R., Stasiv T.H., Melnyk 
M.V./ 8 th Lviv – Lublin. Conference of 
experimental and clinical biochemistry. 
Liblin, Rеpublic of Poland, 18-20th 



September, 2017.
25) Biologically active substances of 
plants of Rosaceae, Labiatae, and 
Rutaceae families/ Struk O.A, Grytsyk 
A.R., Stasiv T.H., Melnyk M.V./ 8 th 
Lviv – Lublin. Conference of 
experimental and clinical biochemistry. 
Liblin, Rеpublic of Poland, 18-20th 
September, 2017.
26) Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми та стан 
використання ГМО в продуктах 
харчування», Львів, 25-27 квітня 
2018 р.
27) «Особливості базової підготовки 
провізорів з дисципліни 
«Патентознавство», Гілея: науковий 
вісник. 2017. Випуск 126 (№11). С. 
420–422.
28) «Особливості самостійної роботи 
майбутніх провізорів з дисципліни 
«Патентознавство», Scientific Journal 
VIRTUS. 2018. №20, Part1, January. С. 
202.
6. Стажування на базі Варшавського 
медичного університету, 
фармацевтичний факультет, 2018 р.
7. Підвищення кваліфікації:
Цикл підвищення кваліфікації: 
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, цикл 
“Професійна діяльність і особистість 
викладача ВНЗ” 16.02.-19.03.2018, 
посвідчення №40 при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ.
8. Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти рівня В2 з польської 
мови № 098/05, виданий 20.07.2018 
р., Institute of International Academic 
and Scientific Cooperation.

1932 Яцюк Катерина 
Михайлівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 15.8 Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 27797915, 
дата видачі – 17 червня 2005 р., 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор;
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА 35413815, дата видачі – 15 
жовтня 2008 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – магістр 
фармації з фаху "Загальна фармація".
2. Стаття у фаховому журналі:
Одержання та стандартизація 
згущеного соку з журавлини болотної 
плодів / К. М. Яцюк, М. І. 
Федоровська, С. М. Марчишин, Л. І. 
Будняк, Л. В. Слободянюк. Медична 
та клінічна хімія. 2019. № 2. С. 55–
60. 
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабуса з дисципліни: 
«Технологія парфумерно-
косметичних засобів» відповідно до 
Освітньо-професійної програми 
«Фармація, промислова фармація» 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 226 
«Фармація, промислова фармація» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
4. Курси підвищення кваліфікації:
1) ІФНМУ, 2019 р., сертифікат 
провізора-спеціаліста №03/19, про 
присвоєння звання провізора-
спеціаліста за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією».  Атестаційна комісія 
при МОЗ України №02 про 
присвоєння першої кваліфікаційної 
категорії зі спеціальності «Загальна 
фармація»
2) МОЗ України, національний 
медичний університет ім. О.О. 
Богомольця, інститут 
післядипломної освіти навчально-
науковий центр неперервної 
професійної освіти, 2019 р., 
посвідчення № ДНП19394 про 
довгострокове підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ВК 15.8 Технологія 
парфумерно-
косметичних засобів

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Підручники та посібники:
1) Половко Н. П., Вишневська Л. І. 
Ковальова Т. М., Федоровська М. І., 
Коноваленко І. С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань: навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків: НФаУ, 
2017. 91 с. 
2) Федоровська М. І., Ярема І. О., 
Половко Н. П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 



Фітопрепарати: наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ; Харків: Вид-во 
ІФНМУ: НФаУ, 2016. 52 с. 
6. Патенти, інформаційні листи:
1) Крем-маска для лікувально-
профілактичного застосування при 
андрогенній алопеції: пат. 119309 
України. Федоровська М. І., Половко 
Н. П. № 201701710; заявл. 23.02.17; 
опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 4 с. 
2) Лікувально-косметичний гель для 
місцевого застосування при 
телогеновій алопеції: пат. 119310 
України. Федоровська М. І., Половко 
Н. П., Чурпій І. К. № 201701712 ; 
заявл. 23.02.17 ; опубл. 25.09.17, Бюл. 
№ 18. 4 с. 
3) Лікувально-косметичний крем 
живильної і регенерувальної дії. пат. 
119436 України. Федоровська М.І., 
Коваль М.А., Матківський М.М. № 
201703374 ; заявл. 07.04.2017 ; опубл. 
25.09.17, Бюл. № 18. 4 с.
4) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек гелевої основи для м’яких 
косметичних та лікарських засобів : 
інформ. лист. № 353-2017. Київ, 2017. 
3 с. 
5) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек крем-маски з рослинними 
субстанціями, що призначена для 
застосування при андрогенній 
алопеції : інформ. лист. № 73-2018. 
Київ, 2018. 3 с.
7. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Fedorovska M. I., Yarema I. O. 
Technology development of herbal 
remedies for androgenic alopecia 
external application. The Pharma 
Innovation Journal. 2015. Vol. 4 (8). P. 
26–28.
2) Федоровская М. И., Половко Н. П. 
Изучение реологических параметров 
основы гель-маски, предназначенной 
для лечения телогеновой алопеции. 
Вестник фармации (Беларусь). 2016. 
№ 2(72). С. 35–41.
3) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Леочко Н. С. Розробка технології 
крем-маски з рослинними 
субстанціями для терапії андрогенної 
алопеції. ScienceRise: Pharmaceutical 
Science. 2017. № 3. С. 19–24.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми і силабусу з дисципліни 
«Технологія парфумерно-
косметичних засобів» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
Диплому № ВК 1374759 від 
18.04.2019 р. (Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету, м. Харків). 
10. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

7943 Мельник Марія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2004, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя, Диплом 
кандидата наук ДK 
040820, виданий 

28.02.2017, Атестат 
доцента AД 002579, 
виданий 20.06.2019

13 ОКП 25 Фармакогнозія 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №15688854, дата 
видачі – 05 липня 2004 року, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 040820 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.02.2017 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002579 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники. 
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Мельник М.В., … та Комітети 
фахової експертизи. - Київ. Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
2) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Мельник М.В., Сікорин У.Б. … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. – 
20 с.
Навчально-методичні посібники:
1) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 
113 с.
2) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.



3) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е розширене, доповнене) 
/ А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. 
Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. 
– Івано-Франківськ: ПП Голіней 
О.М., 2018. – 104 с.
4) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2019. – 248 с.
5) ЛР і ЛРС, яка містить ізопреноїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди та різні 
групи БАР. Лікарська сировини 
тваринного походження. Робочий 
зошит для практичних занять з 
фармакогнозії./ Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: Підприємець 
Голіней О.М., 2018. – 108 с.
6) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії. Методи 
фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного 
походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди / 
Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: Підприємець Голіней 
О.М., 2017. – 182 с.
7) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – V 
курсів фармацевтичного факультету 
(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2018. – 
82 с.
5. Публікації:
1) Мельник М. В. Дослідження 
факторів вибору професії провізора 
та кар’єрного зростання студентів 
фармацевтичного факультету Івано–
Франківського національного 
медичного університету // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – 
К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – 
Вип. 127 (12). – С. 301 – 303.
2) Мельник М. В. Актуальні питання 
викладання фармакогнозії студентам 
заочного відділення в умовах 
кредитно–модульної системи освіти 
// Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол. ред. В. М. 
Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 129 (2). – С. 244 
– 246.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). – Варшава, 2019. – С. 37 
– 38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Фармакогнозія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-044-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Використання 
комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі» на базі 
Інституту підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ, 
посвідчення № 327 від 17.12.2018 р.

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ВК 15.7 Нутріціологія та 
броматологія

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, ЛП ВС № 003917, 
1997 р., спеціальність – лікувальна 
справа, кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985 (14.01.11 – кардіологія) 
від 14.10.2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 042817 від 30.06.2015 р.
4. Методичні публікації:
1) Роль аліментарного ожиріння у 
виникненні структурно-
функціональних змін нирок, серця та 
судин / Н.В. Губіна, І.Г. Купновицька, 
Р.І. Белегай, І.П. Фітковська, В.І. 
Клименко, І.В. Мартинів // Art of 
medicine. 2017. № 4 (4). С. 77 – 82.
2) Роль здорового способу життя у 
профілактиці серцево-судинних 
захворювань / І.Г. Купновицька, Н.В. 
Губіна, Р.І. Белегай, І.П. Фітковська, 
В.І. Клименко, А.О. Соломчак, Ю.О. 
Джанджала, Т.С. Ізбенко // 
Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Здоров'я 
людини: теоретичні, практичні та 
методичні аспекти». м. Полтава. 17 



листопада 2016 року. С. 26-28.
5. Типові (примірні) програми:
«Нутріціологія та броматологія».
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Нутріціологія та броматологія».
7. Підвищення кваліфікації:
1) «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», Харківська медична 
академія після-дипломної освіти, 
2019;
2) Посвідчення № ЛП ВС № 003917 
ТУ «Вибрані питання кардіології», 
ІФНМУ, 2019 р.

111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 
кандидата наук MMД 

030204, виданий 
25.06.1971, Атестат 

доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

47 ВК 15.6 Побічна дія ліків 1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, 1967 рік, диплом лікаря С №  
318905, спеціальність – лікувальна 
справа, кваліфікація лікар – 
лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
Диплом ММД № 310204, 
(спеціальність 14.03.05 - 
фармакологія) від 25.06.1971 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 012918  від 22.06.1989 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДН № 000156 (спеціальність 14.01.11 
– кардіологія, відповідно до переліку 
2015 р. – 033) від 15.12.1992 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р.
6. Підручники та посібники:
Наявність національного підручника 
з  дисципліни, що витримав кілька 
видань:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. Х.: НФаУ: Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с. 
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 
3) Фармакологія /підручник за ред. 
Чекмана І.С. Видання 3, випр. та 
доопрацьоване. Розділ 13. 
Гормональні препарати / Вінниця, 
2016. Нова книга. 784 с.
4) Фармакологія / за ред. І.С. 
Чекмана. Видання 4 (розділ 
«Гормональні препарати»). Вінниця, 
«Нова книга». 2017. 873с.
5) Купновицька І.Г., Кононенко Ю.Г., 
Нейко Н.В., Рожко М.М. Невідкладні 
стани на амбулаторному прийомі 
стоматолога / Вінниця, Нова книга. 
2017. 287 с.
6) Лабораторна діагностика. / за ред. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 315 
с.
7) Монографія: «Артеріальна 
гіпертензія й оморбідні стани» / під 
ред. І. Купновицької. 2015. 
Видавництво ІФНМУ. 200 с.
7. Методичні публікації:
1) Довідник стоматолога / методи 
обстеження, діагностика, клініка, 
лікування. Навчальний посібник / 
Ю.Г. Кононенко, М.М. Рожко, І.Г. 
Купновицька, Г.В. Кіндрат, І.В. 
Палійчук. 2013. Івано-Франківськ, 
НАІР;  383 с.
2) Лабораторна та інструментальна 
діагностика / за ред. Купновицької 
І.Г. та Ерстенюк А.М. / навч.посібн. 
2013. Івано-Франківськ. Вид-во 
ІФНМУ. 308 с.
3) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації». Івано-
Франківськ, 2014, 141 с.
4) Збірник  питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація». 2016. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
360 с.
5) «Невідкладні стани на 
амбулаторному прийомі 
стоматолога» І.Г. Купновицька, Ю.Г. 
Кононенко, Н.В. Нейко, М.М. Рожко 
/ 2017. Вінниця. Нова книга. 287 с.
6) «Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами» / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко. 2018. Івано-Франківськ. 
160 с.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Побічна дія ліків» (укр., рос. мова).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-кардіолог, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 422, дійсний до 06.12.2021 р.; 
2) ХМАПО, посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.
10. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Член редакційної колегії:
1) Журналу ІФНМУ «Архів клінічної 
медицини»;



2) Журналу «Фармакології і 
токсикології»; 
3) The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University, «series 
«Medicine»;
4) Журналу «Пульс» Івано-
Франківського наукового товариства 
ім. Шевченка.
11. Нагороджена: 
медаллю ім. Академіка Стражеска 
М.Д. «За заслуги в «Охороні 
здоровя» наказ № 36-к , посв. № 345;
Присвоєно почесне звання: 
Заслужений лікар України (Указ 
Президента України від 15.06.2017 р. 
№ 162/2017).

135712 Байгуш Юлія 
Валеріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 15.5 
Фармакоекономічний 
аналіз як інструмент 
прийняття управлінських 
рішень в охороні здоров’я

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом з 
відзнакою ВА №27797914, дата 
видачі – 17 червня 2005 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом магістра ВА №33048030, 
дата видачі – 21 листопада 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху «Загальна фармація».
2. Підручники та посібники:
1) Фармакоекономіка: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, Ю.В. Байгуш, О.В. 
Максименко. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 100 с. 
3. Публікації:
1) Байгуш Ю.В. Науково-методичне 
обґрунтування оцінки якісних та 
кількісних показників бренду 
лікарських препаратів на прикладі 
антигіпертензивних : метод. рек. / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. 
Шуванова (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.). - 
Xарків: НФаУ, 2016. - 28 с.
2) Байгуш Ю.В. Порівняльна оцінка 
сили бренду на прикладі 
антигіпертензивних препаратів: 
метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. 
Слободянюк, О.В. Шуванова 
(затверджено ПК «Фармація» МОЗ 
та АМН України, протокол № 96 від 
20.04.2016 р.). - Xарків: НФаУ, 2016. -
26 с. 
3) Байгуш Ю.В. Вивчення 
конкурентоспроможності лікарських 
препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: інформ. лист / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, Д.В. 
Семенів (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.). 
Xарків: НФаУ, 2016. 9 с. 
4) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
5) Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В., 
Семенів Д.В., Самборський О.С. 
Вплив емоційної та раціональної 
складових лояльності на вибір та 
споживання антигіпертензивних 
препаратів. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. Т 2, № 2, 2016. С. 68 
– 76. 
6) Байгуш Ю. В., Слободянюк М. М. 
Дослідження асортименту та 
доступності блокаторів бета-
адренорецепторів у роздрібному 
сегменті вітчизняного 
фармацевтичного ринку. Соціальна 
фармація в охороні здоров’я. 2016. 
Том. 2. № 1. С. 13–21.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакоекономічний аналіз як 
інструмент прийняття управлінських 
рішень в охороні здоров’я» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення кваліфікації 
викладачів з циклу «Сучасні 
технології навчання» при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ з 25.05. по 24.06.2016 
р.; посвідчення №1 до диплому № ВА 
27797914 від 24 червня 2016 р.
2) 22 квітня 2019 року атестація в 
атестаційній комісії при Міністерстві 
охорони здоров’я України наказом по 
МОЗ України від 21 травня 2019 р. за 
№996 присвоєна вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація».
3) Атестація при ДВНЗ «Івано-
Франківський національний 
медичний університет», наказом по 
ІФНМУ від 11 квітня 2019 р. № 458-д 
присвоєно звання провізора-
спеціаліста за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією».

129803 Федяк Ірина Декан, Основне Фармацевтичний Диплом спеціаліста, 21 ВК 15.5 1. Диплом про вищу освіту: 



Орестівна місце роботи факультет Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015

Фармакоекономічний 
аналіз як інструмент 
прийняття управлінських 
рішень в охороні здоров’я

Львівський державний медичний 
університет ім. Д. Галицького, 
диплом спеціаліста з відзнакою  ВК 
№11765865, дата видачі – 30 червня 
1999 р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002356 
від 22.12.2011 р. (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація). 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Фармакоекономіка: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, Ю.В. Байгуш, О.В. 
Максименко. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 100 с. 
5. Публікації:
1) Detsyk O., Fedyak I., Bilyk I. Analysis 
of social and medical portrait of 
children with pertussis, meningococcal 
infectious,scarlet fever and estimation 
of their assigned pharmacotherapy. 
WiadomościLekarskie. 2019. № 72, 9 cz 
II.P. 1802-1808 (Scopus).
2) Матейко Г.Б. Порівняльна оцінка 
клінічних протоколів лікування 
кашлюку і менінгококової інфекції у 
дітей в Україні та інших країнах у 
контексті формулярного підходу / Г. 
Б. Матейко, І. П. Білик, І. О. Федяк // 
Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації. 2015. 
№ 1. С. 73–79. 
3) Федяк І.О. Дослідження якісних 
особливостей фармацевтичного 
забезпечення хворих на цирози 
печінки із встановленими 
ускладненнями основного діагнозу / 
І. О. Федяк, О. В. Максименко, Н. В. 
Шолойко // Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини. 2015. 
№ 4. С. 62-65. 
4) Федяк І. О. Клініко-економічний 
аналіз замісної та фармакотерапії 
хворих на хронічну хворобу нирок V 
стадії / І. О. Федяк, Н. В. Шолойко, В. 
О. Ворох // Фармацевтичний 
часопис. 2015. № 4. С. 68–75.
5) Fedyak I. O. The study of the effect of 
comorbidities on pharmacotherapy of 
patients with liver cirrhosis / I. O. 
Fedyak, O. V. Maksymenko // Клінічна 
фармація. 2016. Т. 20, № 2.  С. 33–37. 
6) Федяк І. О. Аналіз статусу ВІЛ-
інфікованих пацієнтів в областях з 
найвищою поширеністю ВІЛ-
інфекції / І. О. Федяк, Д. В. Семенів // 
Профілактична медицина: 
епідеміологія, мікробіоологія, 
вірусологія, паразитологія, 
інфекційні хвороби. 2016. № 3–4 
(27). С. 149–151. 
7) Федяк І. О. Клініко-економічна 
оцінка фармакотерапії хворих на 
туберкульоз у відділеннях 
інтенсивної терапії 
протитуберкульозних диспансерів / І. 
О. Федяк, І.Г. Купновицька, Н. Р. 
Гриник // Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. 2018. № 2. С. 19–28.  
6. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Матяшової Н.О. 
«Науково-практичні підходи до 
фармакоепідеміологічного та 
фармакоекономічного оцінювання 
споживання антибактеріальних 
засобів при амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
25.05.2014 р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Івко Т.І. «Оптимізація 
лікарського забезпечення хворих на 
цукровий діабет ІІ типу на основі 
маркетингових і 
фармакоекономічних досліджень». 
Спеціалізована вчена рада 
Д26.613.04 при Національній 
медичній академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, 24.03.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Цурікової О.В. 
«Організаційно-економічне 
обґрунтування підходів до 
вдосконалення фармацевтичної 
допомоги хворим на гострі лейкози 
за умов медичного страхування» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
19.05.2016 р.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакоекономічний аналіз як 
інструмент прийняття управлінських 
рішень в охороні здоров'я» для 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
8. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 



школі», 2018 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
9. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
10. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
11. Декан фармацевтичного 
факультету.

135712 Байгуш Юлія 
Валеріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ВК 15.4 Особливості 
зовнішньоекономічної 
діяльності у 
фармацевтичній галузі

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом з 
відзнакою ВА №27797914, дата 
видачі – 17 червня 2005 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом магістра ВА №33048030, 
дата видачі – 21 листопада 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху «Загальна фармація».
2. Публікації:
1) Байгуш Ю.В. Науково-методичне 
обґрунтування оцінки якісних та 
кількісних показників бренду 
лікарських препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: метод. рек. / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. 
Шуванова (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.). - 
Xарків: НФаУ, 2016. 28 с.
2) Байгуш Ю.В. Порівняльна оцінка 
сили бренду на прикладі 
антигіпертензивних препаратів: 
метод. рек. / Ю.В. Байгуш, М.М. 
Слободянюк, О.В. Шуванова 
(затверджено ПК «Фармація» МОЗ 
та АМН України, протокол № 96 від 
20.04.2016 р.). Xарків: НФаУ, 2016. 26 
с. 
3) Байгуш Ю.В. Вивчення 
конкурентоспроможності лікарських 
препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: інформ. лист / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, Д.В. 
Семенів (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.). 
Xарків: НФаУ, 2016. 9 с. 
4) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
5) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Обґрунтування 
маркетингового підходу до 
визначення ціни лікарського засобу 
карведилолу на основі 
соціальноорієнтованої політики 
підприємства. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. 2019. Т. 5, № 2. С. 
63-74. 
https://doi.org/10.24959/sphhcj.19.147.

6) Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В. 
Показники торгової марки та бренда 
лікарського препарату. 
Фармацевтична енциклопедія. 3-тє 
вид., переробл. і доповн. К.: 
«МОРІОН». 2016. С. 1333–1334. 
7) Байгуш Ю.В., Самборський О.С. 
Бренд лікарського препарату. 
Фармацевтична енциклопедія. 
Голова ред. ради та автор передмови 
В.П. Черних. 3-тє вид., переробл. і 
доповн. К.: «МОРІОН», 2016. С. 241 – 
242.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Особливості зовнішньоекономічної 
діяльності у фармацевтичній галузі» 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації 



викладачів з циклу «Сучасні 
технології навчання» при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ з 25.05. по 24.06.2016 
р.; посвідчення №1 до диплому № ВА 
27797914 від 24 червня 2016 р.
5. Підвищення кваліфікації:
1) 22 квітня 2019 року атестація в 
атестаційній комісії при Міністерстві 
охорони здоров’я України наказом по 
МОЗ України від 21 травня 2019 р. за 
№996 присвоєна вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація».
2) 5 квітня 2019 р. атестація при 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», наказом по ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний 
медичний університет» від 11 квітня 
2019 р. № 458-д присвоєно звання 
провізора-спеціаліста за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією».

197392 Феденько Світлана 
Миколаївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
доцента AД 001526, 
виданий 18.12.2018

16 ВК 15.3 Основи страхової 
медицини

1. Диплом про вищу освіту:
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 
№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність – 
міжнародна економіка, кваліфікація 
– магістр з міжнародної економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962 від 28.04.2015 р. 
(08.00.08 – гроші, фінанси, і кредит).  
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
2) Неперервна освіта в 
соціокультурних вимірах: колективна 
монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; 
за наук. ред. д.п.н. В. М. Слабка / 
Мін-во освіти і науки, Нац.пед. ун-т 
імені М. П. Драгоманова ; кафедра 
освіти дорослих. Київ : Видавничий 
дім «Гельветика», 2018. 284 с.
5. Публікації:
1) Інституційне забезпечення 
фінансування системи охорони 
здоров'я. С.М. Феденько. Актуальні 
проблеми розвитку економіки 
регіону : [науковий журнал]. 
Прикарпат. нац. ун. ім. Василя 
Стефаника;редкол.: І. Г. Ткачук (відп. 
ред.). Івано-Франківськ, 2015. Вип. 
11, Т. 2. С. 80-86.
2) Концептуальна модель 
фінансового забезпечення охорони 
здоров’я України в умовах 
запровадження обов’язкового 
медичного страхування. С.М 
Феденько. Black sea scientific journal 
of academic research. 2014. № 14, June 
– Р. 44-48.
3) Cамостійна позааудиторна робота 
у системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців фармації. С.М. 
Феденько. Освітній дискурс : Збірник 
наукових праць / Голов. ред. О. П. 
Кивлюк. Київ: «Видавництво 
«Гілея», 2018. Випуск 6 (6-7): 
гуманітарні науки. С. 35-43.
4) Fedenko S. The financial aspects of 
pharmaceutical supply of privileged 
categories of citizens in Ukraine / S. 
Fedenko // European Applied Sciences. 
2014. №6, June. Р. 94-96.
5) Роль дисципліни «Основи 
страхової медицини» в системі 
підготовки фахівців фармації. С.М. 
Феденько, Д.В. Семенів. Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ-Яремче, 17 травня 2019 р. 
ІФНМУ, 2019. С.129.
6) Феденько С.М. Медичне 
страхування в системі національної 
лікарської політики.  С.М. Феденько. 
Формування Національної лікарської 
політики за умов впровадження 
медичного страхування: питання 
освіти, теорії та практики: матеріали 
ІV Всеукр. наук.-практ. конф., м. 
Харків, 15 берез. 2017 р.  ред.кол.: 
А.С. Немченко та ін. Х.: Вид-во 
НФаУ, 2017. С. 241-242.
7) Роль і місце дисциплін 
організаційно-економічного 
напрямку у підготовці магістра 
фармації в ІФНМУ відповідно нової 
ОПП. І.О. Федяк, С.М. Феденько. 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-



Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 104.
8) Дослідження стану 
фармацевтичного забезпечення 
хворих на бронхіальну астму в період 
дії Урядової програми «Доступні 
ліки». С.М. Феденько. Менеджмент та 
маркетинг у складі сучасної 
економіки, науки, освіти, практики: 
Щорічний збірник наукових робіт. 
Матеріали VІІІ міжнародної науково-
практичної дистанційної 
конференції, м. Харків, 19 березня 
2020 р.) / редкол.: В.В. Малий та ін. 
Харків.: Нац. фармац.ун-т, 2020. 385 
с., с. 59-60. 
9) Феденько С.М. Особливості 
реформування системи охорони 
здоров’я  України / С.М. Феденько // 
Фармакоекономіка в Україні: стан та 
перспективи розвитку: матеріали IX 
наук.- практ. конф., м. Харків, 23 
березня 2017 р. / редкол. : В. П. 
Черних та ін. Х. : Вид-во НФаУ, 2017. 
С. 279-280.
10) Напрямки удосконалення 
викладання організаційно-
економічних дисциплін у системі 
підготовки спеціалістів фармації. 
С.М. Феденько. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю (м. Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2018 
р.) - ІФНМУ, 2018.– С.104
11) Економічні аспекти 
фармацевтичного забезпечення 
онкологічних хворих на 
територіальному рівні. С.М. 
Феденько. International research and 
practice conference «Relevant issues of 
modern medicine: the experience of 
Poland and Ukraine»: Conference 
proceedings, October 20–21, 2017. 
Lublin, Poland: Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». – Р. 132-134.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Основи страхової медицини» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Стажування в Uniwersytet Medyczny 
(Wydział Farmaceutycznym z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), 
Warszawa, Republic of Poland 
Республіка Польща, з 05.06.2017-
09.06.2017 р.
2) Наукове онлайн стажування 
«Академічна доброчесність» - 180 
год. (6 кредитів ECTS) з 11 травня по 
19 червня 2020 року. Реєстраційний 
№ KW-062020/013 від 19.06.2020 р.  
(Warszawa, Republic of Poland).
8. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №128-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р. 
9. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю: Вища атестаційна 
комісія МОЗ України, провізор за 
спеціальністю «Організація та 
економіка фармації», перша 
кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 04, дійсне до 2023 р.

129803 Федяк Ірина 
Орестівна

Декан, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015

21 ВК 15.3 Основи страхової 
медицини

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
університет ім. Д. Галицького, 
диплом спеціаліста з відзнакою  
ВК№11765865, дата видачі – 30 
червня 1999 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 
002356, (15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 22.12.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації. 
Ч. 3. Основи економіки фармації : 
нац.. підруч. для студентів фармац. 
ф-тів ВНЗ МОЗ України / А.С. 
Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. 
Назаркіна, Федяк І.О. та ін.; за ред. 
А.С. Немченко. Харків. НФаУ. Золоті 
сторінки, 2017. 272 с. (Національний 
підручник).
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
5. Публікації: 
1) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. /Pharmacia 
66(3): 157-160. (Web of Science).
2) Федяк І.О. Дослідження динаміки 
фінансування програм 
імунопрофілактики в Україні. І.О. 



Федяк, І.І. Іванюлик // 
Фармацевтичний часопис. №1(33). 
2015. С. 90–97.
3) Федяк І.О. Визначення вартості 
централізованої йодопрофілактики 
населення Прикарпаття / І. О. Федяк, 
А. Ю. Пустовіт // Клінічна фармація. 
2015. Т. 23, №2. С. 65–71.
4) Федяк І.О. Оцінка соціально-
економічної доступності діуретиків 
спіронолактону (C03DA01) та 
фуросеміду (С03СА01) на 
вітчизняному фармацевтичному 
ринку / І.О. Федяк, О.В. Максименко 
// Соціальна фармація в охороні 
здоров’я 2019. № 1. С. 21–31.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Основи страхової медицини» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Член редколегії матеріалів 
конференцій:
1) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні: 
матеріали науково-практичної 
регіональної конференції, Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 р. 
/ редкол.: М.М. Рожко, Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк та ін. –: ПП Голіней О.М., 
2016. – 232 с.
2) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М.М. Рожко, І.О. Федяк, 
Л.М. Гаврищук та ін. – Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – 275 с. 
8. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 
школі», 2018 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
9. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
10. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
11. Декан фармацевтичного 
факультету.

50754 Белегай Роксолана 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2000, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 017747, виданий 
21.11.2013, Атестат 

доцента 12ДЦ 046280, 
виданий 25.02.2016

20 ВК 15.2 Соціальна 
взаємодія: провізор-
лікар-пацієнт

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ВА 
№12061095, дата видачі – 26.06.2000 
р., спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
диплом ДК № 017747 (14.01.11 – 
кардіологія) від 21.11.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 046280 від 02.02.2016 р.
4. Підручники та посібники:
1) Лабораторна діагностика. / за ред.. 
проф. Купновицької І.Г., Ерстенюк 
А.М. / Вінниця, Нова книга. 2019. 
315с.
2) Купновицька І.Г., Белегай Р.І., 
Губіна Н.В., Данилюк О.І., Калугіна 
С.М., Клименко В.І., Фітковська І.П., 
Ковальчук Н.Є., Дронь Л.А., 
Вівчаренко М.П. «Матеріали до 
атестації випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація» 
українською, російською й 
англійською мовами // Ів-
Франківськ. 2018. 160 с.
5. Методичні публікації:
1) Купновицька І.Г., Белегай Р.І., 
Губіна Н.В., Данилюк О.І., Клименко 
В.І., Фітковська І.П., Вівчаренко М.П. 



«Значення профілактики емоційного 
вигорання для вдосконалення 
професійної майстерності 
викладача» // Зб. тез наук.-пр.конф. 
з міжн.уч. «Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу». 11 У. Ів-Фр., 2018. С.182.
2) Купновицька І.Г, Клименко В.І., 
Фітковська І.П., Калугіна С.М., 
Белегай Р.І., Данилюк О.І. 
Вівчаренко М.П. Дистанційна форма 
навчання як один із методів 
підвищення мотивації навчання 
студентами заочної форми 
підготовки. Прикарпатський вісник 
НТШ «Пульс» 2019. №4. С.73-79.
3) Белегай Р.І. Кредитно-модульна 
організація виробничої практики з 
клінічної фармації в системі вищої 
фармацевтичної освіти / Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 2. 
С. 127 – 128.
4) Белегай Р.І. «Протокол 
ефективності і безпечності 
лікарського препарату» як один з 
видів самостійної роботи студентів 
при вивченні клінічної фармакології 
/ Галицький лікарський вісник. 2015. 
Т. 22, № 3 (ч.1). С. 21 – 23.
5) Белегай Р.І. Особливості 
проведення підсумкового модульного 
контролю з предмету «Клінічна 
фармакологія» / Галицький 
лікарський вісник. 2015. Т. 22, № 4 
(ч. 1). С. 19 -21
6) Купновицька І.Г., Губіна Н.В., 
Белегай Р.І., Фітковська І.П., 
Клименко В.І., Данилюк О.І., 
Вівчаренко М.П. «Майстерність та 
роль викладача вищої школи у 
формуванні особистості студента» // 
Зб. тез наук.-пр. конф. з міжн. уч. 
«Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу». 11 У. Ів-
Фр., 2018. С.181.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Соціальна взаємодія: провізор-
лікар-фармацевт».
7. Підвищення кваліфікації: 
1) ХМАПО, посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.,
2) Basic Counsultant of  Positive 
Psychotherapy (WAPP) Certificate 
registration number UKR-211-2018, 
Wiesbaden, Germany: 09 May 2018; 
Course “Training 
methodology”Certificate registration 
number 20032020TM01 (this course 
accredited by the European Coach 
Federation), 2020.

156174 Білик Ірина Петрівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація

8 ВК 15.1 Міжнародний 
маркетинг у фармації

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА №41251849, дата 
видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Публікації:
1) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с. 100 
прим.
2) Федяк І.О., Білик І.П., Іванюлик 
І.І. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних та противірусних 
препаратів для етіотропної терапії 
дитячих бактерійних та вірусних 
захворювань і їх імунопрофілактики: 
метод. рек. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 52 с.
3) Detsyk O., Fedyak I., Bilyk I. Analysis 
of social and medical portrait of 
children with pertussis, meningococcal 
infectious, scarlet fever and estimation 
of their assigned pharmacotherapy. 
Wiadomości Lekarskie. Т. 72, № 9. 
2019. P. 1802-1808. (Scopus). 
4) Федяк І. О., Білик І. П. 
Маркетинговий аналіз 
антибактерійних препаратів групи 
азитроміцину для використання у 
педіатрії. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. 2018. Т. 4, № 1. С. 
81–92.
5) Федяк І. О., Білик І. П. Аналіз 
вітчизняного ринку препаратів 
азитроміцину для етіотропної терапії 
дітей, хворих на кашлюк. Соціальна 
фармація: стан, проблеми, 
перспективи: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції, м. Харків, 25–
28 квітня 2017 р. Харків: НФаУ, 2017. 
С. 63–68.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Міжнародний маркетинг у 
фармації» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення кваліфікації в 
постійно-діючому Тренінговому 
центрі ІФНМУ (посвідчення №9 від 
11.06.2017 р.)
2) Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Основи педагогічної 



майстерності» на базі НФаУ з 2 
жовтня по 1 листопада 2019 року. 
Свідоцтво від 01.11.2019 р.

197202 Самборський Олег 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110201 Фармацiя, Диплом 
магістра, Тернопільський 

національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 2018, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, Диплом 
кандидата наук ДK 

027907, виданий 
26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001255, 
виданий 23.10.2018

15 ВК 15.1 Міжнародний 
маркетинг у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста ВА25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року, спеціальність 
– фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с.
2) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с.
3) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М., Євтушенко О.М. 
Удосконалення управління 
технологічним процесом розробки 
нових лікарських засобів як 
соціально орієнтованим проектом 
(Реєстр галузевих нововведень МОЗ 
України № 442/5/18). 
5. Публікації:
1) Samborskyi,O. Innovative 
Approaches to Teaching Professionally 
Oriented Disciplines «Organization and 
Economics of Pharmacy», 
«Management and Marketing in 
Pharmacy». Galician medical journal. 
Vol. 24 (1), 2017. P. 43 – 45. DOI: 10. 
21802 / gmj.2017.1.3.
2) Самборський О. С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 
галузі фармації. 
3) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М., Євтушенко О.М. Визначення 
потенційної ємкості ринку 
лікарських засобів (на прикладі 
антианемічних препаратів): метод. 
рек. Харків: НФаУ, 2019. 30 с.
4) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М. Обгрунтування сучасних 
підходів до галузевого регулювання 
обігу соціально орієнтованого 
асортименту ліків у системі 
фармацевтичного забезпечення 
населення: метод. рек. Харків: НФаУ, 
2019. 24 с.
5) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М Організаційно-економічні 
підходи до впровадження 
фармацевтичного туризму як 
комплексу заходів з підвищення 
доступності ліків: метод. рек. Харків: 
НФаУ, 2020. 36 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Міжнародний маркетинг у фармації 
(за професійним спрямуванням)» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Прийняв безпосередню участь в 
роботі міжнародної конференції 
«Relevant issues of modern medicine: 
the experience of Poland and Ukraine», 
(Lublin, Republic of Poland, October 
20–21, 2017).
2) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 
2017).
8. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, з 12.05.2020 р. по 25.05.2020 
р., Реєстраційний №123 до диплому 
ВА 25556896 від 25.05.2020 р. 
"Інноваційні технології викладання".
9. Робота за цивільним трудовим 
договором. 
Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 

5 ВК 15.11 Аромологія у 
фармації і косметології

1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 



навчальний заклад 
"Івано-Франківський 

національний медичний 
університет", рік 

закінчення: 2009, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя

заклад «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом спеціаліста ВА № 36958231, 
дата видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація. 
2) Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», № 318-д, дата видачі – 
15 березня 2018 р., спеціальність – 
організація і управління фармацією, 
кваліфікація –провізор-спеціаліст.
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: tutorial manual for seminars 
and practical classes for I year students 
of pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 43 p.
2) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: Practical Lessons at a Drug 
Technology Drug Store: training 
manual for practical classes and 
independent work for I year students of 
pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 120 p.
3. Публікації:
1) Костащук Т.З., Федоровська М.І. 
Перспективи екстемпорального 
виготовлення кондитерських 
лікарських форм. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: 
Матеріали науково-практичної 
дистанційної конференції з 
міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 96 – 98.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми,
робочої навчальної програми та 
силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Аромологія у фармації і 
косметології» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
Атестація в атестаційній комісії при 
Державному вищому навчальному 
закладі «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет» «Організація і 
управління фармацією», № 318-д, від 
15 березня 2018 року.
6. Педагогічні курси:
1) Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів з ІФНМУ, посвідчення 
№11 з 10.04. по 19.06.2017 р.
2) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
професійної діяльності викладачів 
ЗВО» (Харківська медична академія 
післядипломної освіти) з 21.01.2019 
по 05.02.2019 № ВА 36958231 
присвоєно кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії».
7. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою:
Сертифікат ECL Exam Centre 
“Universal Test” in English, CEFR B2 
Level, реєстраційний номер 
№000904073, виданий 16 лютого 
2019 року, м. Київ.

138589 Шуфнарович 
Мар`яна Антонівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти і газу, 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 091501 

Комп'ютернi системи та 
мережi, Диплом 

кандидата наук ДK 
025764, виданий 

22.12.2014

13 ВК 4.3 Робота з 
інформаційними 
джерелами

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
2007р., спеціальність - комп’ютерні 
системи та мережі, кваліфікація - 
спеціаліст з комп’ютерних систем та 
мереж. Диплом спеціаліста ВА № 
32900120. Дата видачі - 27.06.2007 р.
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК № 025764 (05.13.07 - 
автоматизація процесів керування) 
від 22.12.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 004049 від 26.02.2020 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Шуфнарович М.А. Математичне 
моделювання стану грунтів за 
вмістом в них важких металів. 
Інформаційні технології в освіті, 
техніці та промисловості: збірник тез 
доповідей ІV всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10 – 11 жовтня 
2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С.206 
- 207.
2) Шуфнарович М.А. Моделювання 
забруднення важкими металами 
грунтів досліджуваних територій. 
Розвиток природничих наук як 
основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.204-206.
3) Шуфнарович М. А. Сучасні 
інформаційні технології у організації 
самостійної роботи майбутніх 



фахівців. Розвиток природничих 
наук як основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.357-359.
4) Шуфнарович М.А. Дистанційне 
навчання майбутніх фахівців у вищих 
медичних закладах освіти. Aktuelle 
themen im kontext der entwicklung der 
modernen wissenschaften. Dresden, 
Deutschland, 23 januar 2019. Р.55 – 58.
5) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М.А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. №6. С. 13-24.
6) Горбійчук М.І., Шуфнарович М.А., 
Лазорів О.Т. Оцінка точності 
прогнозування зміни станів 
коливних процесів із некратними 
частотами / Нафтогазова енергетика. 
2014. №2 (22). С. 76-85. 
7) Horbiychuk M., Shufnarovych M. 
Computer system of monitoring and 
predictionforecasting of water level 
rivers / Journal Of Hydrocarbon Power 
Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 
124 - 130. 
8) Шуфнарович М.А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
умовах невизначеності під час 
керування об’єктами 
природокористування / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2015. Випуск 
25.10. С. 341 – 347. 
9) Шуфнарович М.А. Перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій у 
самостійній роботі студентів вищих 
навчальних закладів / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2017. Випуск 
27 (1). С. 222 – 225. 
10) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М.А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. № 6. С. 13-24.
6. Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, 2019.
7.Стажування:
1) «Академічна доброчесність: 
виклики сучасності» на базі Вищого 
Духовного Семінаріуму UKSW 
спільно з «Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2019 р. (№ RW-
102019/051).
2) Сертифікат. PEARSON VUE-
Authorized Test Center – English Level 
B2 (14.05.2019 р. № 000651480).

115265 Водославський 
Василь 
Мирославович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 024626, виданий 
31.10.2014, Атестат 

доцента AД 002576, 
виданий 20.06.2019

17 ОКП 25 Фармакогнозія 1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний університет 
імені Юрія Федьковича, 1999 р., 
диплом спеціаліста з відзнакою РН 
№ 11798960, дата видачі - 20 червня 
1999 р., спеціальність - біологія, 
кваліфікація - біолог, викладач 
біології і хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 024626 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 31.10.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002576 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники. 
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Водославський В.М., … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
Навчально-методичні посібники:
1) Методи фармакогнозії. 
Визначення тотожності лікарської 
рослинної сировини різних 
морфологічних груп. Приймання 
лікарської рослинної сировини. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е розширене, доповнене) 
/ А.Р. Грицик, В.М. Водославський, 
І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, Л.М. 
Грицик. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2018. – 232 с.
2) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 
113 с.
3) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
4) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2019. – 248 с.
5) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – V 
курсів фармацевтичного факультету 



(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2016. – 
82 с.
6) ЛР і ЛРС, яка містить ізопреноїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди та різні 
групи БАР. Лікарська сировини 
тваринного походження. Робочий 
зошит для практичних занять з 
фармакогнозії. / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. - 
Івано-Франківськ: Підприємець 
Голіней О.М., 2017. – 108 с.
7) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії. Методи 
фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного 
походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди / 
Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: Підприємець Голіней 
О.М., 2017. – 182 с.
5. Публікації:
1) Водославський В.М. Психологічні 
закономірності успішного навчання 
та формування здорового способу 
життя в студентів спеціальності 
«Фармація». // Гілея: науковий 
вісник. Збірник наукових праць / 
Гол. Ред. В. М. Вашкевич. – К. : 
«Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 
127 (12). – С. 284 – 288.
2) Водославський В.М. Навчально – 
тренінговий центр як складова 
міждисциплінарних зв’язків 
удосконалення практичних навичок 
при вивченні предметів 
«Фармацевтична ботаніка», 
«Фармакогнозія» та 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин». // Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. Ред. В. 
М. Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 129 (2). – С. 247 
– 249.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). – Варшава, 2019. – С. 37 
– 38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Фармакогнозія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-043-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Професійна діяльність 
викладача ВНЗ» на базі Інституту 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ, посвідчення № 5 від 
14.12.2016 р.

195951 Кривов`яз Оксана 
Степанівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя

12 ОКП 21 Біологічна хімія 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
диплом магістра з відзнакою ВА 
30506513, 2006 р., спеціальність - 
біологія, кваліфікація - біолог, 
викладач.
2. Публікації:
1) Оksana Kryvoviaz / 17th Horizons in 
Molecular Biology/ O. Kryvoviaz, 
A.Nykolyn, I.Kindrat// Study of the 
effects of excessive phosphate intake on 
metabolic processes in experimental 
animals’ bodies: Göttingen, Germany, 
2020.-P.113.
2) Кривов’яз О.С. Забезпечення 
якості вищої освіти / Кривов’яз О.С., 
Мельничук Л.В. // Академічна 
доброчесність – головна ідея 
забезпечення якості вищої освіти: 
погляд через призму розуміння 
студентами: Збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-методичної 
конференції «Забезпечення якості 
вищої освіти». Одеса, 2020. С. 57.
3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Біологічна хімія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, 2018 р., №ВА30506513.

84396 Токарик Галина 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 1999, 
спеціальність: 0703 

19 ОКП 21 Біологічна хімія 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 11894775, 
дата видачі 30 червня 1999 року, 
спеціальність - хімія, кваліфікація-



Хімія, Диплом кандидата 
наук ДK 034467, виданий 

11.05.2006, Атестат 
доцента AД 001821, 
виданий 20.12.2018

хімік, викладач. 
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК №034467  від 11.05.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат АД  
№ 009056 від 20.12.2018 р.
4. Публікації:
1) Токарик Г.В. Навчальна дискусія – 
як приклад інтерактивного методу 
навчання студентів-медиків. 
Pedagogy and Psychology. 2018; VI 
(75): 65-68.Issue:181.
2) Slabiak Oksana I, Ivanchuk Iryna M, 
Klimenko Lina Yu, Tokaryk Galina V,  
Kolisnyk Iuliia S. Development and 
Validation of UV-spectrophotometris 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination. Іnternftional Iournal of 
Pharmaceutical Quality Assuranse. 
2018;9(3):231-240. 
DOI:10.25258/ijpqa.v9i3.13653.
3) Oksana I. Slabiak, Iryna M. 
Ivanchuk, Lina Yu. Klimenko,  Galina V 
Tokaryk,Viacheslav O. Lebedynets, 
Vitaliy D. Yaremenko S.  Development 
and Validation of HPLC/ UV- 
Procedures for Efavirenz Quantitative 
Determination. Journal of Pharma 
ceutical Sciences  and Research. 
2018;10(11):2829-2835. DOI: 
10.25258/ijpqa.v9i3.13663.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Біологічна хімія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування: в медичному 
університеті Жешува, Республіка 
Польща, липень 2018 р.
8. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, 2019 р., 
№ВА11894775.

86211 Сенчій Василь 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом кандидата наук 
ДK 005649, виданий 
12.01.2000, Атестат 

доцента ДЦ 009056, 
виданий 21.10.2004

20 ОКП 21 Біологічна хімія 1. Диплом про вищу освіту: 
Луганський медичний інститут, 
диплом спеціаліста з відзнакою КВ 
№ 796793, дата видачі 30 червня 1994 
року, спеціальність - лікувальна 
справа, кваліфікація - лікар-
лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 005649  від 12.01.2000 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 009056 від 21.10.2004р.
4. Публікації:
1) Шипилов И.В Фильчуков Д.А., 
Сенчий В.Н. Содержание свободного 
сфингозина и фрагментированной 
ДНК в почечной ткани у больных 
раком почки. Загальна патологія та 
патологічна фізіологія. 2019 Т. 7 В.4 
с. 249-252.
2) Шипилова И.В. Фильчуков Д.А., 
Сенчий В.Н. Уровень клеточной 
пролиферации и ДНК фрагментации 
у больных раком почки. Загальна 
патологія та патологічна фізіологія. 
2018. Т.7. В 3.С.130-134.
3) Комаревцева И.А., Сенчий В.Н., 
Фильчуков Д.А, Бриндак Д.В., 
Русалов В.Л. Содержание свободного 
сфингозина в почечной ткани при 
введении аллогенных 
мезенхимальных стволовых клеток 
на фоне развития 
экспериментальной острой почечной 
недостаточности. Український 
журнал екстремальної медицини 
імені Г.О. Можаєва 2016 р, Т.12, В.3, 
С. 42-46.
4) Сенчий В.Н Фильчуков Д.А., 
Бриндак Д.В., Андросова 
М.Е.Содержание нитрит-анионов и 
фрагментированной ДНК при 
введении мензехимальных 
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університету.  Серія  хімічна. – 2016.  
– Випуск 57. Частина 1. –С.84–88.
9) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження тетрарної сполуки 
TmLi0,71Co1,29Sn2 методом 
монокристалу. // Вісник Прикарп. 
нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. 
Серія Хімія. – Івано-Франківськ: 
2016. – Вип. ХX. – С.40-43.
10) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Уточнення кристалічної структури 
бінарної сполуки TbSn2 методом 
монокристалу. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
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11) Стецьків А.О. Ізотермічний 
переріз діаграми стану потрійної 
системи Tb-Li-Si за температури 400 
°С. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія  
Хімія). 2017, №1 (37). – С. 59–62. 
12) Стецьків А. Взаємодія 
компонентів у потрійній системі La–
Lі–Sі за температури 400ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. – 2017.  – Випуск 58. 
Частина 1. – С. 21–26.
13) Стецьків А. Фазові рівноваги у 
потрійній системі Dy–Lі–Sі за 
температури 400ºC. // Праці 
Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Хімічні науки. – 2017. – Том XLVIII. –
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14) Стецьків А.О. Дослідження 
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15) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Фазові 
рівноваги у потрійній системі Eu-Li-
Sn за температури 400°С. // 
Науковий вісник Ужгородського 
університету (Серія  Хімія). 2018, №1 
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16)Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. 
Ізотермічний переріз діаграми стану 
системи Tb–Lі–Sn за температури 
400 ºC. // Вісник Львівського  
університету.  Серія  хімічна. – 2018.  
– Випуск 59. Частина 1. –С. 21–27.
17) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження взаємодії компонентів у 
системі Sm Li Со Si за температури 



400ºС // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2019, №1 (41). – С. 5–10. 
18) Стецьків А. Фазові  рівноваги  у  
системі  La-Li-Co-Si  в області 
LaSi-«LiSi»-CoSi-Si при 400 ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. – 2019.  – Випуск 60. 
Частина 1. –С. 56–63.
19) Дмитрів А.М., Винницька Р.Б., 
Стецьків А.О. Роль науково-дослідної 
роботи студентів при вивченні 
хімічних дисциплін  // Гілея. 
Науковий вісник. 2020. Випуск 154 
(№ 3).С. 175–177.
6. Стажування:
Наукове стажування “Академічна 
доброчесність” у Варшаві (Польща) з 
05.11.2018 по 16.11.2018 року 
(сертифікат WP-13/02 від 16.11.18 
року).
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому  № 
КА №004667 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р. 
8. Нагороджений у 2018 р. грамотою 
Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації за активну 
наукову діяльність та вагомий внесок 
у розвиток освіти на Прикарпатті.
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15 ОКП 19 Органічна хімія 1. Диплом про вищу освіту:
Національний університет 
«Львівська політехніка», диплом 
магістра ДМ №012946, дата видачі – 
16.11.2000 року, спеціальність – 
хімічна технологія органічних 
речовин, кваліфікація – магістр.
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК №029773 (05.17.04 – технологія 
продуктів органічного синтезу) від 
08.06.2005 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента 12ДЦ № 032571 від 
26.10.2012 р.
4. Публікації:
1) Федоровська М.І. Дослідження з 
розробки технології настойки 
«Стимуфіт», призначеної для для 
застосування при телогеновій 
алопеції / М. І. Федоровська, Н.П. 
Половко, Н.С. Леочко// 
Фармацевтичний часопис. – 2018. – 
№ 1. – С. 34–40.
2) Федоровська М.І. Розробка 
технології крем-маски з рослинними 
субстанціями для терапії андрогенної 
алопеції / М.І. Федоровська, Н.П. 
Половко, Н.С. Леочко // Science Rise: 
Pharmaceutical Science. – 2017. – №3. 
– С. 19-24.
3) Патент на корисну модель 116095 
Україна, МПК А61К 9/10, А61К 31/115, 
А61Р 17/00, Гелева основа для м’яких 
косметичних та лікарських засобів / 
Федоровська М.І., Половко Н.П.; 
Леочко Н.П.; u 201611206, 
заявл.07.11.2016; опубл. 10.05.2017, 
Бюл. №9.
4) Мельник Д.О., Леочко Н.С. Курси 
за вибором – основа інновацій в 
вищій школі // Збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю «Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу. 17 травня 2019 
року». – 2019.- С. 42.
5) Леочко Н.С., Дмитрів А.М., П’яста 
Г.Г. Навчально-практичні центри у 
підготовці фахівців фармацевтичного 
профілю // тези II науково-
методичної конференції «Актуальні 
питання хімії в загальноосвітніх 
навчальних закладах» 9 квітня 2016 
року – Львів. – 2016 – С. 13.
6) Дмитрів А.М., Леочко Н.С. 
Інформаційно-комунікаційні 
технології при викладанні хімічних 
дисциплін// тези II науково-
методичної конференції «Актуальні 
питання хімії в загальноосвітніх 
навчальних закладах» 9 квітня 2016 
року – Львів. – 2016 – С.17.
7) Мойсеєнко М.І., Дудій П.Ф., 
Леочко Н.С., Сенчій В.М., Цюцьмаць 
І.В., Рущак Н.І. Досвід впровадження 
елементів дистанційної освіти на 
заочній формі навчання 
фармацевтичного факультету ІФНМУ 
// тези науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
«Досвід впровадження європейської 
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття III-IV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології» 20 травня 2016 
року – Івано-Франківськ – 2016 – 
С.129.
5. Типова (примірна) 
програма:«Теоретичні основи 
синтезу» - примірна програма 
навчальної дисципліни (курс за 
вибором, спеціалізація «Фармація») 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої «Магістр 
фармації» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я», спеціальності 226 
«Фармація» / За ред. В.П. Черних, 
Л.А. Шемчук, О.А. Бризицької, І.Є. 
Билов. К., 2018 р., 22 с. (погоджено 
директором ДУ «Центрального 
методичного кабінету з вищої освіти 
МОЗ України» І.Мельником 20 
червня 2018 р.)
6. Співавтор (співрозробник), робочої 
навчальної програми та силабусу з 
дисципліни: «Теоретичні основи 



синтезу» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.). 
7. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення №ДМ 
012946, «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 р.
2) Сертифікат №00008-АП , 2020 
«Актуальні питання нової процедури 
акредитації освітніх програм» (6 
кредитів ECTS), 2020 р.

19946 Нейко Оксана 
Василівна

Асистент, Основне 
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Диплом спеціаліста, 
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навчальний заклад 
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університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

052547, виданий 
20.06.2019

8 ОКП 25 Фармакогнозія 1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2011 р.; 
диплом з відзнакою ВА № 41492134, 
дата видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2012 р.; 
диплом магістра з відзнакою ВА № 
43855062, дата видачі - 31 липня 2012 
року.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 052547 
від 20 червня 2019 року.
3. Публікації:
1) Розповсюдження, заготівля та 
раціональне використання 
лікарськиз рослин: [методичні 
рекомендації] / Грицик А. Р., Сас І. 
А., Грицик Л. М., Нейко О. В. Івано- 
Франківськ, 2014. 87с.
4. Стажування: м. Мюнхен 
Sprachschuke aktiv.
5. Підвищення кваліфікації:
1) НФаУ «Основи педагогічної 
майстерності» 2019 р., № 290. 
2) Сертифікат рівня В2 з 
англійськоїмови Cambridge English 
Level 2 Certificate in ESOL 
International (First), certificate 
number: 0057635562, date of issue 
03/07/17, Cambridge English Language 
Assessment. 

2496 Мандзюк Лідія 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 0703 Хімія

18 ОКП 19 Органічна хімія 1. Диплом про вищу освіту. 
1) Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2001 р., диплом 
спеціаліста ВА №16536100, 
спеціальність - хімія, кваліфікація - 
хімік, викладач.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», 2010 р., диплом 
спеціаліста ВА №39059098, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація - провізор.
3) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», 2011 р., провізор-
спеціаліст, сертифікат №4941, 
спеціальність – загальна фармація.
2. Публікації:
1) Стецьків А.О., Винницька Р.Б., 
Дмитрів А.М., Мандзюк Л.З. Збірник 
тестових завдань для ліцензійного 
іспиту Крок-1. Фармація. 
Міністерство Охорони Здоров’я 
України. Управління освіти та науки 
МОЗ України. Центр тестування при 
МОЗ України. – Київ. – 2016. – 21 с.
2) Мандзюк Л., Остап�’юк Ю., 
Мартяк Р.,Боднарчук О., В. Матійчук 
В., Обушак М. Взаємодія заміщених 
2-(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-
піразоліл) фенолів з 
піридинкарбальдегідами. // Вісник 
Львівського університету. Серія 
хімічна. - 2017. – Випуск 58. Ч.2. с. 
319-323.
3) Horishny V. Y., Mandzyuk L. Z., 
Lytvyn R. Z., Bodnarchuk O. V., 
Matiychuk V. S., Obushak M. D. 
Synthesis and Biological Activity of 
Pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazines 
Containing a Thiazolidin-4-one 
Fragment //Russ. J. Org. Chem. – 
2020. – Vol. 56, No. 4. – Р. 588–595.
3. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення про 
проходження підвищення 
кваліфікації до диплому ВА 
№16536100, «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 р.

83250 Боднарчук Олеся 
Василівна
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26.05.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 033519, 

виданий 25.01.2013

18 ОКП 19 Органічна хімія 1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний університет 
ім. Ю. Федьковича 1998р., диплом 
спеціаліста РН 10495267, 
спеціальність - біологія, кваліфікація 
- біолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК 058696 (02.00.03 - органічна 
хімія), 2010 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 033519, 2013р.
4. Публікації:
1) Horishny V. Y., Mandzyuk L. Z., 
Lytvyn R. Z., Bodnarchuk O. V., 
Matiychuk V. S., Obushak M. D. 
Synthesis and Biological Activity of 
Pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazines 
Containing a Thiazolidin-4-one 
Fragment //Russ. J. Org. Chem. – 
2020. – Vol. 56, No. 4. – Р. 588–595.
2) Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Мартяк 
Р., Боднарчук О., Матійчук В., 
Обушак М. Взаємодія заміщених 2-
(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-
піразоліл)фенолів з 
піридинкарбальдегідами. // Вісник 
Львівського університету. Серія  
хімічна. – 2017.  – Випуск 58. Частина 



2. - C. 319-323.
3) Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик 
Р.В., Онисько І.З., Боднарчук О.В. 
Дослідження протимікробної 
активності похідних перхлоратів 
циклопента[c]хінолінію з 4-
нітросаліциловим альдегідом. // 
Галицький лікарський вісник. -2016. 
Т. 23, №2. С.20 - 22.
5. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО,посвідчення 
№ТВ886124,«ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2017 р.
2) Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 1 
Certificatein ESOL International (First), 
certificate number: 1909133577, 
dateofissue 013/09/19, Cambridge 
English Language Assessment.

144070 Гаморак Галина 
Петрівна
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Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 017878, виданий 
21.11.2013, Атестат 

доцента AД 001012, 
виданий 05.07.2018

17 ОКП 18 Мікробіологія з 
основами імунології

1. Диплом про вищу освіту:
ІФДМІ, диплом спеціаліста ВА, 
№23165879, дата видачі - 2003 р, 
спеціальність - лікувальна справа, 
кваліфікація лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК№017878  (03.00.07 – 
мікробіологія), 2013 р.;
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№001012, 2018 р.
4. Навчальний посібник:
1) Куцик Р.В., Куровець Л.М., 
Гаморак Г.П., Ворощук П.В., Ігнатюк 
Д.О. Зошит для практичних занять з 
мікробіології для студентів 
фармацевтичного факультету. Івано-
Франківськ: Вид-во medBook, 2018.- 
94 с.
5. Публікації:
1) Hamorak G.P. Microflora of the near-
epithelial biological film of the colon 
mucosa under the conditions of itaconic 
acid application on the intact skin of 
white rats // Pharmacia.- 2017. - Vol. 
64, №4. - P.12-17.
2) Hamorak G.P. The effect of small 
doses of calcium acetylacetonate on 
large intestinal microflora of white rats 
after oral administration // Pharmacia. 
- 2016. - №3. - Vol. 63. - P.19-23.
3) Гаморак Г.П. Ефективність 
лактобактерину для відновлення 
порушеного якісного і кількісного 
складу мікрофлори товстої кишки 
білих щурів, які зазнали 20-денної 
аплікації на шкіру ітаконової кислоти 
та профілактика порушень 
мікробіоценозу за умов дії ітаконової 
кислоти // Буковинський медичний 
вісник. - 2015. - Т.19, №4 (76). - С.51-
58.      4. Гаморак Г.П. Профілактика 
дисбіозу і корекція лактобактерином 
якісного і кількісного складу 
мікрофлори дистального відділу 
тонкої кишки білих щурів, яким 
протягом 20 днів проводили 
аплікацію на шкіру ітаконовою 
кислотою // Клін. експерим. патол. - 
2015. - Т. 14, №3 (53). - С.36-44.
6. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення  до дипл. ВА 
№23165879, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2015 р.
2) Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти рівня В2 з англійської 
мови №000992566, виданий 
Освітньо-екзаменаційним центром 
(Київ) 10.04.2018 р.

88218 Куровець Леся 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1983, спеціальність:  , 
Диплом кандидата наук 

KH 006925, виданий 
29.12.1994, Атестат 

доцента ДЦ 003741, 
виданий 26.02.2002

27 ОКП 18 Мікробіологія з 
основами імунології

1. Диплом про вищу освіту:
ІФДМІ , Диплом спеціаліста И-В-І 
№120685, дата видач - 1983 р, 
спеціальність - лікувальна справа, 
кваліфікація лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КН№006925 (14.00.05 – внутрішні 
хвороби), 1994 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№003741, 2002 р.
4. Навчальний посібник:
1) Куцик Р.В., Куровець Л.М., 
Гаморак Г.П., Ворощук П.В., Ігнатюк 
Д.О. Зошит для практичних занять з 
мікробіології для студентів 
фармацевтичного факультету. Івано-
Франківськ: Вид-во medBook, 2018.- 
94 с.
5. Публікації:
1) Юрчишин О.І., Руско Г.В., 
Куровець Л.М., Куцик Р.В. Здатність 
водно-етанольних екстрактів 
лікарських рослин відновлювати 
чутливість до еритроміцину шкірних 
ізолятів стафілококів з 
рибосомальним механізмом MLS-
резистентності // Art of Medicine.-
2017.-№2 (2).- С. 45-53.
2) Юрчишин О.І., Куровець Л.М., 
Руско Г.В. Вивчення протимікробних 
і антибіотикопотенціюючих 
властивостей спиртових рослинних 
екстрактів відносно шкірних ізолятів 
стафілококів – збудників піодермій з 
різними механізмами MLS-
резистентності // Biomedical and 
Biosocial Anthropology. – 2016 -. № 
26. - С. 52–57.
Патенти:
1) Патент України на винахід.. 
№122030, А61 К45/06 (2006.01), А61 
P31/04 (2006.01), А61 К31/7048 
(2006.01). Куцик Р.В., Юрчишин О.І., 
Куровець Л.М., Руско Г.В., Огієнко 
Т.Ю., Шикета Л.М., Чмут В.Г. Спосіб  
лікування гнійних процесів шкіри і 
м’яких тканин. Заявка a2019 01599, 
подана 18.02.2019, Опубл. 



25.08.2020, Бюл.№ 16.
2) Патент України на винахід UA 
№87459. МПК А61 К31/435, А61 
P31/00, C07 D215/10. Куцик Р.В., 
Новіцький З.Л., Мельник М.В., 
Куровець Л.М., Боднарчук О.В. 
Спосіб синтезу стирилових похідних 
четвертинних солей 
циклопента[c]хінолінію з високим 
рівнем протистафілококової і 
антикандидозної активності. 
№200512420; Заявл. 23.12.2005; 
Опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9; Опубл. 
пат. 27.07.2009, Бюл.№ 14.
3) Патент України на корисну модель 
UA № 112298 U, A61K 6/00, A61K 
36/00, A61P 43/00. Огієнко Т.Ю., 
Огієнко С.А., Куцик Р.В., Куровець 
Л.М., Юрчишин О.І. Спосіб 
лікування протезних стоматитів. 
Заявка №u2016 06242 17.06.2016. 
Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, « Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

137345 Куцик Роман 
Володимирович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1987, спеціальність:  , 
Диплом доктора наук ДД 

006903, виданий 
08.10.2008, Диплом 
кандидата наук KH 

002730, виданий 
20.05.1993, Атестат 

доцента ДЦAP 000988, 
виданий 26.05.1995, 

Атестат професора 12ПP 
008348, виданий 

25.01.2013

28 ОКП 18 Мікробіологія з 
основами імунології

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМІ, 1987 р, диплом спеціаліста з 
відзнакою НВ №896713, 
спеціальність - лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар-лікувальник.
2. Диплом доктора медичних наук: 
ДД№006903  (03.00.07 – 
мікробіологія), 2008 р. 
3. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №008348, 2013 р.
4. Підручники, посібники:
1) Данилейченко В.В., Климнюк С.І., 
Корнійчук О.П., Куцик Р.В., Лобань 
Г.А., Мінухін В.В., Немченко О.О., 
Павлій С.Й., Федечко Й.М., Шикула 
Р.Г.Мікробіологія, вірусологія, 
імунологія: Підручник для студ. 
вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV р.а. 
(Реком. МОЗ України 16.12.2016 
№4): Вінниця: Нова книга, 2017.-376 
с.
2) Куцик Р.В., Куровець Л.М., 
Гаморак Г.П., Ворощук П.В., Ігнатюк 
Д.О. Зошит для практичних занять з 
мікробіології для студентів 
фармацевтичного факультету. Івано-
Франківськ: Вид-во medBook, 2018.- 
94 с.
5. Публікації:
1) Pantus A.V., Rozhko M.M., Kutsyk 
R.V., Kozovyi R.V., Melnichuk M.V.. 
Antimicrobial Activity of Impregnated 
Antibiotic Matrix Materials for Bone 
Tissue Defect Reconstruction // Arch. 
Balkan Med. Union.-2020.-Vol.55, 
№1.-P.22-30 
doi:10.31688/ABMU.2020.55.1.02.
2) S.M. Holota, G.О. Derkach, V.V. 
Zasidko, V.V. Trokhymchuk, L.O. 
Furdychko, I.L. Demchuk, G.M. 
Semenciv,  I.І. Soronovyc, R.V. Kutsyk, 
R.B. Lesyk. Antimicrobial activity of 
some 5-aminomethylene-2-thioxo-4-
thiazolidinones // Biopolymers and 
Cell. 2019. Vol. 35. N 5. P 371–380. doi: 
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A0E.                                                                                                                        
3) Lozynskyi A., Zasidko V., Atamanyuk 
D., Kaminskyy D., Derkach H., 
Karpenko O., Ogurtsov V., Kutsyk R., 
Lesyk R. Synthesis, antioxidant and 
antimicrobial activities of novel 
thiopyrano[2,3-d]thiazoles based on 
aroylacrylic acids // Molecular 
Diversity.-2017.-Vol. 21.-Issue 2.-P.427-
436.
4) Куцик Р.В., Юрчишин О.І. 
Вивчення впливу біологічно 
активних речовин екстракту плодів 
вільхи сірої Alnus incana L. Moench. 
на темпи набування MLS-
резистентності шкірними ізолятами 
стафілококів // Вісн. Вінницького 
націон. мед. ун-ту.-2018.-Т.22, №2.-
С.263-266.
5) Minarchenko V.M., Kutsyk R.V., 
Kovalska N.P., Movchan B.O., 
Gornostay O.V., Strumenska O.M., 
Makhynya L.M.. Effect of silver 
nanoparticles on the chemical 
properties of fixed oils and their 
antimicrobial properties // 
Biotechnologia Acta.-2017.-Vol. 10, 
№6.-P.35-44.
6) Yurchyshyn O.I., Rusko H.V., Kutsyk 
R.V. Synergistic interaction of 
medicinal plant ethanolic extracts with 
erythromycin against skin strains of 
staphylococci with inducible phenotype 
of MLS-resistance // Annals of 
Mechnicov Institute.-2017.-№.3.-P.71-
79.
7) Яцюк К.М., Федоровська М.І., 
Куцик Р.В. Вивчення антимікробної 
дії згущеного соку з плодів 
журавлини болотної (Vaccinium 
oxycoccos L.) // Фармацевтичний 
журнал.-2017. -№1.-С.84-92.
Патенти:
1) Патент України на винахід.. 
№122030, А61 К45/06 (2006.01), А61 
P31/04 (2006.01), А61 К31/7048 
(2006.01). Куцик Р.В., Юрчишин О.І., 
Куровець Л.М., Руско Г.В., Огієнко 
Т.Ю., Шикета Л.М., Чмут В.Г. Спосіб  
лікування гнійних процесів шкіри і 
м’яких тканин. Заявка a2019 01599, 
подана 18.02.2019, Опубл. 
25.08.2020, Бюл.№ 16.
2) Патент України на винахід UA 
№87459. МПК А61 К31/435, А61 
P31/00, C07 D215/10. Куцик Р.В., 
Новіцький З.Л., Мельник М.В., 
Куровець Л.М., Боднарчук О.В. 



Спосіб синтезу стирилових похідних 
четвертинних солей 
циклопента[c]хінолінію з високим 
рівнем протистафілококової і 
антикандидозної активності. 
№200512420; Заявл. 23.12.2005; 
Опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9; Опубл. 
пат. 27.07.2009, Бюл.№ 14.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до дипл. НВ 
896713, «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

37971 Недоступ Ганна 
Теодорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1966, 

спеціальність:  , Диплом 
кандидата наук KH 

007330, виданий 
10.01.1995, Атестат 

доцента 02ДЦ 001695, 
виданий 17.06.2004

21 ОКП 17 Фармацевтична 
ботаніка 

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний 
університет, диплом спеціаліста У № 
987668, дата видачі – 25 червня 1966 
року, спеціальність – біологія, 
зоологія, кваліфікація –  біолог-
зоолог, викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: КН №, 007330 (03.00.08 – 
зоологія) від 10.01.1995 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 001695 від 17.06.2004 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальні посібники з грифом МОЗ:
1) Навчальний посібники з грифом 
МОЗ. Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: Крок-
1. Фармація / Акімова З.І., ..Недоступ 
А.Т, ……// Київ. Центр тестування 
професійної компетентності  фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація»,1999 р. – 20 с.
2) Навчальний посібники з грифом 
МОЗ. Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: Крок 
1. Фармація / Абрамов А.В., Недоступ 
А.Т., … // Київ. Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2018. - 20 с.
5. Навчально-методичні посібники:
1) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання.
2) Фармацевтична ботаніка. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2014. - 
206 с.
3) Морфологія генеративних органів 
рослини. Робочий журнал для 
практичних занять з фармацевтичної 
ботаніки для студентів ІІ курсу / 
Грицик А.Р., Бучко О.В., Недоступ 
А.Т. – Івано-Франківськ : ПП Голіней 
О.М., 2014. – 142 с.
4) Фармацевтична ботаніка. 
Анатомія. Морфологія. Систематика. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 156 с.
5) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 170 с.
6) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин 
// Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2018. 
– 197 с.
7) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання – Івано-Франківськ : ПП 
Голіней О.М., 2019. – 15 с.
8) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2020. 
– 219 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтична ботаніка» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 



промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування на кафедрі біології і 
екології Інституту природничих наук 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний  університет імені 
Василя Стефаника», 01-31.03.2016 р., 
Довідка 01-15/03/678 від 12.04.2016 
р.
8. Член громадської організації 
«Професіонал-Фарм» від 4 вересня 
2019 р.
9. Керівник студентського наукового 
гуртка кафедри фармації.

35727 Бучко Олександра 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

25 ОКП 17 Фармацевтична 
ботаніка 

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький державний 
університет, 1997р., ЛП ВС№001981, 
спеціальність - біологія, кваліфікація 
- викладач біології та хімії.
2. Член журі: ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 
«Ботаніка» НФаУ  21.03.2019 р., м. 
Харків.
3. Учась в НДР:
Поширення, ресурсний потенціал та 
охорона лікарських рослин на 
території Карпатського регіону 
№0112 U 000508
4. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:
Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 1. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Бучко О.В., … та Комітети фахової 
експертизи. - Київ. Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямків 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2016. – 20 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтична ботаніка (за 
професійним спрямуванням)» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.)
6. Посібники та робочі журнали:
1) Фармацевтична ботаніка. 
Анатомія. Морфологія. Систематика. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 156 с.
2) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 170 с.
3) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин 
// Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2018. 
– 197 с.
4) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання – Івано-Франківськ : ПП 
Голіней О.М., 2019. – 15 с.
5) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2020. 
– 219 с.
7. Підвищення кваліфікації:
1) 06.04.2020 р. Рішення атестаційної 
комісії ІІ рівня відділу освіти 
Галицької РДА: відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» 
(ПК02136376/УБЕ1/01/0001106/20).
2) Івано-Франківський обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти
Сертифікат про підвищення 
кваліфікації: пройшла навчання в 
групі «Викладачі біології і екології, 
керівники гуртків» (2020).

295922 Суслик Зоряна 
Богданівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Ленінградський 

санітарно-гігієнічний 
медичний інститут, рік 

закінчення: 1993, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук ДK 
028614, виданий 

26 ОКП 22 Гігієна у 
фармації та екологія

1. Диплом про вищу освіту:
Санкт-Петербурзький державний 
санітарно-гігієнічний медичний 
інститут, 1993 р., диплом спеціаліста 
РВ № 363659, спеціальність – гігієна, 
санітарія, епідеміологія, кваліфікація 
– лікар-гігієніст, епідеміолог.
2. Диплом кандидата медичних наук 



13.04.2005, Атестат 
доцента 12ДЦ 016108, 
виданий 22.02.2007

(14.02.01 – гігієна, медичні науки, 
диплом кандидата наук): ДК № 
028614, від 13.04.2005 р.
3. Атестат доцента 12 ДЦ № 016108 
від 22.02.2007 р., присвоєно вчене 
звання доцента кафедри гігієни та 
екології.
4. Публікації:
1) Мізюк М.І., Суслик З.Б., Єремчук 
Я.О. Гігієнічна оцінка особливостей 
якості життя та психофізіологічного 
стану учнів старшого шкільного віку, 
які розпочали навчання у шість та 
сім років/ Мізюк М. І., Суслик З. Б., 
Єремчук Я. О. // East European 
Scientific Journal (Warsaw, Poland) . 3 
(43), 2019 part 3 P. 39-43.
2) Issues Related to Occupational Safety 
during Work with Anticancer Drugs / 
Malyshevska O.S., Myshchenko I.A., 
Suslyk Z.B. // Galician medical journal 
2016, Vol. 23, Issue 4, E2016414.
3) Медико-педагогічні аспекти 
запровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального 
процесу у вищих медичних 
навчальних закладах / В.І. Мельник, 
М.І. Мізюк, З.Б. Суслик //  Гігієна 
населених місць..2014. Вип. № 63. С. 
291-294.
4) Зміни функціонального стану 
організму студентів під час 
запровадження інноваційних форм 
державної атестації / М.І. Мізюк, З.Б. 
Суслик, В.І. Мельник // Молодий 
вчений. 2015. № 2(17), ч. IV.С. 188-
190.
5) Гігієнічна оцінка умов 
проживання та навчання студентів 
медичного університету / М. І. 
Мізюк, З. Б. Суслик, В. І. Мельник // 
Молодий вчений. 2015. № 3(18). С. 
125-127.
6) Деякі особливості харчування та 
стану здоров’я студентів медичного 
університету / М. І. Мізюк, З. Б. 
Суслик, В. І. Мельник // Молодий 
вчений. 2015. № 4(19). С. 76-79.
7) Основні шляхи оптимізації 
психофізіологічної адаптації 
студентів  до запровадження 
інноваційних методів навчання / М.І. 
Мізюк, З.Б. Суслик, В.І. Мельник, 
Я.О. Єремчук, І.Л. Козова. 
Інформаційний лист № 52-2016 МОЗ 
України. Київ. Укрмедпатентінформ. 
2016. 4 с.
8) Використання методики 
визначення алекситимії в наукових 
гігієнічних дослідженнях / М.І. 
Мізюк, З.Б. Суслик, В.І. Мельник, 
Я.О. Єремчук. Інформаційний лист 
№ 53-2016 МОЗ України. Київ. 
Укрмедпатентінформ. 2016. 4 с.
9) Гігієнічна оцінка умов 
проживання старшокласників, які 
розпочали навчання з шести- та 
семирічного віку / М.І. Мізюк, З.Б. 
Суслик, Я.О. Єремчук // Молодий 
вчений. 2017. № 10(50), жовтень, С. 
189-192.
10) Malyshevska O., Myshchenko I., 
Suslyk Z. Issues related to occupational 
safety during work with anticancer 
drugs. Galician Medical Journal. 2016; 
23(4).
11) Myshchenko I., Soloviov O., Mizyuk 
M., Malyshevska O. Sensorineural 
hearing loss in the structure of 
occupational morbidity in Ukraine: the 
problem of disease detection. Galician 
Medical Journal. 2018; 25(2):67-71.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому РВ 
№ 363659 ТУ «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2015 р.
ІФНМУ – ХМАПО, посвідчення до 
диплому РВ № 363659 ТУ "Загальна 
гігієна", 2018 р.

27900 Ящишин Зіновій 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Кримський державний 
медичний інститут, рік 

закінчення: 1988, 
спеціальність:  

лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 007982, виданий 
11.10.2000, Атестат 

доцента 02ДЦ 000988, 
виданий 28.04.2004

24 ОКП 16 Патологічна 
фізіологія

1. Диплом про вищу освіту:
Кримський ордена Трудового 
Червоного Прапора медичний 
інститут, 1988 р. ПВ №714255 
спеціальність - лікувальна справа.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 007982 від 11.10.2000 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат  
02ДЦ № 000988 від 28.04.2004 р.
4. Публікації:
1) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Загальна патологія. Модуль 1. 
Практикум для студентів ІІ- ІІІ курсу 
фармацевчтиного  факультету ВНМЗ 
ІІI-ІV рівнів акредитації (доп., 
перероб.)  – 2020. – 56с.
2) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія органів і систем. 
Модуль 2. Практикум для студентів 
ІІ- ІІІ курсу фармацевчтиного  
факультету ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації (доп., перероб.)  – 2020. 
–  68 с. 
3) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія. Практикум для 
студентів ІІ курсу фармацевтичного  
факультету (заочної форми 
навчання) ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації. (доп., перероб.). – 2019. 
– 85 с.
4) Заяц Л.М., Ящишин З.Н. Общая 
патофизиология.  Практикум для 
студентов ІІ курса 
фармацевтического  факультета 
ВУМЗ ІІI-ІVу ровней акредитации. 
(доп., перераб.). – 2019. – 66
5) Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 



«Патофізіологія (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.). 
(українською та російською мовами).
6) Підвищення кваліфікації:
ХМАПО «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 рік.

68063 Мищенко Ірина 
Анатоліївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Донецький державний 

університет, рік 
закінчення: 2000, 

спеціальність: 070408 
Фізіологія, Диплом 
кандидата наук ДK 

062413, виданий 
10.11.2010, Атестат 

доцента 12ДЦ 046289, 
виданий 25.02.2016

17 ОКП 22 Гігієна у 
фармації та екологія

1. Диплом про вищу освіту:
Донецький державний університет, 
2000 р., диплом спеціаліста НК № 
12016529, спеціальність – фізіологія, 
кваліфікація – біолог, фізіолог, 
викладач біології і хімії.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: ДК 062413 (гігієна та 
професійна патологія) від 10.11.2010 
р.
3. Атестат доцента 12 ДЦ №046289 
від 25.02.2016 р.
4. Публікації:
1) Myshchenko I, Nazarenko V, 
Kolganov A, Tereshchenko P. 
Peculiarities of hearing impairment 
depending on interaction with acoustic 
stimuli. Indian Journal of Occupational 
and Environmental Medicine. 
2015;19(3):141-144.
2) Malyshevska O, Garkavij S, Melnyk 
O, Mіzyuk I, Myshchenko I. Polymer 
waste management – environmental 
safety strategy. Security&Future, 2017; 
(3): 106 – 108.
3) Malyshevska O, Mizyuk M, 
Myshchenko I, Kolganov A, Pogorily M, 
Tokar I. Features of epidemic process of 
hepatitis A in the western region of 
Ukraine and its connection with 
accumulation of domestic plastic waste 
in the environment. Wiadomości 
lekarskie. 2018; 71(3/2):788. 
4) Myshchenko I, Soloviov O, Apykhtin 
K. Heart rate variability in mine-
rescuers in conditions of a simulated 
emergency response. Fiziolohichnyĭ 
zhurnal. 2019; 65. 50-58. Doi: 
10.15407/fz65.04.050. 
5) Myshchenko I, Kolhanov A. 
Physiological features of nonspecific 
influence of noise. Acoustics High 
Tatras. (ISBN 978-80-228-3157-
4.2019); 102-12.
6) Мищенко ІА. Роль педагога у 
мінімізації наслідків психолого-
фізіологічної адаптації іноземних 
студентів. Вестник гигиены и 
эпидемиологии. 2014;17(2):231-234.
7) Глива В.А., Назаренко ВІ, 
Никифорук ОІ, Палейчук СП, 
Мищенко ІА, Коваленко В.В. 
Методичне та технічне забезпечення 
експериментальних досліджень 
впливу гіпогеомагнітного поля на 
біологічні об’єкти. Український 
журнал з проблем медицини праці. 
2014; (1): 80-84.
8) Мищенко ІА. Аналіз 
неспецифічних реакцій організму 
операторів сейсмопрогнозу на 
акустичне навантаження. Галицький 
лікарський вісник. 2015; 22(4):126-
129. 
9) Мищенко ІА. Порівняльний аналіз 
функціональних змін в організмі 
операторів сейсмопрогнозу при 
роботі в денну та нічну зміни. 
Клінічна та експериментальна 
патологія. 2015;14(4/54):102–107.
10) Мищенко ІА. Особливості 
викладання дисципліни “Гігієна та 
екологія” для іноземних студентів 
медичних університетів. Медична 
Освіта. 2015; (4):95-97. 
11) Малишевська О.С., Мищенко І.А., 
Суслик З.Б., Погорілий М.П. 
Запобіжні заходи захисту для 
медичного персоналу під час роботи 
з канцерогенно-небезпечними 
речовинами Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасна 
наука. Проблеми і перспективи" 
(частина 2) (Київ, 15-16 жовтня 2016 
р.). – С. 11-13.
12) Будзан Л.З., Забольська М.Б.12. 
Malyshevska O, Myshchenko I, Suslyk 
Z. Issues related to occupational safety 
during work with anticancer drugs. 
Galician Medical Journal. 2016; 23(4).
13) Мізюк МІ, Суслик ЗБ, Йонда МЄ, 
Мищенко ІА. Організація самостійної 
роботи студентів під час вивчення 
профілактичної медицини. Вісник 
проблем біології і медицини. 2016; 
4(2/134):147-149. 
14) Йонда МЄ, Суслик ЗБ, Мищенко 
ІА, Гречух ЛС, Погорілий МП, 
Малишевська ОС. Проблема 
йододефіцитних захворювань в 
Україні та шляхи подолання. 
Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. 
2016;4(36):75-86.
15) Малишевська ОС, Гаркавий СС, 
Мищенко ІА, Погорілий МП, Токар 
ІТ, Гречух ЛС. Еколого-гігієнічна 
оцінка впливу транспортування 
побутових відходів на повітряне 
середовище полігонів. Довкілля та 
здоров'я. 2018;2(87):48-53. 
16) Myshchenko I, Soloviov O, Mizyuk 
M, Malyshevska O. Sensorineural 
hearing loss in the structure of 
occupational morbidity in Ukraine: the 
problem of disease detection. Galician 
Medical Journal. 2018; 25(2):67-71.
17) Mizyuk M., Suslyk Z., Myshchenko 
I. et al. Hygiene and Ecology. Practice 



activity guidelines for the students of 
medical faculty. 2015; Ivano-Frankivsk 
National Medical University. - 87 pp.
18) Myshchenko I. Basics of Tropical 
Hygiene. Handbook. Ivano-Frankivsk 
National Medical University. 2016;120 
pp.
19) Мізюк М.І., Савчук Р.М., 
Погорілий М.П., Йонда М.Є., 
Малишевська О.С., Мищенко І.А., 
Гречух Л.С. Використання 
лабораторного обладнання 
навчально-практичного центру для 
гігієнічних досліджень. Івано-
Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 
64 с. ISBN 978-966-286-166.
20) Мізюк М.І., Суслик З.Б., Колганов 
А.В., Савчук Р.М., Йонда М.Є., 
Мищенко І.А., Гречух Л.С. Методики 
санітарної експертизи харчових 
продуктів та гігієнічної оцінки 
харчування населення. - Івано-
Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 
92 с. ISBN 978-966-286-165-5.
21) Малишевська О.С., Мищенко І.А., 
Гречух Л.С. Інноваційні технології 
щодо оптимізації поза аудиторної 
самостійної роботи іноземних 
студентів. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу» (Івано-
Франківськ, 11 травня 2018 р.). – С. 
23.
5. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення до диплому 
№ НК  12016529 «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2020 р.
2) ДУ «Інститут медицини праці 
імені Ю. І. Кундієва Національної 
Академії медичних наук України», 
посвідчення № 1553 "Проведення 
досліджень факторів виробничого 
середовища і трудового процесу, а 
також їх гігієнічної оцінки для 
атестації робочих місць", 2018 р.
3) Сертифікат рівня С1 англійської 
мови International English Language 
Test System, № 002607 07.11.2015 р.

72081 Грицик Любов 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 036016, виданий 
04.07.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 020052, 
виданий 30.10.2008

18 ОКП 23 Технологія ліків 1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
інститут імені ордена Дружби 
народів, диплом спеціаліста ЦВ № 
620228, дата видачі – 29 червня 1992 
р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація - провізор.
Сертифікат спеціаліста: Львівський 
державний медичний інститут, дата 
видачі – 29 червня 1993 р., провізор 
загального профілю, сертифікат 
спеціаліста, наказ № 767.
2. Кандидат фармацевтичних наук: 
ДК № 036016 (15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 04.07.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 020052 від 30.10.2008 р.
4. Підручники та посібники:
1) Архипова Н.В., Байгуш Ю.В., 
Баліцька О.П. … Грицик Л.М. 
Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2017. Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2017. 
20 с.
2) Afanasenko O.V., Afonina T.V., 
Andrieieva I.V., … Hrytsyk L.M. Test 
items for licensing examination Krok 2 
PHARMACY, 2017. Куіv : Department 
of human resources policy, education 
and science Testing Board, 2017. 20 p.
3) Грицик Л.М., Легінь Н.І., 
Коляджин Т.П., Грицик А.Р. 
Перспективи використання 
підлісника європейського (Sanicula 
europaea L.) та астранції великої 
(Astrantia major L.) в медицині та 
фармації. Івано-Франківськ : Супрун 
В.П., 2017. 100 с.
4) Азаренко Ю.М., Байгуш Ю.В., 
Барнатович С.В. … Грицик Л.М. 
Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2018. Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2018. 
20 с.
5) Afanasenko O.V., Afonina T.V., 
Andrieieva I.V., … Hrytsyk L.M. Test 
items for licensing examination Krok 2 
PHARMACY, 2018. Куіv : Department 
of human resources policy, education 
and science Testing Board, 2018. 20 p.
6) Грицик Л. М. Аптечна технологія 
ліків: навч. посіб. для студ. фарм. ф-
ту для підгот. до ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Фармація». / Грицик Л. М., 
Грицик А.Р., Сас І.А. Івано-
Франківськ : Підприємець Голіней 
О.М., 2019. 176 с.
7) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту Крок 
2. ФАРМАЦІЯ / Белей Н.М., Бензель 
Л.В., Береза М.С. … Грицик Л.М. 
Київ: Державна організація «Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація» при МОЗ 
України, 2020. 12 с.
5. Методичні публікації:
1) Грицик Л. М., Свірська С. П. Місце 
і роль дисципліни «Технологія ліків» 
у підготовці магістрів фармації у 
закладах вищої освіти. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 



населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали наук.-практ. 
дистанц. конф. з міжн. участю, 19-20 
травня 2020 р. Івано-Франківськ, 
2020. С. 193 – 194.
6. Патенти, авторські свідоцтва:
1) Спосіб одержання мазі з 
екстрактом рути садової, яка 
проявляє протизапальні властивості : 
пат. № 108973 України. Грицик Л.М., 
Мельник М.В., Грицик А.Р. № u 2016 
00229; заявл. 11.01.2016; опубл. 
10.08.2016, Бюл. № 15. 4 с.
2) Мазь з екстрактом деревію 
звичайного, яка проявляє 
ранозагоювальні властивості : пат. № 
104563 України. Грицик Л.М., Нейко 
О.В., Грицик А.Р. № u 2015 06910; 
заявл. 13.07.2015; опубл. 10.02.2016, 
Бюл. № 24. 4 с.
3) Спосіб виготовлення мазі з 
екстрактом листків сосни звичайної :  
пат. № 113879 України. Грицик А.Р., 
Манзій Т.П., Грицик Л.М. № u 2015 
12631; заявл. 21.12.2015; опубл. 
27.02.2017, Бюл. № 4. 4 с.
4) Спосіб одержання екстракту трави 
буквиці перебільшеної із седативною 
дією : пат. № 122179 України. Грицик 
А.Р., Сас І.А., Грицик Л.М. № u 2017 
07155; заявл. 07.07.2017; опубл. 
26.12.2017, Бюл. № 24. 4 с.
5) Спосіб одержання екстракту трави 
воловика лікарського з 
протизапальної дією : пат. № 125931 
України. Грицик А.Р., Свірська С.П., 
Грицик Л.М. № u 2018 00391; заявл. 
15.01.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. 
№ 10. 4 с.
6) Спосіб одержання екстракту з 
трави підлісника європейського з 
кровоспинної дією : пат. № 132069 
України. Грицик Л.М., Легінь Н.І., 
Грицик А.Р. № u 2018 09017; заявл. 
30.08.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. 
№ 3. 4 с.
7. Статті та тези у матеріалах 
конференції:
1) Грицик Л.М., Степник Т.Л. 
Перспективи використання мальви 
лісової в косметології. Сучасні 
аспекти збереження здоров’я людини 
: ХІІ матеріали міжн. міждисципл. 
наук.-практ. конф., м. Ужгород, 12 - 13 
квітня 2019 р. Ужгород. 2019. С. 240 – 
244.
2) Грицик Л.М., Романів С.А. 
Опрацювання складу та технології 
зволожуючого крему з соком 
каланхое. Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини: 
матеріали ХІІІ міжн. міждисципл. 
наук.-практ. конф., 3 - 4 квітня 2020 
р. Ужгород, 2020.  С. 36–41.
3) Грицик Л. М., Голинська С. П. 
Перспективи використання 
природної сировини для створення 
бальзаму для губ. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: матеріали 
наук.-практ. дистанц. конф. з міжн. 
участю 19-20 травня 2020 р. Івано-
Франківськ, 2020. С. 89 - 90.
4) Крук А.М., Грицик Л. М. 
Можливість застосування лікарських 
рослин у косметології. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали наук.-практ. 
дистанц. конф. з міжн. участю, 19-20 
травня 2020 р. Івано-Франківськ, 
2020. С. 98 - 99.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія ліків» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів в Івано-
Франківській області, провізор, вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація», 
посвідчення № 287, дійсне до 2021 р.
2) Івано-Франківський національний 
медичний університет ПАЦ 
"Загальна фармація" (23.10 - 21.11. 
2019 р.).
3) Харківська медична академія 
післядипломної освіти, 12.03-
26.03.2020 р. (78 год), посвідчення до 
диплому № ЦВ 620228, ТУ з 
елементами дистанційного навчання: 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти» (для викладачів ЗВО).

38420 Грицик Андрій 
Романович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Львівський регіональний 

інститут державного 
управління Національної 

академії державного 
управління при 

Президентові України, 
рік закінчення: 2012, 

22 ОКП 25 Фармакогнозія 1. Диплом про вищу освіту:
1) Львівський ордена Дружби народів 
державний медичний інститут, 
диплом ТВ № 972677 від 26 червня 
1992 р., спеціальність - фармація, 
кваліфікація - провізор.
2) Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної 



спеціальність: 1501 
Державне управління, 

Диплом доктора наук ДД 
007133, виданий 

28.04.2009, Диплом 
кандидата наук ДK 

02394, виданий 
13.01.1999, Атестат 

доцента 02ДЦ 002245, 
виданий 21.10.2004, 

Атестат професора 12ПP 
006381, виданий 

20.01.2011

академії державного управління при 
Президентові України, диплом ВК № 
42008136 від 29 лютого 2012 р., 
спеціальність - державне управління, 
кваліфікація - магістр державного 
управління.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002394 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 13.01.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДУ № 002245 від 22.10.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД 007133 (15.00.02 – 
фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.04.2009 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР № 006381 від 20.01.2011 р.
6. Підручник, посібник або 
монографія
1) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує серцеві 
глікозиди (кардіостероїди). 
Навчально-методичний посібник / 
Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., 
Бензель Л.В., Грицик Л.М. – Івано-
Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 88 
с. (рекомендація ВР ІФНМУ).
2) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Бензель І.Л., Мельник 
М.В., Бензель Л.В., Грицик Л.М. – 
Івано-Франківськ : Голіней О.М., 
2018. – 104 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
3) Методи фармакогнозії. 
Визначення тотожності лікарської 
рослинної сировини різних 
морфологічних груп. Приймання 
лікарської рослинної сировини. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е, розширене, доповнене) 
/ Грицик А.Р., Водославський В.М., 
Бензель І.Л., Бензель Л.В., Грицик 
Л.М. – Івано-Франківськ: Голіней 
О.М., 2018. – 232 с. (рекомендація ВР 
ІФНМУ, 27.03.2018 р., протокол № 4, 
21.06.2018 р.).
4) Медична допомога ураження 
отруйними речовинами на 
догоспітальному етапі: посібник // 
Л.-В. Д. Паращук, В.А. Левченко, А.Р. 
Грицик, С.Л. Анохіна, І.І Свистун / 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2019. – 404 с. ISBN 978-617-7468-34-8 
(рекомендація ВР ІФНМУ, 20.02.2019 
р., протокол № 4, 27.12.2018 р.).
5) Грицик А.Р. Природа лікує… 
Рослини роду Воловик: ботанічна 
характеристика, склад та 
фармакологічна дія: монографія / 
А.Р. Грицик, С.П. Свірська. – Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2017. – 109 с (монографія).
6) Грицик Л.М. Природа лікує… 
Перспективи використання 
підлісника європейського 
(SaniculaeuropaeaL.) та астранції 
великої (AstrantiamajorL.) в медицині 
та фармації: монографія / Л.М. 
Грицик, Легінь Н.І., Коляджин Т.І., 
Грицик А.Р. – Івано-Франківськ: 
Супрун В.П., 2017. – 100 с. 
(монографія).
7) Грицик А.Р. Природа лікує… 
Поширення та перспективи 
використання рослин роду Вербена в 
медицині та фармації: монографія / 
А.Р. Грицик, Н.М. Посацька. – Івано-
Франківськ: Видавець Супрун В.П., 
2017. – 54 с. (монографія).
7. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:        
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Архипова Н.В., 
Водославський В.М., Грицик А.Р. та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
2) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П., Гадяк І.В. – МОЗ 
України. Департамент роботи з 
персоналом, освіти та науки, Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація». – Київ, 
2017. – 20 с.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Мельник М.В., Сікорин У.Б. … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. – 
20 с.
4) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 3. 
“Фармація” / В.Ю. Адонкіна … Легінь 
Н.І., Грицик А.Р., Коляджин Т.І., 
Мандзій Т.П. ... – МОЗ України. 
Департамент роботи з персоналом, 
освіти та науки, Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація». – Київ, 2018. – 20 с.



8. Навчально-методичні посібники / 
практикуми / методичні вказівки
1) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
2) ЛР і ЛРС, яка містить ізопреноїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди та різні 
групи БАР. Лікарська сировини 
тваринного походження. Робочий 
зошит для практичних занять з 
фармакогнозії./ Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: Підприємець 
Голіней О.М., 2018. – 108 с.
3) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії. Методи 
фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного 
походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди / 
Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: Підприємець Голіней 
О.М., 2017. – 182 с.
4) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 
113 с.
5) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – V 
курсів фармацевтичного факультету 
(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2018. – 
82 с.
6) Робочий журнал з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
роослин» для студентів 
фармацевтичного факультету (денна 
форма навчання) / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 
71 с.
7) Робочий журнал з дисципліни 
«Ресурсознавство лікарських 
рослин» для студентів 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання / Грицик А.Р., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2019. – 
45 с.
9. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Конечної Р.Т. «Одержання 
комплексу біологічно активних 
речовин з калусних культур 
лікарських рослин», Спеціалізована 
вчена рада Д 35.600.02 при ЛНМУ 
імені Данила Галицького, 02.06.2016 
р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Акрітіду Х. 
«Фармакогностичне дослідження 
люпину багатолистого», 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.01 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
09.06.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Гончарова О.В. 
«Фармакогностичне дослідження 
видів роду Глуха кропива», 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.01 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
01.07.2016 р.
4) Опонування кандидатської 
дисертації Количева І.О. 
«Фітохімічне вивчення пагонів та 
листя чорниці звичайної, створення 
на його основі лікеарських засобів», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
5) Опонування докторської 
дисертації Ленчик Л.В. «Комплексне 
фармакогностичне вивчення 
сировини рослин родини Розові та 
отримання фітозасобів на її основі», 
Спеціалізована вчена рада Д 
17.600.03 при ЗДМУ, 19.05.2017 р.
6) Опонування кандидатської 
дисертації Cавельєвої О.В. 
«Цілеспрямований пошук рослинної 
сировини нейромедіаторної дії серед 
представників родин Lamiaceae та 
Ranunculaceae», Спеціалізована 
вчена рада Д 64.605.01 при НФаУ, 
01.02.2019 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Організація і управління 
фармацією», Посв. № 20 від 
25.02.2015 р., термін навчання 29.01- 
25.02 2015 р., Вища кваліфікаційна 
категорія зі спец.«Організація і 
управління фармацією» (до 
30.09.2021р.) / 30.09.16р. наказ №1, 
центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
2) ПАЦ «Загальна фармація», Посв. 
№ 4 від 16.03.2016 р., термін 
навчання 15.02- 16.03.2016 р. Вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спец..«Загальна фармація» (до 
30.09.2021р.) / 30.09.16р. наказ №4, 
центральна атестаційна комісія при 
МОЗ України з атестації провізорів та 
інтернів.
3) ПАЦ «Аналітично-контрольна 



фармація», св. про склад. іспиту № 
110729 від 30.11.2018 р., термін 
навчання 01.11-30.11.2018 Атестація 
по підтвердженню вищої 
кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «Аналітично-
контрольна фармація» (проф. 
Грицик А.Р., посв. № 13 від 
02.05.2019 р., наказ МОЗ України № 
996, дійсне до 02.05.2024 р.).
4) Тематичне удосконалення 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти (для викладачів ЗВО) з 
елементами дистанційного 
навчання» на базі ХМАПО, з 
16.10.2019 р. по 30.10.2019 р.
11. Робота у складі експертних рад з 
питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або галузевих 
експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад:
1) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
10-12 березня 2020 р., Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи, наказ від 
26 лютого 2020 р. № 151-Е.
2) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ХДУ, 
Грицик А.Р. – керівник екпертної 
групи.
3) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
першим рівнем вищої освіти в ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
4) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
третім рівнем вищої освіти в ТНМУ 
імені І.Я.Горбачевського, Грицик А.Р. 
– керівник екпертної групи.
5) Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація» 
освітньої програми «Фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в ВНМУ 
імені М.І. Пирогова, Грицик А.Р. – 
керівник екпертної групи.
6) Національне агенство із 
заберпечення якості вищої освіти. 
Грицик А.Р. – експерт, договір про 
надання послуг із проведення 
акредитаційної експертизи № Е-19-
0375 від 11 листопада 2019 р. 
Акредитаційна експертиза за 
спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» освітньої 
програми «Загальна фармація» за 
другим рівнем вищої освіти в УВМА, 
за першим рівнем вищої освіти в 
Херсонському державному 
університеті та МАУП.
7) Згідно наказу № 1124-з від 
09.04.2015 р «Про проведення 
акредитаційної експертизи» 
призначено головою експертної 
комісії МОН України з 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів зі 
спеціальності 7.12020102 «Клінічна 
фармація» та магістрів зі 
спеціальності 8.12020101 «Фармація» 
призначено завідувача кафедри 
фармації ДВНЗ «ІФНМУ» д.фарм.н., 
проф. Грицика А.Р.
8) Згідно наказу МОН України № 
1141л від 30.05.2016 р. «Про 
проведення акредитаційної 
експертизи» проф. Грицика А.Р. 
призначено головою комісії по 
акредитаційній експертизі 
підготовки молодших спеціалістів 
галузі знань 1202 Фармація за 
спеціальністю 5.12020101 Фармація у 
Вищому навчальному комунальному 
закладі Львівської обласної ради 
«Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти» (експертиза 
з 06.06.2016 р. 08.06.2016 р.).
9) 22.05-24.05.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної 
програми Фармація, промислова 
фармація зі спеціальності 226 
Фармація (Фармація, промислова 
фармація) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст у Комунальному вищому 
навчальному закладі «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької 
обласної ради.
10) 05.06-07.06.2018 р. – Грицик А.Р., 
робота в складі експертної комісії 
(голова комісії) щодо проведення 
акредитаційної експертизи 
підготовки спеціалістів за 
спеціальністю 7.12020102 «Клінічна 
фармація» напряму підготовки 1202 
«Фармація» у ВНМУ ім. М.І. 
Пирогова.
11) Науковий керівник кафедральної 
наукової теми «Дослідження 
культивованих і дикорослих 
лікарських рослин Західного регіону 
України та розробка технологій їх 
застосування з лікувальною метою», 
Державний реєстраційний номер 



0118U003809, терміни виконання – 
01.18 р. – 01.23 р.
12. Член редколегії журналів 
«Фармацевтичний Часопис», 
«Фармацевтичний журнал».
13. Голова громадської організації 
«Професіонал-Фарм».45204 Струк Оксана 

Анатоліївна
Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 
кандидата наук ДK 
009698, виданий 

26.10.2012, Атестат 
доцента OД 002212, 
виданий 23.04.2019

12 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом ВА № 
32596888, дата видачі - 29.06.2007 р., 
спеціальність - фармація, 
кваліфікація - провізор.
2) Івано-Франківський інститут 
права, економіки та будівництва, 
диплом ВА № 30556699, дата видачі - 
1.08.2006 р., спеціальність - 
економіка і підприємництво, 
кваліфікація - бакалавр з обліку і 
аудиту.
3) Міжнародний науково-технічний 
університет академіка Юрія Бугая, 
диплом магістра КВ № 35410804, 
дата видачі - 10.04.2008 р., 
спеціальність - міжнародна 
економіка, кваліфікація - магістр.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 009698 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.10.2012р.
3. Вчене звання доцента: Атестат. АД 
№ 002212 від 26.03.2019 р.
4. Підручники та посібники:
1) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує серцеві 
глікозиди (кардіостероїди). 
Навчально-методичний посібник / 
Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., 
Бензель Л.В., Грицик Л.М. – Івано-
Франківсь : Голіней О.М., 2017. – 88 с. 
(рекомендація ВР ІФНМУ).
2) Збірник питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація» / 
Видання друге, перероблене та 
доповнене / Грицик А.Р., 
Купновицька І.Г., Cтрук О.А., 
Пелехан Л.І., Калугіна С.М, Паращук 
Л.Д., Василюк Н.В., Легінь Н.І., 
Коляджин Т.І., Мандзій Т.П., 
Футулуйчук М.Д., Лукашик Т.Н., 
Гадяк І.В., Одудяк О.П.. - Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2017. 
– 449 с.
3) Збірник питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація» / 
Грицик А. Р., Купновицька І. Г., 
Пелехан Л. І., Калугіна С. М., 
Паращук Л. Д., Струк О. А., Сас І. А., 
Василюк  Н. В., Мадерук О. П.,  
Коляджин Т. І., Мандзій Т. П., 
Футулуйчук М. Д.,– Івано-Франківськ 
: ПП Голіней О. М., 2020. – 341 с. 
5. Стажування: «Загальна фармація» 
ІФНМУ, посвідчення (свідоцтво) 
№14/19 від 21.11.2019 р.
6. Підвищення кваліфікації:
1) Національний Фармацевтичний 
Університет, посвідчення № 64 
«Лекторська майстерність 
викладача», 2018 р.
2) Наукове стажування для освітян, 
м. Варшава Республіка Польща 
«Інновації в науці та освіті: виклики 
сучасності» Teological academi of the 
university of cardinal Stefan Wyshinsky 
in Warsaw, 2018b  
3) Науково-педагогічне стажування 
для освітян (120 год) на базі West 
Finland College, Huittinen, Finland з 
05-11 травня 2019р. Сертифікат № 
10052019/55.
7. Експерт з фахової експертизи 
текстових завдань ліцензійного 
іспиту «КРОК-3. ФАРМАЦІЯ». 
Дисципліна – «Фармацевтична 
хімія». Наказ № 76-К від 04.03.2020 
р. м. Київ. Центр тестування при 
МОЗ України.
8. Удосконалення мовної 
майстерності:
1) Сертифікат № KW-001/05 від 
20.04.2018 року, що засвідчує здачу 
екзамену знання Польської мови 
рівня В2 на базі Духовної Академії 
Університету Кардинала Стефана 
Вишинськогого. Оцінка: 123 (рівень 
В2).
2) Сертифікат № 10052019/05 
English course 06.05.2019 р. – 
10.05.2019 р. на базі West Finland 
College, Huittinen, Finland про рівень 
знання англійська мови за 
результатами іспиту рівні А-2.

61020 Сікорин Уляна 
Богданівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 065044, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 033528, 
виданий 25.01.2013

14 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №32542225, дата 
видачі – 05 липня 2007 року, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 048820 
(15.00.02– фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 23.10.2018 р.
3. Підручники та посібники:
1) «Крок 2. Фармація» практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту / 
Мойсеєнко М.І., Купновицька І.Г., 
Грицик А.Р., Рущак Н.І. та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 250 с.
2) Крок 1. Фармація» Практикум для 
студентів фармацевтичного 



факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту. 
Мойсеєнко М.І., Ерстенюк А.М , 
Куцик Р.В., Рущак Н.І., та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 335 с. 
3) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Галанзовська О.В. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2016. 
– 206 с.
4) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2017. – 208 с.
5) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2018. -  208 с.
6) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2019. -  226 с.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Виробнича фармацевтична 
практика, в тому числі: 
«Фармацевтична хімія»» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
циклом  «Психологія професійної 
діяльності викладача вищої школи» 
на базі Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ, посвідчення № 21 від 
10.11.2016 р.

157743 Рущак Надія Іванівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 048820, виданий 

23.10.2018

14 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №32542225, дата 
видачі – 05 липня 2007 року, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 048820 
(15.00.02– фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 23.10.2018 р.
3. Підручники та посібники:
1) «Крок 2. Фармація» практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту / 
Мойсеєнко М.І., Купновицька І.Г., 
Грицик А.Р., Рущак Н.І. та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 250 с.
2) Крок 1. Фармація» Практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту. 
Мойсеєнко М.І., Ерстенюк А.М , 
Куцик Р.В., Рущак Н.І., та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 335 с. 
3) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Галанзовська О.В. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2016. 
– 206 с.
4) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2017. – 208 с.
5) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2018. -  208 с.
6) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2019. -  226 с.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Виробнича фармацевтична 
практика, в тому числі: 
«Фармацевтична хімія»» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
циклом  «Психологія професійної 
діяльності викладача вищої школи» 
на базі Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ, посвідчення № 21 від 
10.11.2016 р.

142557 Сас Ірина Анатоліївна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

049715, виданий 
18.12.2018

11 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№34953066, дата видачі – 26 червня 
2008 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 049715 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 18.12.2018 р.
3. Автор (розробник) силабусу для 
англомовних студентів факультету 
підготовки іноземних громадян з 
дисципліни "Фармацевтична хімія" з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) Провізор другої кваліфікаційної 



категорії за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією», Посвідчення № 267 від 
17.06.2016 р., дійсне до 17.06.2021 р.;
2) ІФНМУ, Навчально-науковий 
інститут післядипломної освіти, ПАЦ 
«Організація і управління 
фармацією», 23.10.2019 р. - 21.11.2019 
р., Посвідчення № 13/19 від 
21.11.2019 р.;
3) НФаУ, Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації № 378 від 17.12.2019 р., 
«Педагогіка вищої школи» - 56 год, 
«Теорія і практика дистанційного 
навчання» - 16 год.
4) Сертифікат, що засвідчує знання 
англійської мови на рівні В2. 
Cambridge English Language 
Assessment, Сертифікат рівня В2 з 
англійської мови Cambridge English 
Level 1 Certificate in ESOL 
International (First).

123376 Безрука Наталія 
Анатоліївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський 

політехнічний інститут, 
рік закінчення: 1991, 

спеціальність:  

14 ОКП 24 Фармацевтична 
хімія 

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський ордена Леніна 
політехнічний інститут (тепер 
Національний університет "Львівська 
політехніка"), диплом спеціаліста ЦВ 
№655729, дата видачі – 29.06.1991 р., 
спеціальність - технологія 
неорганічних речовин, кваліфікація - 
інженер хімік-технолог.
2. Публікації:
1) Myronyuk I.F.,VoroninY.P., 
MandzyukV.I., Bezruka N.A., 
DmytrotsaT.V. TheDimensional Effect 
in Trimethylsilylated Silica 
Nanoparticles // Journal of Nano- and 
Electronic Physics // 2017. Vol. 9 No 5
2) I.F. Mironyuk, V.M. Gun'ko, H.V. 
Vasylyeva, O.V. Goncharuk, T.R. 
Tatarchuk, V.I. Mandzyuk, N.A. 
Bezruka, T.V. Dmytrotsa. Effects of 
enhanced clusterization of water at a 
surface of partially silylated nanosilica 
on adsorption of cations and anions 
from aqueous media// Microporous 
and Mesoporous Materials //15 March 
2019 Vol. 277р.95-104.
3) V.I. Mandzyuk,,I.F. Mironyuk, Y.O. 
Kulyk, N.A. Bezruka. Structural-
morphological and Conductive 
Properties of С-Al2O3 Composite 
Materials //  Journal of nano- and 
electronic physics Vol. 12 No 1, 
01013(6pp) (2020)
4) Myronyuk I.F.,VoroninY.P., 
MandzyukV.I., Bezruka N.A., 
DmytrotsaT.V. TheDimensional Effect 
in Trimethylsilylated Silica 
Nanoparticles // Journal of Nano- and 
Electronic Physics // 2017.
5) I.F. Myronyuk1, H.V. Vasylyeva2, V.I. 
Mandzyuk1, N.A. Bezruka3, T.V. 
Dmytrotsa. The kinetics of adsorption 
binding of Ba2+ ions by 
trimethylsilylated silica // 
Фізикаіхіміятвердоготіла. – 2018. - Т. 
19, №1.
3. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації «Психологія 
професійної діяльності та особистості 
викладача ВНЗ», 2019 р.

21507 Ярема Інна 
Олександрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

8 ОКП 23 Технологія ліків 1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста з 
відзнакою ВА №39148177, дата видачі 
– 25 червня 2010 р., спеціальність 
"Фармація", кваліфікація – провізор. 
2. Патенти, інформаційні листи: 
1) Косметичний засіб для корекції 
андрогенної алопеції : пат. 115179 
України. Федоровська М. І., Ярема І. 
О., Половко Н. П. № u 201609566 ; 
заявл. 16.09.16 ; опубл. 10.04.17, Бюл. 
№ 7. 4 с. 
2) Ярема І. О., Федоровська М. І., 
Половко Н. П. Технологія 
виготовлення комбінованого 
рослинного препарату «Флавостерол-
емульгель» для місцевого лікування 
андрогенної алопеції в умовах аптек : 
інформ. лист. № 74-2018. Київ, 2018. 
3 с. 
3. Авторські свідоцтва на твір:
1) Фармакотерапія алопеції. 
Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати. Методичні 
рекомендації : свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір 
№ 67042. Федоровська М. І., Ярема І. 
О., Половко Н. П. Заявка № 67686 
від 03.06.2016. 60 с. 
4. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Ярема І.О., Федоровська М. І. 
Розробка складу емульсійної основи 
при створенні лікарського 
косметичного засобу для 
застосування при андрогенній 
алопеції. Вісник фармації. 2014. № 2 
(78). С. 15–19.
2) Контроль якості емульгелю 
«Флавостерол», призначеного для 
профілактики і лікування 
андрогенної алопеції / І. О. Ярема, М. 
І. Федоровська, Н. П. Половко, В. О. 
Грудько. Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації.  
2020. № 1 (61). С. 14–21. 
3) Yarema I., Fedorovska М., Polovko 
N. Development of the emulgel for the 
androgenic alopecia treatment. 



EUREKA: Health Sciences. 2020. № 5. 
P. 82–91. 
4) Ярема І. О., Федоровська М. І., 
Половко Н. П. Розроблення 
технології емульгелю з екстрактом 
пальми сабаль та настойкою софори 
японської для лікування андрогенної 
алопеції. Фармацевтичний журнал. 
2016. № 5. С. 50 – 56. 
5. Підвищення кваліфікації: 
1) ПАЦ «Загальна фармація», 
посвідчення № 3 до диплому № 
39148177 від 16.03.16 р.
2) Курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
ІФНМУ "Удосконалення педагогічної 
майстерності для науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників",  сертифікат №301, 
2020 р.

161710 Легінь Надія Ігорівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

11 ОКП 23 Технологія ліків 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА № 35261577, дата 
видачі – 26 червня 2008 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Підручники та посібники:
1) Грицик Л. М., Легінь Н. І., 
Коляджин Т.І., Грицик А.Р. 
Перспективи використання 
підлісника європейського (Sanicula 
europaeа L.) та астранції великої 
(Astrantia major L.) в медицині та 
фармації. Івано-Франківськ : Супрун 
В. П. 2017. 100 с.
2) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту Крок 
3 ФАРМАЦІЯ, 2017 / В.Ю. Адонкіна, 
Г. Т. Андрєєва, О.З. Барчук, Г.Г. 
Берест, …Н.І. Легінь. – Київ: Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація» при МОЗ 
України, 2017. – 20 с.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту Крок 
3 ФАРМАЦІЯ, 2018 / В.Ю. Адонкіна, 
Г. Т. Андрєєва, О.З. Барчук, Г.Г. 
Берест, …Н.І. Легінь. – Київ: Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація» при МОЗ 
України, 2018. – 20 с.
3. Патенти, інформаційні листи, 
авторські свідоцтва: 
1) Пат. на корисну модель 132069 
Україна, МПК (2018.01), А61К 9/00, 
А61К 36/23 (2006.01), А61Р 7/04 
(2006.01). Спосіб одержання 
екстракту з трави підлісника 
європейського з кровоспинною дією 
/ Л. М. Грицик, Н. І. Легінь, А. Р. 
Грицик. № u 2018 09017; заявл. 
30.08.18 ; опубл. 11.02.19, Бюл. № 3.
4. Тези:
1) Грицик Л.М. Одержання 
екстрактів підлісника європейського 
/ Л.М. Грицик, Н.І. Легінь, А.Р. 
Грицик // Матеріали 5-ї  науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю [«Науково-
технічний прогрес і оптимізація 
технологічних процесів створення 
лікарських препаратів»] (Тернопіль 
27 – 28 вересня 2013 року). Тернопіль 
: «Укрмедкнига», 2013. С. 34 – 35.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Технології ліків» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
1) Передатестаційний цикл на базі 
кафедри фармації Навчально-
наукового інституту післядипломної 
освіти Івано-Франківського 
національного медичного 
університету з рекомендацією про 
присвоєння першої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю «Загальна 
фармація» (посвідчення № 24/19 від 
21.11.2019 р.), (23.10. - 21.11.2019 р.).
2) ХМАПО, Тематичне 
удосконалення «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.

84193 Свірська Софія 
Петрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 

магістра, Тернопільський 
національний 

економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 051 
Економіка, Диплом 
кандидата наук ДK 

056168, виданий 
26.02.2020

12 ОКП 23 Технологія ліків 1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
державний медичний університет", 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№32596889, дата видачі – 29 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація –провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом магістра з 
відзнакою ВА №37524394, дата 
видачі – 26 жовтня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху "Загальна фармація".
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 056168 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.02.2020 р.
3. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою: Сертифікат 
Cambridge English, First Certificate in 
English, CEFR B2 Level, "Cambridge 
English Level 1 Certificate in ESOL 



International (First)", реєстраційний 
номер №0057635576, виданий 
3.07.2017 р.
4. Методичні публікації:
1) Грицик Л. М., Свірська С. П. Місце 
і роль дисципліни «Технологія ліків» 
у підготовці магістрів фармації у 
закладах вищої освіти. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: Матеріали науково-
практичної дистанційної конференції 
з міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 193 – 194
2) Свірська С. П. Про деякі 
особливості викладання 
фармацевтичних дисциплін 
іноземним студентам Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: Матеріали науково-
практичної дистанційної конференції 
з міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 212 – 213.
3) Свірська С. П. Шляхи підвищення 
професійної майстерності викладачів 
фармацевтичних дисциплін для 
іноземних студентів. Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: Матеріали 
науково-методичної конференції з 
міжнародною участю. м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. Івано-
Франківськ, 2020. С. 153.
5. Патенти:
1) Спосіб одержання екстракту трави 
воловика лікарського з 
протизапальною активністю: пат. № 
125931 України: МПК (2018.01), А61К 
36/00, А61Р 29/00. / А. Р. Грицик, С. 
П. Свірська, Л. М. Грицик. № u 2018 
00391; заявл. 15.01.2018; опубл. 
25.05.18, бюл. № 10.
6. Тези в матеріалах конференцій:
1) Свірська С. П. Стандартизація мазі 
з екстрактом воловика лікарського. 
Науково-технічний прогрес і 
оптимізація технологічних процесів 
створення лікарських препаратів: 
Матеріали VІІІ науково-практичної 
конференції з міжнародною участю. 
м. Тернопіль, 23–24 вересня 2020 р. 
Тернопіль, 2020. С. 119 – 120.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія ліків» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
8. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Загальна фармація», 
посвідчення № 26/19 до диплому 
№32596889 від 21.11.2019 р.
2) Цикл підвищення кваліфікації 
«Сучасні технології навчання» при 
Інституті підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ з 
25.05.2016 по 24.06.2016 
Посвідчення №14 до диплому ВА 
32596889.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ОКП 23 Технологія ліків 1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність 
«Фармація», кваліфікація - провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.
6. Підручники та посібники:
1) Половко Н. П., Вишневська Л. І. 
Ковальова Т. М., Федоровська М. І., 
Коноваленко І. С. Екстемпоральні 
прописи для терапії дерматологічних 
захворювань : навч. посіб. для 
студентів медичних та 
фармацевтичних вузів. Харків : 
НФаУ, 2017. 91 с. 
2) Акжигітова І. Г., Архипова Н. В., 
Байгуш Ю. В. … Гавкалюк М. І. 
(Федоровська М. І.). Збірник тестових 
завдань для ліцензійного іспиту 
Крок-2 Фармація, Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2016. 
20 с.
3) Архипова Н. В., Байгуш Ю. В., 
Баліцька О. П. … Гавкалюк М. І. 
(Федоровська М. І.). Збірник тестових 
завдань для ліцензійного іспиту 
Крок-2 Фармація, Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2017. 



20 с.
4) Федоровська М. І., Ярема І. О., 
Половко Н. П. Фармакотерапія 
алопеції. Екстемпоральні прописи. 
Фітопрепарати : наук. метод. рек. 
Івано-Франківськ ; Харків  : Вид-во 
ІФНМУ : НФаУ, 2016. 52 с. 
5) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Актуальні аспекти та методологія 
створення лікарських косметичних 
засобів для профілактики та 
лікування різних видів алопеції : 
наук. метод. рек. Івано-Франківськ ; 
Харків : Вид-во ІФНМУ : НФаУ, 2018. 
59 с.
7. Патенти, інформаційні листи:
1) Гелева основа для м’яких 
косметичних та лікарських засобів : 
пат. 116095 України. Федоровська М. 
І., Половко Н. П., Леочко Н. С. № 
201611206 ; заявл. 07.11.16 ; опубл. 
10.05.17, Бюл. № 9. 4 с.
2) Засіб для застосування в урології : 
пат 116426 України. Яцюк К. М., 
Федоровська М. І. № 2016 10598 ; 
заявл. 20.10.2016, опубл. 25.05.2017, 
Бюл. № 10. 4 с.
3) Комплексний рослинний засіб для 
профілактики і лікування 
симптоматичної алопеції : пат. 118910 
України на винахід. Федоровська М. 
І., Половко Н. П. № 201707180 ; заяв. 
07.07.17 ; опубл. 25.03.19, Бюл. № 6. 4 
с. 
4) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек гелевої основи для м’яких 
косметичних та лікарських засобів : 
інформ. лист. № 353-2017. Київ, 2017. 
3 с. 
5) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Технологія виготовлення гелю 
судинорозширюючої та 
фолікулостимулюючої дії в умовах 
аптек : інформ. лист. № 72-2018. 
Київ, 2018. 3 с. 
8. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Федоровська М. І., Соколова Л. В., 
Половко Н. П. Обґрунтування 
співвідношення лікарської рослинної 
сировини та визначення її 
технологічних параметрів при 
розробці складної настойки для 
терапії телогенової алопеції. 
Фармацевтичний журнал. 2015. № 6. 
С. 44–49.
2) Fedorovska M., Polovko N. 
Development of the composition of the 
gel base for treating telogen effluvium. 
Вісник фармації. 2016. № 4 (88). С. 
38–42.
3) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Леочко Н. С. Дослідження з розробки 
технології настойки «Стимуфіт», 
призначеної для застосування при 
телогеновій алопеції. 
Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. 
С. 34–40.
4) Яцюк К. М., Федоровська М. І., 
Куцик Р. В. Вплив методу сушіння на 
мікробіологічну активність 
фітосубстанцій з плодів журавлини 
болотної Український 
біофармацевтичний журнал. 2018. 
№ 4. С.76–80.
5) Федоровська М. І., Половко Н. П., 
Стрілець О. П. Розроблення складу 
гель-маски з соком кропиви 
дводомної, що призначена для 
нашкірного застосування за 
телогенової алопеції. 
Фармацевтичний журнал. 2019. № 3. 
С. 76–85.
6) Изучение влияния 
вспомогательных веществ на 
высвобождение масла клюквы из 
ректальних суппозиториев / И. М. 
Олийник, И. Ф. Беленичев, М. И. 
Федоровская, А. П. Лисянская. 
Актуальні питання фармацевтичної і 
медичної науки та практики. 2019. № 
1. С. 31–35.
7) Fedorovska M., Yarema I., Polovko 
N. Development of the emulgel for the 
androgenic alopecia treatment. 
EUREKA: Health Sciences, № 5, P. 82-
91.
9. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія ліків» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
«Лекторська майстерність 
викладача», Посвідчення № 123 до 
диплому № ВК 1374759 від 18.04.2019 
р. (Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, м. 
Харків). 

71462 Заяць Любомир 
Мирославович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1980, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДД 
005610, виданий 

15.02.2007, Диплом 
кандидата наук KД 

33 ОКП 16 Патологічна 
фізіологія

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський медичний 
інститут 1980 Г-ІІ №228857, 
спеціальність - лікувальна справа.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КД № 016795 від 06.06.1990 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат  ДЦ 
№ 002898 від 18.10.2001 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД № 005610 від 15.02.2007 р.



016795, виданий 
06.06.1990, Атестат 

доцента ДЦ 002898, 
виданий 18.10.2001, 

Атестат професора 12ПP 
006423, виданий 

20.01.2011

5. Вчене звання професора. Атестат 
12 ПР № 006423 від 20.01.2011 р.
6. Публікації:
1) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Загальна патологія. Модуль 1. 
Практикум для студентів ІІ- ІІІ курсу 
фармацевчтиного  факультету ВНМЗ 
ІІI-ІV рівнів акредитації (доп., 
перероб.)  – 2020. – 56с.
2) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія органів і систем. 
Модуль 2. Практикум для студентів 
ІІ- ІІІ курсу фармацевчтиного  
факультету ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації (доп., перероб.)  – 2020. 
– 68 с. 
3) Заяць Л.М., Ящишин З.М. 
Патофізіологія. Практикум для 
студентів ІІ курсу фармацевтичного  
факультету (заочної форми 
навчання) ВНМЗ ІІI-ІV рівнів 
акредитації. (доп., перероб.). – 2019. 
– 85 с.
4) Заяц Л.М., Ящишин З.Н. Общая 
патофизиология.  Практикум для 
студентов ІІ курса 
фармацевтического  факультета 
ВУМЗ ІІI-ІVу ровней акредитации. 
(доп., перераб.). – 2019. – 66
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Патофізіологія (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» українською, російською, 
англійською мовами (ІФНМУ, 2020).
8. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 рік.
9. Голова циклової методичної 
комісії з медико-біологічних 
дисциплін; голова експертної комісії 
з розгляду статей з теоретичних 
дисциплін; член конкурсної комісії;
Член міжнародної мережі за гуманну 
освіту «Inter NICHE» 
Великобританія, «DAAE - 
Німеччина».
10. Нагороджений: 
Почесним дипломом Міністерства 
освіти і науки України та Академії 
педагогічних наук України «За 
вагомий творчий внесок у розвиток 
освітніх інновацій, 2017 р.; медаллю 
«За багаторічну сумлінну працю, 
2011 р.;  Подякою Міністра охорони 
здоров’я України «За вагомі 
досягнення у професійній діяльності 
та багаторічну сумлінну працю», 
2009 р.
Заслужений діяч науки і техніки 
України.

131417 Дмитрів Анжела 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом кандидата наук 
ДK 034459, виданий 
11.05.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 033521, 
виданий 25.01.2013

14 ОКП 15 Фізична та 
колоїдна хімія

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника 2002 р., диплом 
спеціаліста ВА №21179579, 
спеціальність - «Хімія», кваліфікація 
- хімік, викладач.
2. Диплом кандидата наук: ДК № 
034459 (02.00.21 – хімія твердого 
тіла), 2006 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 033521 (кафедри хімії), 2013 
р.
4. Публікації:
1) Механізми утворення твердих 
розчинів Cd1-XMnXTe / Дмитрів 
А.М. // Вісник Прикарпатського 
національного університету імені 
Василя Стефаника. Серія Хімія. 2017. 
Випуск XXІ. С. 93-97.                                                                                                                                      
2) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Фізична хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. – 158 с. 
3) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Колоїдна хімія: навчальний посібник 
для студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2018. – 132 с.
4) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з фізичної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. – 80 с.
5) Дмитрів А.М., Стецьків А.О. 
Збірник тестових завдань з колоїдної 
хімії.: навчальний посібник для 
студентів вищих медичних 
навчальних закладів 
фармацевтичних факультетів ІІІ–IV 
рівнів акредитації. Івано-Франківськ, 
2017. – 76 с. 
6) Роль науково-дослідної роботи 
студентів при вивченні хімічних 
дисциплін / Дмитрів А.М., 
Винницька Р.Б., Стецьків А.О. // 
Гілея. Науковий вісник. 2020. Випуск 
154 (№ 3).С. 175–177.
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
ВА 21179579 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2019 р.

96510 Мельник Дмитро 
Олександрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Державний вищий 

13 ОКП 15 Фізична та 
колоїдна хімія

1. Диплом про вищу освіту:
ПНУ ім. В. Стефаника, 2005р, 



навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 070301 

Хiмiя, Диплом кандидата 
наук ДK 064653, виданий 

22.12.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 042070, 

виданий 28.04.2015

диплом магістра ВА № 28130278, 
кваліфікація - хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 064653 (02.00.03 – органічна 
хімія), 2010 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 042070, 2015р.
4. Публікації:
1) Чорноус В. А. 
Полифункциональные имидазолы 
ХІ. Взаимодействие 5-(2-
нитровинил)-4-хлор-1Н-имидазолов 
с нестабилизированными 
азометинилидами. Синтез (4-хлор-
1Н-имидазол-5-ил)замещенных 
нитропирролидинов и 
нитропирролизинов / В. А. Чорноус, 
О. Я. Мельник, Д. А. Мельник, Э. Б. 
Русанов, М. В. Вовк // Журнал 
органической химии. – 2015. – Т. 51, 
№ 10. – С. 1454-1460. 
2) Попадюк О. Я. Обґрунтування 
механізму дії нанооксидів металів на 
патогенну флору гнійних ран / О. Я. 
Попадюк, Д. О. Мельник // Здобутки 
клінічної і експериментальної 
медицини – 2016. – №2(26). – с.69–
73.
3) Мельник О. Синтез (1-арил-4-
хлоро-1Н-імідазол-5-іл)оцтових 
кислот / О. Мельник, Д. Мельник, В. 
Чорноус, Н. Мельниченко, М. Вовк // 
Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. 
– С. 280-285.
4) Чорноус В.О. 2-(5-
Імідазоліл)заміщені 3-нітрохромени: 
синтез, квантово-хімічне 
дослідження та піролідино- і 
триазолоанелювання / [В.О. 
Чорноус, О.Я. Мельник, Д.О. 
Мельник, М.В. Вовк] // Укр. хім. 
журн. – 2016. – Т. 82, № 5. – С. 44-52.
5) Чорноус В.О. Синтез і 
протимікробна активність 
галогеновмісних імідазольних 
аналогів халконів і продуктів їх 
структурної модифікації / В.О. 
Чорноус, О.Я. Мельник, Н.Д. 
Яковичук, Д.О. Мельник, М.В. Вовк 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету. – Вип. 771.: Хімія – 
Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2016. – С. 
17-24.
6) Данилюк І.Ю. 
Циклосульфенілювання N-(3-
мeтoксифеніл- та нафтил)амідів 
стирилоцтових кислот / І. Ю. 
Данилюк, Р. І. Васькевич, А. І. 
Васькевич, С. Ю. Суйков, А. В. 
Зародюк, Д. О. Мельник, М. В. Вовк 
// Укр. хим. журн.. - 2016. - 82, № 
11/12. - С. 94-103.
7) Kemskii S. V. Interaction of 1,5,6,8-
tetrahydropyrazolo[3,4-е]
[1,4]diazepine-4,7-diones with some 
electrophilic reagents / S. V. Kemskii, 
А. V. Bol’but, S. V. Shishkina, D. А. 
Mel’nik, M. V. Vovk // Russ. J. Org. 
Chem. – 2016. – Vol. 52, No. 8. – 
P.1162–1167.
8) Данилюк І.Ю. Гіротон-ініційована 
циклізація N-(3-метоксифеніл- та 
нафтил)амідів стирилоцтових кислот 
/ І.Ю. Данилюк, Р.І. Васькевич, А.І. 
Васькевич, А.В. Зародюк, Д.О. 
Мельник, С.І. Оковитий, М.В. Вовк // 
Укр. Хим. Журн. – 2017. – Т.83, №10. 
– С. 80-89.
9) Салиева Л. Н. Синтез производных 
спиро[имидазо[2,1-b][1,3]тиазол-6,3'-
пирролидина] / Л. Н. Салиева, Н. Ю. 
Сливка, Д. А. Мельник, Э. Б. Русанов, 
Р. И. Васькевич, М. В. Вовк // Химия 
гетероцикл. соединений. –2018. – 
№54(2). – C. 130–137. 
10) Скрипская О.В. Синтез и природа 
электронных переходов красителя на 
основе 1-{2-[4-(3-гидрокси-2-оксо-
2Н-хромен-4-ил)фенил]-2-оксоэтил}-
4-метилпиридинийбромида/ О.В. 
Скрипская, Р.З. Лытвын, О.В. Руснак, 
Д.О. Мельник, Х.Е. Питковыч, П.И. 
Ягодинец, М.Д. Обушак // Журн. 
общ. хим. – 2020. – Т. 90, № 4. – С. 
536–545. DOI: 
10.31857/S0044460X20040071
11) Калин Т.І. Експериментальні та 
квантово-хімічні дослідження деяких 
заміщених похідних 1,8-
діоксодекагідроакридинів як 
інгібіторів корозії низьковуглецевої 
сталі в 0,1 М розчині HCl./ Т.І. Калин, 
Д.О. Мельник, М.А. Полтавець // 
Sciences of Europe (Praha, Czech 
Republic). – V. 2, №.50. – 2020. – С. 7-
9.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
28130278 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

64583 Левченко Валерій 
Анатолійович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом доктора наук ДД 
002216, виданий 

04.07.2013, Диплом 
кандидата наук MД 

034722, виданий 
05.07.1989, Атестат 

доцента 12ДЦ 016521, 
виданий 19.04.2007, 

Атестат професора 12ПP 
011042, виданий 

15.12.2015

24 ОКЗ 7 Підготовка 
офіцерів запасу галузі 
знань «Охорона 
здоров’я». Спеціальність 
«Фармація, промислова 
фармація»

1. Диплом про вищу освіту: 
Вінницький медичний інститут ім. 
Пирогова в 1979 р., диплом з 
відзнакою ЖВ-1 № 110403; 
спеціальність - педіатрія, 
кваліфікація - лікаря.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
МД № 034722 (14.01.11 – кардіологія) 
від 05.07.1989 р. (протокол № 2)
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 016521 від 19.04.2007 р.
4. Військове звання підполковник 
медичної служби. ВК серія ГГ 
009395, виданий 18.08.96 р. ІФ МВК
5. Диплом доктора медичних наук: 
ДД № 002216 (14.01.11 – кардіологія) 



від 04.07.2013 р.
6. Вчене звання професора: Атестат 
від 15.12.2015 р. (протокол № 5/01-
П).
7. Підручники та посібники:
1) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Фабрика Р.Р., та ін. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: НАІР; 2016. 360 с.
2) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі.  Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2017. 
420 с.
3) Levchenko V.A., editors. Life 
protection in emergency situation. 
Ivano-Frankivsk: Symfoniya forte; 
2018. 224 p.  
4) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2018. 2. 
516 с.
5) Паращук Л.-В.Д., Левченко В.А., 
Грицик А.Р., Анохіна С.Л., Свистун 
І.І. Медична допомога ураженим 
отруйними речовинами на 
догоспітальному етапі: посібник. 
Івано-Франківськ; 2019. 403 с.
6) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. 3.  Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2019. 572 с.
7) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2020. 612с. 
8. Публікації:
1) Valerii Levchenko, Ihor Vakaliuk, 
Liubov Hordiichuk, Anna Ovchar, 
Mariana Maksymiak, Ivanna Svystun, 
Lesia Levchenko. State of Comorbidity 
in Patients with Hypertension under 
Conditions of Industrial Production. 
Galician medical journal. 2020; 
2(27):12-19.
2) Левченко В.А.,  Вакалюк І.П., 
Гордійчук Л.І., Левченко Л.В. Вплив 
метеорологічних чинників в 
передгір’ї Карпат на частоту 
виникнення гіпертонічних кризів в 
різні сезони року. Art of Medicine. 
2019;1(9):70-5.
3) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Левченко Л.В. Протипіхотні міни: 
медичні та гуманітарні наслідки. 
Південноукр. мед. наук. журн. 
2017;18:56-60.
4) Левченко В.А., Петровський О.П., 
Юрченко Д.Ю., Карабанович М.М., 
та ін. Оцінка радіаційної обстановки 
техногенного ландшафту 
Бурштинського регіону. Галицький 
лікар. вісн. 2016; 23(1):122-6.
5) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М.. Аналіз 
радіаційної обстановки в зоні 
техногенного впливу Бурштинської 
ТЕС. Укр. радіолог. журн. 
2016;ХХIV(2):27-9.
6) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М., Овчар А.І. 
Екологічні аспекти забруднення 
радіонуклідами територій навколо 
Бурштинської ТЕС. Прикарпатський 
вісник НТШ Пульс. 2015;4(32):73–
80.
9. Стажування: Польща, Ополє, 
державна медична вища школа, 
сертифікат «Вступ до симуляції 
медичної», 03-07.02.2020 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти». Харківська медична 
академія післядипломної освіти, 
2019.
2) Функціональне навчання 
(підвищення кваліфікації цільового 
призначення): навчальний курс 
«Керівники навчальних груп з 
підготовки працівників суб’єктів 
господарювання до дій у НС». 
Навчально-методичний центр ЦЗ та 
БЖД в Івано-Франківській обл. 14-15 
листопада 2017 р. Посвідчення ІФФ 
№ 003467.
3) Сертифікат учасника добровільних 
рятувальних загонів від Шведського 
союзу Цивільної Оборони. – м. 
Яремче, вересень 2017 р.
11. Відзнаки. Дійсний член 
міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності; протокол № 37/10, 
2010 р.

59336 Косило Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 030502 

Англійська мова і 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

067440, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента AД 000382, 
виданий 12.12.2017

20 ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2000, 
спеціальність «Англійська мова i 
література», кваліфікація філолога, 
викладача англійської мови і 
літератури, диплом спеціаліста ВА № 
13926598.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук:
ДК № 067440 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
30.03.2011.
3. Вчене звання доцента:
Атестат АД № 000382 від 12.12.2017.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 



Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
5. Публікації:
1) Луцак С.М., Косило Н. В., Богович 
О. М. Організація системи 
безперервного вивчення англійської 
мови в ІФНМУ. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю, 
17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2019. С. 37.
2) Лашків Т.В., Косило Н.В. Сфера 
життєдіяльності особи як 
визначальний фактор ситуативного 
вивчення іноземної мови. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 60-
62.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іноземна мова: англійська», 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
англійська», «Англійська мова для 
ділового спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням», «Іншомовна фахова 
комунікація: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: 
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-125, 6 
кредитів ECTS.

87145 Карабанович 
Мар`яна Миколаївна

Викладач, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2008, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя

6 ОКЗ 6 Безпека 
життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки

1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ "Прикарпатський 
національний університет ім. В. 
Стефаника", 2008 р., спеціальність - 
біологія, кваліфікація - біолог, 
викладач біології.
2. Підручники та посібники:
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі/ під ред. 
Проф. В. А. Левченко. Ів-Фр.НАІР, 
2017.                                 2. Левченко 
В.А., Максим'як М.В., Карабанович 
М.М. та ін. Невідкладна медична 
допомога на догоспітальному етапі. 
Івано-Франківськ: Лідер друк; 2020. 
612 с. 
3. Публікації:
Левченко ВА, Вакалюк ІП, 
Карабанович ММ, Овчар АІ. 
Екологічні аспекти забруднення 
радіонуклідами територій навколо 
Бурштинської ТЕС. Прикарпатський 
вісн. НТШ Пульс. 2015;4(32):73–80.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення педагогічної 
кваліфікації з 10.04 по 19.06.2017 р. 
Тренінговий центр ІФНМУ. 
Посвідчення № 5.
2) Підвищення кваліфікації 
викладачів навчальної дисципліни 
"Безпека життєдіяльності", м. Київ, 
Інститут державного управління у 
сфері цивільного захисту (ДСНС 
України), грудень 2015 р. – св. 12СПВ 
183924.

64583 Левченко Валерій 
Анатолійович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом доктора наук ДД 
002216, виданий 

04.07.2013, Диплом 
кандидата наук MД 

034722, виданий 
05.07.1989, Атестат 

доцента 12ДЦ 016521, 
виданий 19.04.2007, 

Атестат професора 12ПP 
011042, виданий 

15.12.2015

24 ОКЗ 6 Безпека 
життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки

1. Диплом про вищу освіту: 
Вінницький медичний інститут ім. 
Пирогова в 1979 р., диплом з 
відзнакою ЖВ-1 № 110403; 
спеціальність - педіатрія, 
кваліфікація - лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
МД № 034722 (14.01.11 – кардіологія) 
від 05.07.1989 р. (протокол № 2)
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 016521 від 19.04.2007 р.
4. Військове звання підполковник 
медичної служби: ВК серія ГГ 
009395, виданий 18.08.96 р. ІФ МВК
5. Диплом доктора медичних наук: 
ДД № 002216 (14.01.11 – кардіологія) 
від 04.07.2013 р.
6. Вчене звання професора: Атестат 
від 15.12.2015 р. (протокол № 5/01-
П).
7. Підручники та посібники:
1) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Фабрика Р.Р., та ін. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: НАІР; 2016. 360 с.
2) Левченко В.А, редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі.  Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2017. 
420 с.
3) Levchenko VA, editors. Life 



protection in emergency situation. 
Ivano-Frankivsk: Symfoniya forte; 
2018. 224 p.  
4) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2018. 2. 
516 с.
5) Паращук Л.-В.Д., Левченко В.А., 
Грицик А.Р., Анохіна С.Л., Свистун 
І.І. Медична допомога ураженим 
отруйними речовинами на 
догоспітальному етапі: посібник. 
Івано-Франківськ; 2019. 403 с.
6) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. 3. Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2019. 572 с.
7) Левченко В.А, редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2020. 612с. 
8. Публікації:
1) Valerii Levchenko, Ihor Vakaliuk, 
Liubov Hordiichuk, Anna Ovchar, 
Mariana Maksymiak, Ivanna Svystun, 
Lesia Levchenko. State of Comorbidity 
in Patients with Hypertension under 
Conditions of Industrial Production. 
Galician medical journal. 2020; 
2(27):12-19.
2) Левченко В.А.,  Вакалюк І.П., 
Гордійчук Л.І., Левченко Л.В. Вплив 
метеорологічних чинників в 
передгір’ї Карпат на частоту 
виникнення гіпертонічних кризів в 
різні сезони року. Art of Medicine. 
2019;1(9):70-5.
3) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Левченко Л.В. Протипіхотні міни: 
медичні та гуманітарні наслідки. 
Південноукр. мед. наук. журн. 
2017;18:56-60.
4) Левченко В.А., Петровський О.П., 
Юрченко Д.Ю., Карабанович М.М., 
та ін. Оцінка радіаційної обстановки 
техногенного ландшафту 
Бурштинського регіону. Галицький 
лікар. вісн. 2016; 23(1):122-6.
5) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М. Аналіз радіаційної 
обстановки в зоні техногенного 
впливу Бурштинської ТЕС. Укр. 
радіолог. журн. 2016; ХХIV(2):27-9.
6) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М., Овчар А.І. 
Екологічні аспекти забруднення 
радіонуклідами територій навколо 
Бурштинської ТЕС. Прикарпатський 
вісник НТШ Пульс. 2015;4(32):73–
80.
9. Стажування: Польща, Ополє, 
державна медична вища школа, 
сертифікат «Вступ до симуляції 
медичної», 03-07.02.2020 р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) "Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти". ХМАПО, 2019.
2) Функціональне навчання 
(підвищення кваліфікації цільового 
призначення): навчальний курс 
"Керівники навчальних груп з 
підготовки працівників суб’єктів 
господарювання до дій у НС". 
Навчально-методичний центр ЦЗ та 
БЖД в Івано-Франківській обл. 14-15 
листопада 2017 р. Посвідчення ІФФ 
№ 003467.
3) Сертифікат учасника добровільних 
рятувальних загонів від Шведського 
союзу Цивільної Оборони. – м. 
Яремче, вересень 2017 р.
11. Відзнаки. Дійсний член 
міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності; протокол № 37/10, 
2010 р.

175627 Рудик Ольга 
В`ячеславівна

Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 
рік закінчення: 1990, 

спеціальність:  класична 
філологія

20 ОКЗ 5 Латинська мова 1. Диплом про вищу освіту:
Львіський ордена Леніна державний 
університет імені І.Франка, 1990. 
спеціальність - класична філологія, 
кваліфікація - філолог, викладач 
класичних та російської мов. Диплом 
з відзнакою РВ 828568.
2. Підручники та посібники:
1) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології : 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2016. 352 с.
2) Рудик О.В., Гуцол М.І. Латинська 
мова та основи фармацевтичної 
термінології : національний 
підручник / за ред. Л.Ю. Смольської 
Київ : ВСВ «Медицина», 2019. 352 с. 
3) Гуцол М.І., Рудик О.В. Українсько-
латинський словник клінічних 
термінів з тлумачним значенням. 
Івано-Франківськ, 2015. 426 с.
4) Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик 
О.В., Зобнів І.М., Бондар Н.В. 
Латинсько-український українсько-
латинський словник медичних 
термінів. Івано-Франківськ : Вид-во 
ІФНМУ, 2019. 248 с.
5) Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна 
термінологія. Словотвір : навч. посіб. 
Івано-Франківськ : KGM, 2020. 348 с.
6) Yashchuk O., Savchuk G., Hutsol M., 
Rudyk O. Latin and fundamentals of 
medical terminology : посібник  з 
латинської мови для студентів 
факультету підготовки іноземних 
громадян. Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2020. 251 
с.
3. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 



«Латинська мова», «Латинська та 
грецька мови у фармацевтичній 
термінології» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
Посвідчення № 631 від 10.06.2016 
про проходження навчання на 
факультеті підвищення кваліфікації з 
23.05.по 10.06.2016 у Національному 
медичному університеті ім. 
О.О.Богомольця «Сучасна методика 
навчання у вищій медичній освіті. 
Латинська мова».

20659 Гуцол Марія Іванівна Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Киїівський державний 

лінгвістичний 
університет, рік 

закінчення: 1995, 
спеціальність:  іноземна 
мова, Диплом кандидата 
наук ДK 033377, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 000381, 
виданий 12.12.2017

29 ОКЗ 5 Латинська мова 1. Диплом про вищу освіту:
Київський державний лінгвістичний 
університет, 1995, спеціальність -
іноземна мова (німецька), 
кваліфікація - філолог, викладач 
німецької мови, диплом спеціаліста 
ДП № 010611.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук:
ДК № 033377 (10.01.01 – українська 
література) від 15.12.2015.
3. Вчене звання доцента:
Атестат АД № 000381 від 12.12.2017.
4. Підручники та посібники:
1) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології: 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2016. 352 с.
2) Гуцол М.І., Рудик О.В., Смольська 
Л.Ю, Синиця В.Г., Содомора П.А. 
Латинська мова та основи 
фармацевтичної термінології: 
національний підручник. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2019. 352 с.
3) Гуцол М.І., Смольська Л.Ю, 
Содомора П.А. Шега Д.Г. Латинська 
мова та основи медичної термінології 
: національний підручник. 3-тє вид. 
переробл. і доповн. Київ : ВСВ 
«Медицина», 2019. 472 с. 
4) Гуцол М.І., Чопик Ю.С., Рудик 
О.В., Зобнів І.М., Бондар Н.В. 
Латинсько-український українсько-
латинський словник медичних 
термінів. Івано-Франківськ : Вид-во 
ІФНМУ, 2019. 248 с.
5) Рудик О.В., Гуцол М.І. Клінічна 
термінологія. Словотвір. Видання 
друге виправлене та доповнене. Ів.-
Фр. : KGM, 2020. 348 с.
6) Yashchuk O., Savchuk G., Hutsol M., 
Rudyk O. Latin and fundamentals of 
medical terminology : посібник  з 
латинської мови для студентів 
факультету підготовки іноземних 
громадян. Ів.-Фр.: ІФНМУ, 2020. 251 
с.
5. Публікації:
1) Гуцол М. І. Методика викладання 
латинської та іноземних мов, в 
умовах кредитно-модульної системи 
у вищих медичних навчальних 
закладах України. Світ медицини та 
біології: науково-практичний журнал 
2017. № 3 (61). С. 190-195. (Data bases 
Web of Science)
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Латинська мова», «Латинська та 
грецька мови у фармацевтичній 
термінології» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) з 04.09.2016 до 23.09.2016 
стажування у Польщі (м. Хелм) в 
Інституті неофілології «Panstwowej 
Wyzszej Szkoly Zawodowej» у рамках 
наукового стажування щодо 
міжнародних відносин.
8. Підвищення кваліфікації:
1) Цикл підвищення кваліфікації 
«Сучасна методика навчання на 
основі компетентісного підходу у 
вищій медичній освіті. Латинська 
мова» на базі НМУ ім. О.О. 
Богомольця, посвідчення №182, 2017 
р.
2) Цикл підвищення кваліфікації 
«Латинська мова. Вища медична 
освіта і Болонський процес» на базі 
НМУ ім. О.О.Богомольця, 
посвідчення №109, 2008 р.

39386 Швець Любов 
Степанівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1985, 

спеціальність:  біологія та 
хімія, Диплом кандидата 
наук ДK 026329, виданий 

26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001017, 
виданий 05.07.2018

30 ОКЗ 4 Біологія з 
основами генетики 

1. Диплом про вищу освіту № КВ 
608564  дата видачі – 16 червня 1985 
року; Чернівецький державний 
національний університет ім. Ю. 
Федьковича, спеціальність - 
біологія», кваліфікація – біолог, 
вчитель біології і хімії. 
2. Диплом кандидата біологічних 
наук ДК № 026329, рішення 
Атестаційної колегії від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента кафедри медичної біології і 
медичної генетики АД № 001017, 
рішення Атестаційної колегії від 
5.07.2018 р.
4. Підручники та посібники:
Frych NI, Shvets LS, Yastrebova OS, 



Velianyk VP, Kosylo NV, Tsebruk IF, 
Masliak MV. Selected lectures for 
foreign students. Medical biology. Kyiv. 
NJD YDG”Інтерсервіс”; 2018. C.218.
5. Публікації:
1) Швець ЛС (2016) Шляхи 
вдосконалення оволодіння 
студентами практичними навичками 
та вміннями при вивченні медичної 
біології. Прикарпатський вісник 
НТШ «Пульс» 4(36):148-153.
2) Швець ЛС (2016) Організація 
ділової гри на практичних заняттях з 
медичної біології. Медична освіта 
1:112-114.
3) Швець ЛС (2016)  Досвід 
викладання медичної біології 
англомовним студентам. Медична 
освіта 4:68-70.
4) Швець ЛС. Покращення якості 
знань студентів шляхом 
використання    тестового контролю 
на практичних заняттях з медичної 
біології в умовах   кредитно-
трансферної системи. Вісник 
проблем біології і медицини. 2016; 4,
(134):159 – 162.
5) Ковальчук Л.Є. Фрич Н.І., Швець 
Л. С.         Організація і система 
оцінювання індивідуальної роботи 
англомовних студентів в умовах 
кредитно-трансферної системи: 
матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні 
проблеми наукового і освітнього 
простору в умовах поглиблення 
євроінтеграційних процесів. 
Мукачево.  14-15 травня 2015 С. 152-
153.
6) Швець Л. С. Оптимізація 
викладання медичної біології 
англомовним студентам в умовах 
кредитно-трансферної системи: 
матеріали всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції з 
міжнародною участю «Навчання 
іноземних студентів в Україні: 
традиції, реалії, перспективи». – 
Полтава – 2015. – С. 236-241.
7) Швець Л.С. Формування 
клінічного мислення у студентів при 
викладанні медичної біології: 
матеріали науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця», м. Яремче. 
25.05.2017 р. с. 229-231.
8) Швець Л.С., Веляник В.П. 
Доцільність ознайомлення студентів 
першого курсу факультету підготовки 
іноземних громадян з протоколами 
лікування глистяних інвазій на 
практичних заняттях з медичної 
паразитології: матеріали  науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця». м. Яремче. 
11.05.2018р. с. 105
9) Телюк П.М., Швець Л.С., 
Ковальчук Л.Є., Довганич Н.В. 
Оптимізація викладання медичної 
паразитології на кафедрі медичної 
біології і медичної генетики ІФНМУ: 
матеріали  науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання теоретичної та 
практичної паразитології у медицині 
та фармації». Чернівці.  8-9 жовтня 
2020 р. с. 85-87
10) Швець Л.С., Телюк П.М., 
Книгиницька Р.В. Оптимізація 
навчального процесу при викладанні 
біології з основами генетики на 
фармацевтичному факультеті. 
Матеріали науково-методичної 
конференції з міжнародною участю. 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу. 18 вересня, 
м. Івано-Франківськ, 2020 р. с.109.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми, силабусу з дисципліни 
«Біологія з основами генетики» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 226  «Фармація, 
промислова фармація» Галузі знань 
22 Охорона здоров’я (ІФНМУ, 2020 
р.).
7. Стажування: Вища державна 
медична школа, педагогіка, Ополе, 
2018 р.
8. Підвищення кваліфікації:
Посвідчення № КВ 608564 ТУ. 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2018 р.
9. Член Всеукраїнської громадської 
організації «Українське товариство 
генетиків і селекціонерів ім. М. І. 
Вавилова. Членський квиток № 1990.

152784 Козовий Руслан 
Васильович

Професор, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2002, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом доктора наук ДД 

008248, виданий 
05.03.2019, Диплом 
кандидата наук ДK 

031694, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 021137, 
виданий 23.12.2008

15 ОКЗ 4 Біологія з 
основами генетики 

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, 2002 р., ВА 
№21081380, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук 
ДК №031694 (03.00.15 – генетика) 
від 15.12. 2005 року.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ №021137 від 23.12.2008 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД 008248 від 05 березня 2019 р. 
5. Вчене звання професора кафедри 
медичної біології і генетики, жовтень 
2020 р.
6. Публікації:
1) Kozovuy R., Kitsera N., Kovalchuk L., 



Kozan N., Han R., Kozova I., Cherniuk 
N. The Importance of Socio-
Psychological Factors and Lifestyle in 
Shaping Health and Life Expectancy 
among Longlivers from Precarpathian 
Region (West Ukraine)//EC 
Paediatrics. – 2020. - 9.5 
(наукометрична база даних Scopus, 
Web of Science) 
2) Козовий Р.В. Частота та спектр 
хромосомних аберацій, асоціацій 
акроцентричних хромосом у 
довгожителів Прикарпаття хворих на 
артеріальну гіпертензію та 
остеоартроз// Галицький лікарський 
вісник. - 2017. - Т.24, №1. - С. 20-22. 
(фахове видання).
3) Козовий Р.В Особливості спадкової 
схильності до артеріальної гіпертензії 
та остеоартрозу у довгожителів 
Прикарпаття // Український 
терапевтичний журнал.- 2017. - №1. - 
С. 65- 69. (фахове видання)
4) Kozovyi RV, Kozova IL, Kitsera NI, 
Kovalchuk LE, Vakalyuk IP (2020) 
Studyng the students educationals 
motivation level of Ivano-Frankivsk 
natijnal medical university. Annali 
d’Italia Scientific Journal of Italy 1(4).
7. Стажування:
Вища державна медична школа, 
педагогіка, Ополе (2019 р., 2020 р.).
8. Сертифікат, що засвідчує знання 
англійської мови на рівні В2. 
Сертифікат № 000748888 від 
03.09.19 р. 
9. Підвищення кваліфікації: 
Харківська медична академія 
післядипломної освіти № ВА 
21081380, 2019 р.

158844 Любчик Ігор 
Дмитрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 030301 

Історія, Диплом 
кандидата наук ДK 
048862, виданий 

08.10.2008, Атестат 
доцента 12ДЦ 044721, 

виданий 15.12.2015

11 ОКЗ 3 Історія України та 
української культури

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №16535749, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – історія, кваліфікація 
– історика, викладача.
2. Диплом кандидата історичних 
наук ДК № 048862 (07.01.05 – 
етнологія) від 08.10.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 044721 від 15.12.2015 р.
4. Навчальні посібники:
1) Любчик І. Історія України. 
Короткий нарис. – 2016 / Елект. 
ресурс. Режим доступу  
www.ifnmu.edu.ua/images/Portal/Kafe
dra_
Ukrainoznavstvo/.../Posibnyk.pdf
5. Монографії:
1) Lubczyk I. Lemkowszczyzna (od 
konca ХІХ do lat trzydziestych ХХ 
wieku): еtnopolityka i tozsamosc. 
Monografia. – Krosno: Pod Karpatami, 
2020. – 205 s.
6. Публікації у виданнях включених 
до наукометричних баз Skopus i Web 
of Science
1) Любчик І.Д. Лемки-русини у 
предметному полі сучасних 
академічних дискурсів України // 
Русин. – 2019. – №55. – С.260 – 271 
(DOL: 10:17223/18572685/55/15).
2) Любчик І. Лемківщина й лемки в 
російському дискурсі новітньої доби 
// Український історичний журнал. – 
2017. – №2. – С.117 – 125 Soci... 
https://doi.org/10.15407/uhj2017.02.11
7  (doi: 10.15407/uhj2017.02.117).
7. Публікації у виданнях включених 
до переліку фахових видань ДАК 
України:
1) Любчик І. Конструювання ідеї 
етнічної окремішності на пограниччі 
в новітній період // Мандрівець. – 
2016. – №2. – С.68 – 72.
2) Любчик І. Національно-культурна 
складова життя лемків-русинів в 
умовах чехословацького 
тоталітарного режиму в другій 
половині ХХ ст. // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: 
Історичні науки. – 2017. – №4. – С.98 
– 103.
3) Любчик І. Західне етнічне 
пограниччя під впливом російсько-
радянської пропаганди напередодні 
та в роки Другої світової війни // 
Науковий вісник Чернівецького 
університету. Історія. – 2017. – №2. – 
С.32 – 39.
4) Любчик І. Населення з українсько-
польсько-словацького порубіжжя у 
предметному полі наукових 
дискурсів Центрально-Східної 
Європи (міждисциплінарний вимір) 
// Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість./ 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів, – 2017. – Вип. 
10. – С.134 – 145.
5) Любчик І. Суспільна адаптація та 
етнонаціональні прояви переселенців 
з Польщі в УРСР// Етнічна історія 
народів Європи. – 2018. – Вип.54. – 
С.159 – 165
6) Любчик І. Український 
соборницький рух на Лемківщині під 
впливом державотворчих процесів 
1918 – 1919 років // Краєзнавство. 
Науковий журнал. – 2018. – №4. – 
С.111 – 117.
7) Любчик І.Д. Антирадянський 
спротив ОУН та діяльність українців 
зі Східної Галичини щодо 
збереження національних основ 



Лемківщини у 1939 – 1941 роках // 
Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість / 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів, 2019. Вип.12. – 
С.67 – 76.
8. Любчик І.Д. Проблеми депортацій 
радянської доби у полі наукових 
зацікавлень і дискусій // 
Краєзнавство. – 2019. – №3. – С.276 
– 278.
9) Любчик І. Депортація українців з 
етнічних теренів у Польщі та 
споглядальність міжнародної 
спільноти у 1944 – 1946 рр. // 
Проблеми всесвітньої історії. – 2020. 
– №1. – С.155 – 165.
8. Типові (примірні) програми:
1) Історія України та української 
культури програма навчальної 
дисципліни для студентів вищих 
навчальних закладів МОЗ України 
спеціальностей «Фармація» / За ред. 
проф. В.А. Качкана К., 2018.
9. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Історія України та української 
культури (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).  
10. Нагороджений. Лауреат Премії 
імені Романа Федоріва (2020 р.).

295730 Чура Юлія 
Олександрівна

Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Чернівецький 

національний університет 
імені Юрія Федьковича, 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(німецька), Диплом 
кандидата наук ДK 

035319, виданий 
12.05.2016

10 ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням): німецька

1. Диплом про вищу освіту:
Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, 2005, 
спеціальність - мова та література 
(німецька), кваліфікація - філолог, 
викладач - німецької мови та 
літератури, англійської мови, диплом 
спеціаліста з відзнакою РН 
№27862066.
2006 рік, спеціальність - мова та 
література (німецька), кваліфікація - 
магістр філології, викладач німецької 
мови та літератури, диплом магістра 
з відзнакою РН №30288805.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук:
ДК № 035319 (10.01.05 – порівняльне 
літературознавство) від 12.05.2016.
3. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іншомовна комунікація: німецька», 
«Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням): німецька» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
4. Стажування:
З 26.10.20 р. проходить курси 
підвищення кваліфікації в 
Прикарпатському університеті імені 
Василя Стефаника.

190693 Венгринович Наталія 
Романівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
033359, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 001518, 
виданий 18.12.2018

18 ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2003, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація - філолога, 
викладача англійської мови та 
літератури, диплом магістра з 
відзнакою ВА № 23474053.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: 
ДК № 033359 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
15.12.2015.
3. Вчене звання доцента: 
Атестат АД № 001518 від 18.12.2018.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
3) Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. 
English for Healthcare Providers 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 102 с.
4) Medical Jokes and Funny Stories: 
Посібник. / Нич О.Б., Венгринович 
Н.Р., Венгринович А.А. Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2018. 144 с.
5. Публікації:
1) Strazhnikova I., Venhrynovych N., 
Chopyk Yu. Peculiarities of University 
Language Training of Medical Students 
(Based on John Dewey’s Conception of 
Education). Наука і освіта: науково-
практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. 2018. № 4. С. 141-147. 
(Web of Science)
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф. 
Комплекс лексико-граматичних 
вправ для ефективної підготовки до 
виконання субтесту англійською 



мовою ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» (на основі навчальних 
матеріалів дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням 
(курс за вибором)»). Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу : тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 17 травня 2019 
р. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. С. 
73.
3) Венгринович Н. Місце іншомовної 
підготовки у особистісному і 
професійному розвитку сучасного 
студента і викладача вищого 
навчального закладу. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 15-
18.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін 
«Іноземна мова: англійська», 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
англійська», «Англійська мова для 
ділового спілкування фармацевта», 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням», «Іншомовна фахова 
комунікація: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування 
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-126, 6 
кредитів ECTS.

161580 Мельничук Оксана 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Чернівецький 

університет 
ім.Федьковича, рік 
закінчення: 1997, 

спеціальність:  українська 
мова та література, 

Диплом кандидата наук 
ДK 034273, виданий 
11.05.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 028445, 
виданий 10.11.2011

16 ОКЗ 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

1. Диплом про вищу освіту
Чернівецький державний університет 
імені Ю. Федьковича, диплом 
спеціаліста з відзнакою ЛБ 
№000868, дата видачі – 18 червня 
1997 року, спеціальність - українська 
мова та література, кваліфікація - 
спеціаліста філолога, викладача 
української мови, літератури і 
народознавства.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук ДК № 034273 (10.02.01 – 
українська мова) від 11.05.2006 р.
3. Вчене звання доцента.
Атестат 12 ДЦ №028445 від 10.11.2011 
р.
4. Підручники та посібники:
1) Луцак С.М., Мельничук О.М., 
Сілевич Л.І. Українська мова (за 
професійним спрямуванням) : 
навчальний посібник для студентів 
вищих медичних (фармацевтичних) 
навчальних закладів І-ІІІ рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ, 2016. 
254 с. 100 прим.
2) Українська мова за   професійним 
спрямуванням:   підручник / С.М. 
Луцак, Н.П.   Литвиненко,  О.Д. 
Турган  та   ін.; за ред. С.М. Луцак. К. : 
ВСВ «Медицина», 2017. 360 с. 2000 
прим.
5. Публікації:
1) Мельничук О.М., Сілевич Л.І. 
Методичні принципи викладання 
«Української мови (за професійним 
спрямуванням)». Сучасна українська 
нація: мова, історія, культура: 
матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції з нагоди 15-
річчя заснування кафедри 
українознавства. Львів, 2016. С. 109-
111. 
2) Мельничук О.М., Сілевич Л.І. 
Методологічні особливості 
викладання курсу «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)» (на 
прикладі вивчення теми 
«Синтаксичний аспект професійної 
мови медиків»). Гуманітарна 
складова у світлі сучасних освітніх 
парадигм: матеріали Всеукраїнської 
дистанційної науково-практичної 
конференції з міжнародною участю. 
Харків, 2016. С. 204-206.
6. Типові (примірні) програми:
1) Українська мова (за професійним 
спрямуванням) : програма 
навчальної дисципліни для студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ 
України спеціальностей 7.12010001 
«Лікувальна справа», 7.12010002 
«Педіатрія», 7.12010005 
«Стоматологія», 7.12010003 
«Медико-профілактична справа», 
7.120110004 «Медична психологія» / 
За ред. С.М. Луцак.  К., 2015.  32 с.
2) Українська мова (за професійним 
спрямуванням) : примірна програма 
навчальної дисципліни підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальностей: 



222 «Медицина», 221 
«Стоматологія», 225 «Медична та 
психологічна реабілітація» / За ред. 
С.М. Луцак.  К., 2016.  23 с.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
8. Стажування на кафедрі української 
мови Інституту філології ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника». Довідка № 01-15/03/679 
від 12.04.2016 р.

18798 Луцак Світлана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом доктора наук ДД 
-000178, виданий 
10.11.2011, Диплом 
кандидата наук ДK 

015745, виданий 
03.07.2002, Атестат 

доцента 12ДЦ 018142, 
виданий 24.10.2007, 

Атестат професора 12ПP 
008563, виданий 

28.03.2013

21 ОКЗ 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

1. Диплом про вищу освіту. 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
з відзнакою ВА №10622748, дата 
видачі – 30 червня 1998 року, 
спеціальність – українська мова та 
література, кваліфікація – філолог, 
викладач української мови та 
літератури.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук ДК № 015745 (10.01.06 – теорія 
літератури) від 03.07.2002 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат 12 
ДЦ № 018142 від 24.10.2007 р.
4. Диплом доктора філологічних 
наук ДД № 000178 (10.01.06 – теорія 
літератури, 10.01.01 – українська 
література) від 10.11.2011 р.
5. Вчене звання професора. Атестат 
12 ПР № 008563 від 28.03.2013 р.
6. Підручники та посібники:
1) Луцак С.М., Мельничук О.М., 
Сілевич Л.І. Українська мова (за 
професійним спрямуванням) : 
навчальний посібник для студентів 
вищих медичних (фармацевтичних) 
навчальних закладів І-ІІІ рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ, 2016. 
254 с. 100 прим.
2) Українська мова за професійним 
спрямуванням: підручник / С.М. 
Луцак, Н.П.   Литвиненко, О.Д. 
Турган та ін.; за ред. С.М. Луцак. К. : 
ВСВ «Медицина», 2017. 360 с. 2000 
прим.
3) Посібник з акредитації освітніх 
програм : процедура, суб’єкти, 
документація / Упоряд. М.М. Рожко, 
Г.М. Ерстенюк, С.М. Луцак. Івано-
Франківськ : Видавничий відділ 
ІФНМУ, 2020. 170 с. 50 прим.
7. Публікації:
1) Луцак С.М. Актуальні проблеми 
укладання типової програми з 
дисципліни «Українська (російська) 
мова як іноземна». Актуальні 
проблеми викладання української 
(російської) мови іноземним 
студентам і аспірантам : матеріали 
семінару-наради завідувачів кафедр, 
викладачів української та російської 
мови як іноземних у ДВНЗ медичної і 
фармацевтичної освіти. Івано-
Франківськ, 2015.  С. 5–9.
2) Луцак С.М. Підручник з 
української мови як іноземної – 
дидактична модель формування 
соціокультурної і професійної мовної 
компетенції студента-медика. 
Прикарпатський вісник НТШ Серія: 
Слово. 2019. № 3 (55). С. 205–214.
8. Типові (примірні) програми:
1) Українська мова (за професійним 
спрямуванням) : програма 
навчальної дисципліни для студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ 
України спеціальностей 7.12010001 
«Лікувальна справа», 7.12010002 
«Педіатрія», 7.12010005 
«Стоматологія», 7.12010003 
«Медико-профілактична справа», 
7.120110004 «Медична психологія» / 
За ред. С.М. Луцак.  К., 2015.  32 с.
2) Українська мова (за професійним 
спрямуванням) : примірна програма 
навчальної дисципліни підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальностей: 
222 «Медицина», 221 
«Стоматологія», 225 «Медична та 
психологічна реабілітація» / За ред. 
С.М. Луцак.  К., 2016.  23 с.
9. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Українська мова (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
10. Стажування на кафедрі 
української мови Інституту філології 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Довідка № 01-15 
/ 03-1014 від 03.07.2017 р.
11. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації на 
онлайн-платформі Prometheus 
«Експерт з акредитації освітніх 
програм: онлайн-тренінг» 
(сертифікат від 13 грудня 2019 р).
2) Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Актуальні питання 
процедури акредитації освітніх 



програм» на базі ІФНМУ з 13 лютого 
по 13 травня 2020 року. Сертифікат 
№ 00021-АП від 08.07.2020 р.
12. Робота за цивільним трудовим 
договором. Член галузевої експертної 
ради НАЗЯВО з галузі знань 03 
Гуманітарні науки (рішення 
конкурсної комісії №1 від 22 жовтня 
2019 року, протокол №5), наказ по 
НАЗЯВО від 02.12.2019 р.
13. Член проектної групи з розробки 
освітньо-наукової програми третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія». Івано-Франківськ : 
ІФНМУ, 2020.
14. Розробник та викладач програми 
курсу підвищення кваліфікації 
«Актуальні питання процедури 
акредитації освітніх програм» 
(ІФНМУ, 2020).
15. Нагороджена у 2011 та 2017 рр. 
грамотами Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації за 
активну наукову діяльність та 
вагомий внесок у розвиток освіти на 
Прикарпатті.

49963 Добровольська Анна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 1990, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук KH 
011819, виданий 

20.09.1996, Атестат 
доцента ДЦ 007131, 
виданий 17.04.2003

30 ВК 4.3 Робота з 
інформаційними 
джерелами

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, спеціальність – фізика і 
математика, кваліфікація – вчитель 
фізики і математики. Диплом з 
відзнакою РВ № 825862. Дата видачі 
06.06.1990 р.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: КН № 011819 
(01.04.07 – фізика твердого тіла) від 
20.09.1996 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007131 від 17.04.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 
132 с.
2) Добровольська А. М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 160 с.
3) Добровольська А.М., Мойсеєнко 
М.І. Інформаційні технології у 
фармації. Збірник завдань для 
контрольної роботи. Навчально-
методичний посібник для студентів 
вищих медичних і фармацевтичних 
закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ: 
Супрун В. П., 2016. 78 с.
4) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2017. 252 с.
5) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання : 
навч. пос. для студ. вищ.  мед. закл. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2017. 212 с.
6) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих медичних закладів освіти 
України ІІІ і IV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Голіней О. М., 
2017. 236 с.
5. Наукові публікації:
1) Добровольська А.М. Модель 
методичної системи формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі навчання 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 6. С. 86-95.
2) Добровольська А.М. Формування в 
майбутніх лікарів і провізорів 
готовності до самоосвіти в межах 
розробленої моделі. Наука і освіта. 
Серія: Педагогіка. 2016. № 10. С. 138-
149.
3) Добровольська А.М. Самостійна 
робота як засіб формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 12. С. 74-81.
4) Добровольська А. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів за умов 
інтеграції дисциплін природничо-
наукової підготовки. Збірник 
наукових праць Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
2016. Вип. 1. С. 87-100.
5) Добровольська А.М. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів під час 
реалізації дослідницького методу в 
процесі навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки. 
Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка]. Серія: Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 149. С. 50-56.
6) Добровольська А. Формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців 
під час реалізації адаптивної моделі 



навчання. Педагогічна освіта: теорія і 
практика. 2016. № 26. С. 47-56.
7) Добровольська А.М. Дослідження 
професійного самовизначення 
майбутніх лікарів і провізорів у 
процесі формування ІТ-
компетентності. ScienceRise. 
Pedagogical Education. 2017. № 2. С. 
22-31. 
8) Добровольська А.М. Про 
особливості укладання посібників 
для навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Наукові записки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
педагогіка. 2016. № 2. С. 230-239.
9) Добровольська А.М. Використання 
посібників у процесі навчання 
майбутніх лікарів і провізорів 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 
129-141.
10) Добровольська А. Розвиток 
вольових якостей майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 
технології. 2016. № 10 (64). С. 24-44.
11) Добровольська А. Роль навчально-
методичних комплексів у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів. Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. 2017. 
№ 3 (67). С. 26-39.
12) Добровольська А.М. Посібник як 
засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх 
лікарів і провізорів. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. 2017. № 5 (69). С. 251-270.
13) Добровольська А.М. Роль 
посібників під час реалізації 
компетентнісного підходу в процесі 
формування ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців. Фізико-
математична освіта. 2017. № 2 (12). С. 
178-195.
14) Добровольська А. Вища медична і 
фармацевтична освіта: 
компетентнісний підхід і його освітні 
конструкти. Науковий вісник 
Миколаївського національного 
університету імені В. О. 
Сухомлинського. Серія: Педагогічні 
науки. 2017. № 3 (58). С. 95-115.
15) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців як педагогічна проблема. 
Фізико-математична освіта. 2017. № 
3 (13). С. 45-56.
16) Добровольська А.М. Метод 
проектів: формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців.  
Фізико-математична освіта. 2018. № 
1 (15). С. 35-47.
17) Добровольська А.М. Дослідження 
професійної мотивації майбутніх 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Фізико-математична 
освіта. 2018. № 4 (18). С. 45-54.
18) Добровольська А.М. Розвиток 
творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Молодий вчений. 
2017. № 1. С. 393-401.
19) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців в межах реалізації моделі 
педагогічної системи. Молодий 
вчений. 2017. № 5 (45). С. 312-324.
20) Добровольська А.М. 
Компетентнісний підхід у сучасній 
вищій медичній і фармацевтичній 
освіті. Молодий вчений. 2017. № 9 
(49). С. 339-347.
6. Методичні публікації:
1) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. 2017. 252 с. 
2) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
3) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих медичних закладів освіти 
України ІІІ і IV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 224 с.
7. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р., посвідчення 
до диплому РВ №825862.
8. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Фізико-
математична освіта».
9. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Освітній простір 
України».

21291 Овчар Анна Ігорівна Старший викладач, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом молодшого 
спеціаліста, Державний 

вищий навчальний 
заклад "Івано-

Франківський державний 
медичний університет", 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 110102 
Сестринська справа, 

5 ОКЗ 7 Підготовка 
офіцерів запасу галузі 
знань «Охорона 
здоров’я». Спеціальність 
«Фармація, промислова 
фармація»

1. Диплом про вищу освіту: 
ДВНЗ "Івано-Франківський 
національний медичний 
університет", 2013 р., диплом ВА № 
45555499 спеціальність - лікувальна 
справа, кваліфікація - лікар.
2. Військове звання: молодший 
лейтенант медичної служби: 
Військовий квиток ІР№000149



Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа

3. Підручники та посібники:
1) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Фабрика Р.Р., та ін. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: НАІР; 2016. 360 с.
2) Левченко В.А.,  Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Овчар А.І., Фабрика Р.Р., 
та ін. Невідкладна медична допомога 
на догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2017. 
420 с.
3) Левченко В.А.,  Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Овчар А.І., та ін. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2018. 2. 
516 с.
4) Levchenko V.A., Vacaluk I.P., Ovchar 
A.I., Levchenko L.V., Baliy N.V., еtc. 
Life protection in emergency situation: 
textbook – Ivano-Frankivsk, 2018. - 
224 p.
5) Левченко В.А. Невідкладна 
медична допомога на 
догоспітальному етапі, посібник / 
[В.А. Левченко, І.П. Вакалюк, І.І. 
Свистун, А.І. Овчар та ін.] – Івано- 
Франківськ. –  2019. – 572 с. з грифом 
МОЗ України.
4. Публікації:
1) Zarivna I., Levchenko V., Vakaliuk I., 
Ovchar A., Levchenko L. Овjectification 
of the the hyperventilation syndrome in 
hypertensive patients. Annali d’Italia. 
2020; 9(1): 34-39. 
2) Valerii Levchenko, Ihor Vakaliuk, 
Liubov Hordiichuk, Anna Ovchar, 
Mariana Maksymiak, Ivanna Svystun, 
Lesia Levchenko. State of Comorbidity 
in Patients with Hypertension under 
Conditions of Industrial Production. 
Galician medical journal. 2020; 
2(27):12-19.
5. Підвищення кваліфікації:
1) FCE of Cambridge - Cembridge 
Assessment English official test centre, 
м. Київ, сертифікат В 2234996, 
виданий 16.07.2020 р. (В1+);
2) Підвищення кваліфікації (ТУ)  
"Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти". Харківська медична академія 
післядипломної освіти. Посвідчення 
до диплому ВА № 45555499, 2019
3) ACLS instructor American Heart 
Association, ID # 04160461845, 
грудень 2018.
4) Підвищення педагогічної 
кваліфікації з 10.04 по 19.06.2017 р. 
Тренінговий центр ІФНМУ.  Посв. № 
7.
5) Сертифікат № 0140-А курсів 
професійної медичної англійської 
мови. – М. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, липень 2015.
Лікар-спеціаліст за спеціальністю 
"Медицина невідкладних станів" 
(присвоєно 09.12.2015 р. наказом по 
ІФНМУ № 1233-д) – сертифікат № 
536 – дійсний до 02.12.2020 р.

171696 Сініцина Алла 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 012954, виданий 
09.01.2002, Атестат 
доцента ДЦ 008905, 
виданий 24.12.2003

26 ОКЗ 8 Філософія 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, диплом ТВ 792773, 1990 
р., спеціальність – історія, 
кваліфікація - вчитель історії і 
суспільствознавства.
2. Диплом кандидата філософських 
наук: ДК 012954 (09.00.05 - історія 
філософії) від 09.01.2002.
3. Вчене звання доцента. Атестат  ДЦ 
№ 008905 від 24.11.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Философия: учебное пособие для 
иностранных студентов / А.В. 
Синицына – Львів: «Новий Світ 
2000», 2018. – 352 с.; 21 арк.; гриф 
МОН України.
2) Philosophy: teaching guide for 
foreign students./ A.V. Sinitsyna, U.R. 
Mandryk/ - Львів: «Новий Світ – 
2000», 2018. – 200 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Філософія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації: 
Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, факультет 
підвищення кваліфікації викладачів, 
посвідчення №137, від 6.03.2015 р. 
«Сучасні інноваційні технології 
вищої медичної освіти», «Актуальні 
проблеми філософії і медицини».

183819 Попадинець Оксана 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом доктора наук ДД 
001996, виданий 

25.04.2013, Диплом 
кандидата наук ДK 

023110, виданий 
14.04.2004, Атестат 

доцента 12ДЦ 017304, 
виданий 21.06.2007, 

Атестат професора 12ПP 
010009, виданий 

22.12.2014

20 ОКП 9 Анатомія та 
фізіологія людини

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, 1998 р., диплом 
спеціаліста ЛМ ВЕ № 001503, дата 
видачі 26.06.1998 р. спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Диплом доктора медичних наук: 
ДД № 001996 (14.03.01- нормальна 
анатомія) від 25.04.2013.
3. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР № 010009 від 22.12.2014 р.
4. Публікації:
1) Django & Latex: experience in 
developing the system for the 
preparation of methodological 
guidelines for studying the discipline 
“Human Anatomy” / T. Kotyk, N. 



Tokaruk, M. Hryshchuk, O. Popadynets 
// Galician Medical Journal. – 2018. – 
Vol. 25, No. 3. DOI: 
10.21802/gmj.2018.3.9.
2) Рopadynets O.G. Medical And Social 
Problem Of Hematologic Diseases Of 
Ukrainian Population / O. G. 
Popadynets // World Of Medicine And 
Biology. - 2017. - Vol. 61, No 3. - p. 181-
184 DOI: 10.26724/2079-8334-2017-3-
61-181-184.
3) Structural Peculiarities Of The 
Arteries In Conditions Of Cold Factor / 
F.M. Elmezughi,  O.H. Popadynets, L.V. 
Sobol, N.M. Dubyna // World Of 
Medicine And Biology. - 2017. - Vol. 57, 
No 3. - p. 142.
4) Науковий редактор перекладу: 
Atlas of Human Anatomy = Атлас 
анатомії людини: переклад 7-го англ. 
вид.: двомовне вид. / Френк Г. 
Неттер; наук. ред. перекладу Л.Р. 
Матешук-Вацеба, І.Є. Герасимюк, 
В.В. Кривецький, О.Г. Попадинець. – 
К.: ВСВ «Медицина», 2020. – 736 с.
5. Автор (розробник) силабусу з 
навчальної дисципліни «Анатомія та 
фізіологія людини» для студентів 
фармацевтичного факультету 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» / О.Г. 
Попадинець, Н.М. Воронич-
Семченко, Т.Л. Котик, М.І. Грищук, 
І.М. Лучко - Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2020. - 45 с.
6. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення №ЛМ ВЕ 
001503, «ТУ. Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020.
2) Сертифікація знань англійської 
мови: Universal Test ECL Authorised 
Exam Centre - № 000749212 – English 
Level B2.

131019 Юрах Омельян 
Михайлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1975, спеціальність:  
Лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
KД 048750, виданий 

11.12.1991, Атестат 
доцента ДЦ 004618, 
виданий 05.10.1993

42 ОКП 9 Анатомія та 
фізіологія людини

1. Диплом про вищу освіту: Івано-
Франківський державний медичний 
інститут, диплом спеціаліста А-І № 
936986 від 28.06.1975 р. 
спеціальність - лікар-лікувальник, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук 
КД № 048750 (14.03.01 – нормальна 
анатомія) від 11.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: ДЦ № 
004618 від 05.10.1993р.
4. Публікації:
1) The Prospect of Cluster Analysis’ Use 
to Obtain the New Scientific Results at 
the Example of Urotheliocytes’ Study in 
Experimental Diabetic Cystopathy / O. 
Popadynets, O. Yurakh, N. Tokaruk [et 
al.] // Archive of Clinical Medicine . – 
2017 . – Vol. 23, No. 2. – P. E2017210. 
DOI: 10.21802/acm.2017.2.10.
2) New approaches as for the obtaining 
scientific innovation in morphological 
studies of bladder transitional 
epithelium / O. Popadynets, O. Yurakh, 
N. Tokaruk[et al.] // Galician Medical 
Journal. – 2017. – Vol. 24, No. 2. – P. 
E2017211. DOI: 
10.21802/gmj.2017.2.11.
3) Cluster Analysis of Myelin Nerve 
Fibers of the Periferal Nerve / O. 
Yurakh, O. Popadynets, H. Yurakh, [et 
al.] // Archive of Clinical Medicine. – 
2020. – Vol. 26, No. 1. – P. E202016. 
DOI: 10.21802/acm.2020.1.6.
5. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
Посвідчення № А-I 936986, ТУ 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р.

71469 Шеремета Лідія 
Миколаївна

Професор, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1980, спеціальність:  , 
Диплом доктора наук ДД 

008000, виданий 
10.02.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 

003143, виданий 
14.04.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003745, 
виданий 26.02.2002, 

Атестат професора 12ПP 
010372, виданий 

28.04.2015

28 ОКП 26 Фармакологія 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський медичний 
інститут, 1980 р. Диплом про вищу 
освіту з відзнакою В-1 № 531634; дата 
видачі – 21 червня 1980 р.;  
спеціальність - лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №003143 (14.03.05 – 
фармакологія); від 14 квітня 1999р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
003745 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД №008000 (14.03.05-
фармакологія) від 10 лютого 2010 р.
5. Вчене звання професора: Атестат – 
12ПР №010372 від 28 квітня 2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 2020 
р. 118 с.
2) Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1, 2020. 35 с.
7. Публікації: 
1) Досвід викладання фармакології 
для студентів факультету підготовки 
іноземних громадян Івано-
Франківсього національного 
медичного університету та роль 
унаочнення / Л.М. Шеремета // 
Галицький лікарський вісник. – 2014. 
–  Т.21, №4. – С. 103-104.
2) Шеремета Л.М. Гайнюк М.Б. 
Вплив яблучного пектину на 
біохімічні та гематологічні 
показники у тварин з хронічною 
алкогольною інтоксикацією. Вісник 
Вінницького національного 
медичного університету. 2018; 2(22): 
280-284.



3) Haynuk M, Sheremeta L. Тhe apple 
pectin influence upon the liver 
histological structure and the activity of 
lipid peroxidation in experimental acute 
alcohol intoxication. The Pharma 
Innovation Journal. 2019; 8(2): 590-
593.
4) Тестові завдання до ліцензійного 
іспиту «Крок-1» Фармація, 2006р.
8. Типові (примірні) програми:
«Фармакологія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина», 221 «Стоматологія» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Автор навчальної програми, 
робочої навчальної програми та 
силабусу з дисципліни 
«Фармакологія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
«Лікарська токсикологія» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
1) НМУ ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №619, «ТУ. Організація 
навчального процесу за кредитно-
модульною системою», 25.05.2016 р. 
2) НМУ ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №18/00102, «Актуальні 
аспекти викладання фармакології», 
11.05.2018р.
3) ХМАПО «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.
11. Робота за цивільним трудовим 
договором.
1) Голова комітету фахової 
експертизи ліцензійних іспитів за 
спеціальністю «Медицина» - «Крок-
1», заступник Голови комітету 
фахової експертизи ліцензійних 
іспитів «Крок-1» за спеціальністю 
«Фармація».
2) Член редколегії журналу 
"Фармакологія і лікарська 
токсикологія".
3) Експерт Державного експертного 
центру МОЗ України.
4) Голова комісії ДОЗ ОДА з атестації 
провізорів і фармацевтів.
12. Участь у атестації наукових 
співробітників: 
1) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Петринича 
В.В, спеціальність – 14.03.06 – 
токсикологія, спеціалізована вчена 
рада Д 26.630.01,  при ДП «Науковий 
центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя Міністерства 
охорони здоров’я України», 2015 р. м. 
Київ.
2) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Фещенко 
Г.І., спеціальність – 14.03.05 – 
фармакологія,  спеціалізована вчена 
рада Д 64.605.03 при Національному 
фармацевтичному університеті м. 
Харків, 2020 р.

138589 Шуфнарович 
Мар`яна Антонівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти і газу, 

рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 091501 

Комп'ютернi системи та 
мережi, Диплом 

кандидата наук ДK 
025764, виданий 

22.12.2014

13 ВК 8.1 Інформаційні 
технології у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
диплом спеціаліста ВА № 32900120, 
дата видачі – 27.06.2007 р., 
спеціальність – комп’ютерні системи 
та мережі, кваліфікація - спеціаліст з 
комп’ютерних систем та мереж.
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК № 025764 (05.13.07 – 
автоматизація процесів керування) 
від 22.12.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 004049 від 26.02.2020 р.
4. Підручники та посібники:
Добровольська А. М., Шуфнарович 
М. А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Шуфнарович М. А. Математичне 
моделювання стану грунтів за 
вмістом в них важких металів. 
Інформаційні технології в освіті, 
техніці та промисловості: збірник тез 
доповідей ІV всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10 – 11 жовтня 
2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С.206 
- 207.
2) Шуфнарович М. А. Моделювання 
забруднення важкими металами 
грунтів досліджуваних територій. 
Розвиток природничих наук як 
основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.204 – 206.
3) Шуфнарович М. А. Сучасні 
інформаційні технології у організації 
самостійної роботи майбутніх 
фахівців. Розвиток природничих 
наук як основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 



листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.357 – 359.
4) Шуфнарович М. А. Дистанційне 
навчання майбутніх фахівців у вищих 
медичних закладах освіти. Aktuelle 
themen im kontext der entwicklung der 
modernen wissenschaften. Dresden, 
Deutschland, 23 januar 2019. Р.55 58.
5) Горбийчук М. И., Сабат Н. В., 
Шуфнарович М. А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. №6. С. 13-24.
6) Горбійчук М. І., Шуфнарович М. 
А., Лазорів О. Т. Оцінка точності 
прогнозування зміни станів 
коливних процесів із некратними 
частотами / Нафтогазова енергетика. 
2014. № 2(22). С. 76-85.
7) Horbiychuk M., Shufnarovych M. 
Computer system of monitoring and 
predictionforecasting of water level 
rivers / Journal Of Hydrocarbon Power 
Engineering. 2014. Vol. 1, Issue 2. P. 
124  – 130.
8) Шуфнарович М. А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
умовах невизначеності під час 
керування об’єктами 
природокористування / Науковий 
вісник НЛТУ України. 2015. Випуск 
25.10. С. 341 347.
9) Шуфнарович М. А. Перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій у 
самостійній роботі студентів вищих 
навчальних закладів / Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2017. – 
Випуск 27(1). – С. 222 – 225.
10) Горбийчук М. И., Сабат Н. В., 
Шуфнарович М. А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. 2018. №6. С. 13 – 24.
6. Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, 2019.
7. Стажування:
«Академічна доброчесність: виклики 
сучасності» на базі Вищого 
Духовного Семінаріуму UKSW 
спільно з «Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2019 р. (№ RW-
102019/051).
8. Сертифікат. PEARSON VUE-
Authorized Test Center – English Level 
B2 (14.05.2019 р. № 000651480).

148247 Калугіна Світлана 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Ужгородський 

університет, рік 
закінчення: 1983, 

спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 018234, виданий 
09.04.2003, Атестат 
доцента ДЦ 009418, 
виданий 16.12.2004

30 ОКП 14 Етика та 
деонтологія у фармації

1. Диплом про вищу освіту:
Ужгородський державний 
університет, диплом КВ № 645284, 
виданий 30.06.1983 р., спеціальність 
- лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар. 
2. Диплом кандидата медичних наук:  
ДК №018234 (спеціальність – 
фармакологія) від 14.03.2003 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№009418 від 16.12.2004 р. 
4. Підручники та посібники:
1) Етика й деонтологія в фармації/ за 
ред.. проф. Купновицької І.Г./ Івано-
Франківськ.: 2016.-Вид.ІФНМУ.-378с.
5. Публікації:
1) Купновицька І.Г, Клименко В.І., 
Фітковська І.П., Калугіна С.М., 
Белегай Р.І., Данилюк О.І. 
Вівчаренко М.П. Дистанційна форма 
навчання як один із методів 
підвищення мотивації навчання 
студентами заочної форми 
підготовки. Прикарпатський вісник 
НТШ «Пульс» 2019- №4. С.73-79. 
2) Купновицька І.Г., Калугіна С.М. 
«NBIC-технології з позиції біоетики» 
Науковий семінар «Етика 
конвергентних NBIC-технологій та 
біобезпека».- 26.09.2018.- Київ.- С.19-
20.
3) Купновицька І.Г., Калугіна С.М. 
Біоетичні спекти паліативної та 
хоспісної допомоги, 2019 – Мат. УІІІ 
національного конгр. з біоетики С.60.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності, основи 
біоетики та біобезпеки»  
7. Підвищення кваліфікації:
1) Лікар-терапевт, вищої 
кваліфікаційної категорії, сертифікат 
№ 2923, дійсний до 04.11.2024 р.;
2) ХМАПО, посвідчення № 645284, « 
ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.,
Участь у науково-практичних 
конференціях і семінарах з біоетики і 
біобезпеки.
8. Член проєктної групи з розробки 
освітньо-наукової програми
9. Секретар Комісії з питань етики 
ІФНМУ.

111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 

47 ОКП 14 Етика та 
деонтологія у фармації

1. Диплом про вищу освіту: 
Диплом лікаря С №  318905, виданий 
ІФДМІ, 1967 рік, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація 
лікар-лікувальник. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ММД (14.03.05 - фармакологія) № 
310204  від 25.06.1971.  
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 



кандидата наук MMД 
030204, виданий 

25.06.1971, Атестат 
доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

№ 012918 від 22.06.1989.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДН № 000156 (спеціальність 14.01.11 
– кардіологія, відповідно до переліку 
2015 р. – 033)
2015 р. – 033) від 15.12.1992.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р.
6. Підручники та посібники:
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17) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження взаємодії компонентів у 
системі Sm Li Со Si за температури 
400ºС // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2019, №1 (41). – С. 5–10. 
18) Стецьків А. Фазові рівноваги у 
системі La-Li-Co-Si в області 
LaSi-«LiSi»-CoSi-Si при 400ºC. // 
Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. – 2019. – Випуск 60. 
Частина 1. – С. 56–63.
19) Дмитрів А.М., Винницька Р.Б., 
Стецьків А.О. Роль науково-дослідної 
роботи студентів при вивченні 
хімічних дисциплін  // Гілея. 



Науковий вісник. 2020. Випуск 154 
(№ 3).С. 175–177.
6. Стажування:
Наукове стажування «Академічна 
доброчесність» у Варшаві (Польща) з 
05.11.2018 по 16.11.2018 року 
(сертифікат WP-13/02 від 16.11.18 
року).
7. Підвищення кваліфікації
ХМАПО, посвідчення до диплому № 
КА №004667 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р. 
8. Нагороджений у 2018 р. грамотою 
Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації за активну 
наукову діяльність та вагомий внесок 
у розвиток освіти на Прикарпатті.

180849 Максименко 
Олександра 
Володимирівна

Асистент, 
Сумісництво

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

6 ОКП 12 Вступ у фармацію 1. Диплом про вищу освіту:
Держаний вищий навчальний заклад 
"Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом з   
відзнакою ВА № 32596890, дата 
видачі - 29.06.2007, спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Робота за цивільним трудовим 
договором. 
Завідувачка аптекою № 1 ПФ «МІФ» 
з 2011 року, м. Івано-Франківськ.
3. Підручники та посібники: 
1) Вступ у фармацію : навч.-метод. 
посіб. для студ. І курсу фарм. ф-ту / 
Семенів Д.В., Грицик Л.М., 
Федоровська М.І., Федяк І.О., 
Феденько С.М., Христук В.Р., 
Костащук Т.З., Максименко О.В. 
Івано-Франківськ, 2020. 135 с.
4. Наявні публікації:
1) Федяк І.О. Підходи щодо розробки 
моделі функціонування агентств з 
оцінки медичних технологій в 
Україні/ І.О. Федяк, О.В. Максименко 
// Фармацевтичний часопис. – 2016. 
– № 4. – С. 65–72.
2) Федяк І.О. Оцінка соціально-
економічної доступності діуретиків 
спіронолактону (C03DA01) та 
фуросеміду (С03СА01) на 
вітчизняному фармацевтичному 
ринку / І. О. Федяк, О. В. Максименко 
// Соціальна фармація в охороні 
здоров’я. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 21–
31.
3) Федяк І.О., Максименко О.В. Щодо 
питання доцільності створення в 
Україні різнорівневих агентств з 
оцінки медичних технологій. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному 
рівні:матер. Наук.-практ. регіон. 
конф., м. Івано-Франківськ-Яремче, 
11 травня 2016 р. Івано-Франківськ : 
ПП Голіней О.М. 2016. С. 81–89.
4) Федяк І.О., Максименко О.В. 
Нормативно-правова оцінка обігу в 
Україні діуретиків груп 
спіронолактону (C03DA01) та 
фуросеміду (С03СА01).Формування 
Національної лікáрської політики за 
умов впровадження медичного 
страхування: питання освіти, теорії та 
практики: матер. V Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Харків, 12-13 бер. 
2019 р. Харків: НФаУ, 2019. С.97-109.
5. Підвищення кваліфікації: 
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками в Івано-
Франківській області, 2018 р., 
посвідчення №39 про присвоєння 
другої кваліфікаційної категорії зі 
спеціальності «Організація і 
управління фармацією».
2) Курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
ІФНМУ "Удосконалення педагогічної 
майстерності для науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників",  сертифікат №296, 
2020 р.

296313 Костащук Тетяна 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

5 ОКП 12 Вступ у фармацію 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА №36958231, дата 
видачі – 23 червня 2009 року, 
спеціальність – фармація, звання  
провізора-спеціаліста за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією» (15 березня 
2018 р.,  № 318-д).
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: tutorial manual for seminars 
and practical classes for I year students 
of pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 43 p.
2) Семенів Д.В., Костащук Т.З., 
Свірська С.П. Introduction to 
Pharmacy: Practical Lessons at a Drug 
Technology Drug Store: training 
manual for practical classes and 
independent work for I year students of 
pharmaceutical faculty. Ivano-
Frankivsk, 2020. 120 p.
3. Публікації:
1) Костащук Т.З., Федоровська М.І. 
Перспективи екстемпорального 
виготовлення кондитерських 
лікарських форм. Сучасні напрямки 
удосконалення фармацевтичного 
забезпечення населення: від 
розробки до використання 
лікарських засобів природного і 
синтетичного походження: 
Матеріали науково-практичної 
дистанційної конференції з 
міжнародною участю, Івано-



Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 96 – 98.
4. Автор (розробник) силабусу з 
дисципліни «Вступ у фармацію»  
(англійська мова) з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації 
викладачів з ІФНМУ, посвідчення  
№11 підвищення кваліфікації 
викладачів з 10.04. по 19.06.2017 р.
2) 2019 р., м. Харків, тематичне 
удосконалення «Психолого-
педагогічні основи професійної 
діяльності викладачів ЗВО» про 
проходження підвищення 
кваліфікації викладачів № ВА 
36958231 присвоєно кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст другої 
категорії», з 21.01.2019 по 05.02.2019.
3) Атестація в атестаційній комісії 
при ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет» (наказом ректора від 
15.03.2018 р. № 318-д присвоєно 
звання провізора-спеціаліста за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією»).
4) Іспит ECL з англійської мови. 
Отримано рівень В2 (м. Київ, 
Екзаменаційно-освітній центр 
«UniversalTest») Сертифікат В2 
№000904073 (16.02.2019).

7943 Мельник Марія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2004, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя, Диплом 
кандидата наук ДK 
040820, виданий 

28.02.2017, Атестат 
доцента AД 002579, 
виданий 20.06.2019

13 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №15688854, дата 
видачі – 05 липня 2004 року, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач біології.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 040820 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 28.02.2017 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002579 від 20.06.2019 р.
4. Підручники та посібники: 
Навчальний посібник з грифом МОЗ:
1) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Мельник М.В., … та Комітети 
фахової експертизи. - Київ. Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2017. – 24 
с.
2) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 2 Фармація» / Азаренко Ю.М, 
Мельник М.В., Сікорин У.Б. … та 
Комітети фахової експертизи. - Київ. 
Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямків підготовки 
«Медицина» і «Фармація», 2018. – 
20 с.
Посібники:
1) Фармакогнозія. Навчально-
методичний посібник для студентів 
ІV-V курсів фармацевтичного 
факультету (заочна форма навчання) 
/ Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 
113 с.
2) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2018. – 232 с.
3) Аналіз лікарської рослинної 
сировини, що вміщує алкалоїди. 
Навчально-методичний посібник 
(видання 2-е розширене, доповнене) 
/ А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. 
Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. 
– Івано-Франківськ: ПП Голіней 
О.М., 2018. – 104 с.
4) Фармакогнозія і ресурсознавство 
лікарських рослин. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 
2019. – 248 с.
5) ЛР і ЛРС, яка містить ізопреноїди, 
фенольні сполуки, алкалоїди та 
різнігрупи БАР. Лікарська сировина 
тваринного походження. Робочий 
зошит для практичних занять з 
фармакогнозії./ Грицик А.Р., 
Водославський В.М., Мельник М.В. – 
Івано-Франківськ: Підприємець 
Голіней О.М., 2018. – 108 с.
6) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії. Методи 
фармакогностичного аналізу. ЛР, 
сировина рослинного і тваринного 
походження, яка містить вуглеводи, 
глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, 
органічні кислоти та ізопреноїди / 
Грицик А.Р., Мельник М.В., 
Водославський В.М. – Івано-
Франківськ: ПідприємецьГоліней 
О.М., 2017. – 182 с.
7) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – V 
курсів фармацевтичного факультету 
(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2018. – 
82 с.



5. Методичні публікації:
1) Мельник М.В. Дослідження 
факторів вибору професії провізора 
та кар’єрного зростання студентів 
фармацевтичного факультету Івано–
Франківського національного 
медичного університету // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. 
: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 
127 (12). – С. 301 – 303.
2) Мельник М.В. Актуальні питання 
викладання фармакогнозії студентам 
заочного відділення в умовах 
кредитно–модульної системи 
освіти// Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. 
В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 129 (2). – С. 244 
– 246.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). – Варшава, 2019. – С. 37 
– 38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакогнозія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Публікації:
1) Melnyk M.V., Vodoslavskyi V.M., 
Obodianskyi M.A. Research of phenolic 
compounds of Ruta graveolens L. and 
Stellaria media (L.) Vill // Asian 
Journal of Pharmaceutical and Clinical 
Research. – 2018. - Vol 11, Issue 9. P. 
152 – 156 (Scopus)
2) Melnyk M.V., Vodoslavskyi V.M., 
Stasiv T.G., Zarichanska O.V. The study 
of microbiological activity of medicinal 
plants of flora of Prycarpathia // 
International Journal of Green 
Pharmacy. – 2018. – Jul-Sep 2018 12 
(3). P. 158 – 162 (Scopus)
3) A.G. Grytsyk, O.V. Neiko., M. V. 
Melnyk. Morohological-anatomical 
study ofAchillea L. species in western 
region of Ukraine. Pharma Innovation. 
2016 vol 2 № 4. P. 71-73.
4) The comparative characteristics of 
chemical parameters and composition 
of fatty acids of extracts from seeds of 
winter and spring rаpe of sort 
«MYKYTYNETSKYI» /H.M. 
Yersteniuk, M.A. Obodianskyi, M.V. 
Melnyk, V.M. Vodoslavskyi // The 
Pharma Innovation Journal 2017; 6(11): 
707 – 709.
5) Research of physico-chemical 
properties of plant oils / M.A. 
Obodianskyi, M.V. Melnyk, V.M. 
Vodoslavskyi, O.V. Zarichanska and 
A.R. Grytsyk // The Pharma Innovation 
Journal 2018; 7(3): 572 – 576.
6) Дослідження морфолого-
анатомічних ознак видів роду 
Буквиця (Betonica L.) // І.А. Сас, А.Р. 
Грицик, М.В. Мельник // 
Фармацевтичнийчасопис. – 2016. - 
№3-4. – С. 70 – 75.
7) Дослідження умов зростання та 
способів розмноження Achillea 
millefolium L. Achillea diatans Wald. 
EtKit. в умовах Прикарпаття / О.В. 
Нейко, М.В. Мельник, А.Р. Грицик // 
Фармацевтичний часопис. – 2017. – 
№ 2. – С. 33 - 37. 
8) Малюванчук С.В. Дослідження 
морфолого-анатомічних ознак Ajuga 
reptans L. / С.В. Малюванчук, А.Р. 
Грицик, М.В. Мельник // Медична та 
клінічнахімія. – 2018. №4 Т 20. – С. 
120-124.
9) Стажування «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-044-02, виданий 08 
лютого 2019 року.
8. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікаціїза 
програмою «Використання 
комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі» на базі 
Інституту підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ, 
посвідчення № 327 від 17.12.2018 р.

142557 Сас Ірина Анатоліївна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2008, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 
кандидата наук ДK 

049715, виданий 
18.12.2018

11 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№34953066, дата видачі – 26 червня 
2008 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 049715 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 18.12.2018 р.
3. Сертифікат, що засвідчує знання 
англійської мови на рівні В2. 
Cambridge English Language 
Assessment, Сертифікат рівня В2 з 



англійської мови Cambridge English 
Level 1 Certificatein ESOL International 
(First).
4. Публікації:
1) Грицик А.Р., Сас І.А., Мандзій Т.П. 
Дослідження органічних кислот 
видів роду Сосна та Буквиця. 
Український вісник психоневрології. 
2013. Т. 21, вип. 2 (75), додаток. С. 87–
89.
2) Грицик А.Р., Сас І.А. Кількісне 
визначення окислювальних 
поліфенолів у траві та водних 
екстрактах видів роду Буквиця 
(BetonicaL.). Технологічні та 
біофармацевтичні аспекти створення 
лікарських препаратів різної 
направленості дії : мат. І Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-конф., 7–8 
листоп. 2014 р. Х., 2014. С. 54–55.
3) Study of aminoacid composition of 
Betonica L., Sanicula L., and Astrantia 
L. Genera Species / L. M. Grytsyk, A. R. 
Grytsyk, I. A. Sas, N. I. Legin, T. I. 
Kolyadjin. The Pharma Innovation 
Journal. 2016. № 5 (7). P. 46–48.
5. Автор (розробник) силабусу для 
англомовних студентів факультету 
підготовки іноземних громадян з 
дисципліни «Фармацевтична хімія» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
1) Провізор другої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Організація і управління 
фармацією», Посвідчення № 267 від 
17.06.2016 р., дійсне до 17.06.2021 р.;
2) ІФНМУ, Навчально-науковий 
інститут післядипломної освіти, ПАЦ 
«Організація і управління 
фармацією», , Посвідчення № 13/19 
від 21.11.2019 р.;
3) НФаУ, Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації, 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації № 378 від 17.12.2019 р., 
«Педагогіка вищої школи» - 56 год, 
«Теорія і практика дистанційного 
навчання» - 16 год.

157743 Рущак Надія Іванівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 048820, виданий 

23.10.2018

14 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №32542225, дата 
видачі – 05 липня 2007 року, 
спеціальність – хімія, кваліфікація – 
хімік, викладач хімії.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 048820 
(15.00.02– фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 23.10.2018 р.
3. Підручники та посібники:
1) «Крок 2. Фармація» практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту / 
Мойсеєнко М.І., Купновицька І.Г., 
Грицик А.Р., Рущак Н.І. та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 250 с.
2) «Крок 1. Фармація» Практикум 
для студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованогоіспиту. 
Мойсеєнко М.І., Ерстенюк А.М., 
Куцик Р.В., Рущак Н.І. та інші. – 
Івано-Франківськ – 2016. – 335 с. 
3) Фармацевтичнахімія. 
Навчальнийпосібник / Грицик А.Р., 
Рущак Н.І., Галанзовська О.В. – 
Івано-Франківськ : ПП Голіней О.М., 
2016. – 206 с.
4) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2017. – 208 с.
5) Фармацевтична хімія. Навчальний 
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2018. -  208 с.
6) Фармацевтична хімія. Навчальний  
посібник / Грицик А.Р., Рущак Н.І., 
Сікорин У.Б. – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2019. -  226 с.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Виробнича фармацевтична 
практика, в тому числі: 
«Фармацевтична хімія»» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Публікації:
1) Zubkov V.O., Ruschak N.I., 
Kamenetska O.L., Gritsenko I.S. 
Synthesis and in silico screening of 
novel 2-methylquinoline-4-ones bound 
with the pyrazol-5-ones moiety. Журн. 
орг. тафармац. хімії. 2015. Т. 13, вип. 1 
(49). С. 32–36.
2) Zubkov V.O., Osolodchenko T.P., 
Ruschak N.I., Kamenetska O.L., Kiz 
O.V. Synthesis and the antimicrobial 
activity of 3-(2-methyl-4-oxo-1,4-
dihydroquinoline-3-yl)propanoic acids. 
Журн. орг. тафармац. хімії. 2015. Т. 
13, вип. 4 (52). С. 20–26.
3) Ruschak N.I., Zubkov V.O., Gritsenko 
I.S. Novel amides containing quinoline-
4-one moeity: Synthesis and In silico 
prediction their biology activity. The 



Pharma Innovation Journal. 2016. № 5 
(7). P. 49–52.
4) Zubkov V.O., Rozhenko О.B., 
Ruschak N.I., Gritsenko I.S. The 
experimental and theoretical study of 
tautomerism of 3-substituted 2-methyl-
quinoline-4 (1H)-ones. Журн. орг. 
тафармац. хімії. 2016. Т. 14, вип. 
2(54). С. 53–59.
5) Zubkov V.O., Ruschak N.І., Suleiman 
M.M., Devyatkіna A.O. Тhe use of 
analytical methods for quality control of 
promising active pharmaceutical 
ingredients among derivatives of 4-oxo-
quinoline-3-propanoic acids. Вісник 
фармації. 2016. №4 (88). С. 22–30.
6. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації за 
циклом  «Психологія професійної 
діяльності викладача вищої школи» 
на базі Інституту підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ Посвідчення № 21  від 
10.11.2016 р.

121259 Івасюк Ірина 
Миколаївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

13 ОКП 25 Фармакогнозія 1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА 
№30162295, дата видачі – 23 червня 
2006 року, спеціальність - фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА №32906006, дата видачі 
- 6 липня 2007 року.
2. Автор (розробник) робочої 
навчальної програми та силабусу з 
дисципліни: «Фармакогнозія» 
(заочної форми навчання) з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
3. Публікації:
1) С. М. Марчишин, І.М. Івасюк, Д.Б. 
Рахметов, Л. М. Сіра (Тернопіль, 
Київ, Харків) Морфолого-анатомічне 
вивчення підземних органів 
смикавця їстівного (чуфи) 
CyperusEsculentusL. // 
Фармацевтичний часопис. – 2018.- 
№ 3 – С. 22-28.
2) Марчишин С.М., Слободянюк Л.В., 
Івасюк І.М. Дослідження фенольних 
сполук у траві і бульбах смикавцю 
їстівного (чуфи) ) CyperusEsculentusL. 
методом ВЕРХ // Фітотерапія, 
часопис. – 2019. - №1 – С. 89-93.
3) Івасюк І.М., Марчишин С.М., 
Бубняк Л.І. Дослідження морфолого-
анатомічної будови трави смикавця 
їстівного (CyperusEsculentusL.) // 
Актуальні питання фармацевтичної і 
медичної науки і практики. – 2019.- 
№3 - С. 298-304.
4) Марчишин С.М., Будняк Л.І., 
Івасюк І.М. Дослідження дубильних 
речовин у траві та бульбах смикавця 
їстівного (чуфи) (CyperusesculentusL.) 
методом ВЕРХ// Актуальні питання 
фармацевтичної і медичної науки і 
практики. – 2020.- Т.13,№2(33) - С. 
225-229.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Атестація в центральній 
атестаційній комісії при МОЗ 
України, присвоєна перша 
кваліфікаційна категорія 
(посвідчення № 02, дійсне до 21 
червня 2023 р.).
2) ХМАПО, посвідчення № ВА 
30162295, « ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2016 р.

197392 Феденько Світлана 
Миколаївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
доцента AД 001526, 
виданий 18.12.2018

16 ОКП 12 Вступ у фармацію 1. Диплом про вищу освіту:
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 
№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність «Фінанси», 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність 
«Міжнародна економіка», 
кваліфікація – магістр з міжнародної 
економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962  (08.00.08 – 
гроші, фінанси, і кредит) від 
28.04.2015 р. (тема дисертації 
«Фінансове забезпечення системи 
охорони здоров’я в Україні»).
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Вступ у фармацію: Навчально-
методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
роботи для студентів І курсу фарм. 
факультету / Д.В. Семенів, Л.М. 
Грицик, М.І. Федоровська, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, В.Р. Христук, Т.З. 
Костащук, О.В. Максименко. м. 
Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
2020. 137 с.
2) Іntroduction to pharmacy: 
Educational – methodological manual 



for students of the first year of the 
pharmaceutical faculty / D.V. Semeniv, 
M.I. Fedorovska, S.M. Fedenko, T.Z. 
Kostashchuk, S.P. Svirska. 2020. 121 р.
3) Неперервна освіта в 
соціокультурних вимірах: колективна 
монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; 
за наук. ред. д.п.н. В. М. Слабка / 
Мін-во освіти і науки, Нац.пед. ун-т 
імені М. П. Драгоманова ; кафедра 
освіти дорослих. Київ : Видавничий 
дім «Гельветика», 2018. 284 с.
4) Медичне та фармацевтичне право: 
навч.посіб. для додипл. та післядипл. 
форми навчання (серія: медичне та 
фармацевтичне право) / В.В. 
Шаповалов, В.О. Шаповалова, А.Р. 
Грицик, С.М. Феденько та ін. Х.: Вид-
во ХМАПО, 2020. 128с.
5) Організація та економіка фармації: 
Навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фарм. факультету. Системи 
обліку та основи економіки у 
фармації. Модуль 2 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, С.М. Феденько, О.С. 
Самборський, Ю.В. Байгуш. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
167 с.
6) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Феденько С.М., 
Байгуш Ю.В. Організація та 
економіка фармації: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету, М1 «Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення». Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 120 с.
7) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Феденько С.М., 
Байгуш Ю.В. Організація та 
економіка фармації: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
М1 «Організація фармацевтичного 
забезпечення населення». Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
86 с.
8) «Крок 2. Фармація». Практикум 
для студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту // 
Івано-Франківськ: Видавництво 
ДВНЗ «ІФНМУ», 2016р. - 250 с.
5. Публікації:
1) Fedenko S. M. Tuitionthe discipline 
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Медична наука України. 2019 Груд 
9;15(1-2):20-4.
3) Побігун Н.Г. Дослідження впливу 
фізичного навантаження та стресу на 
стан щитоподібної залози при 
гіпотиреозі. Art of medicine. 2019 Jan 
6;(4):97-101.
4) Pobigun N, Shalamai U. 
Psychological peculiarities of 
professional burnout of teachers of high 
medical educational institutions. 
Archive of clinical medicine. 2019 Dec 
28;25(2): 35-9.
5) Shalamay U., Pobigun N. Clinical 
aspects of physiology teaching for 
ergotherapists. Galician medical 
journal. 2019 Dec 28;26(4):55-6.
6) Побігун Н.Г. Професійна 
підготовка майбутніх медичних 
працівників: духовно-моральний 
аспект. Освітні обрії. 2020 Лип 
30;50(1):180-4.
4. Підвищення кваліфікації:
ВА №27797872, виданий 
Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця, посвідчення 
№136, «Вища медична освіта і 
Болонський процес», 2008 р.
5. Сертифікати:
Zertifikat № 0015-н, Deutschen 
medizinischen Grundsprachkurs, 
ІФНМУ, 2016р.;
Zertifikat № 0036-н, Deutschen 
Grundsprachkurs, ІФНМУ, 2017р.; 
Сертифікат рівня А2 з німецької мови 
Zertifikat № 0043-н, Deutschen 
Grundsprachkurs, ІФНМУ, 2018 р.;
Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number: 
0063946882, Cambridge English 
Language Assessment, date of issue 
08/02/2019;
Panstwowej Medycznej Wyzszej Szkole 
Zawodowej w Opolu, сертифікат 
наукового стажування, «Badania 
naukowe w procesie dydaktycznym», 
2019 р.

81773 Лучко Ігор 
Миколайович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
1995, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 055659, виданий 
18.11.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 031025, 
виданий 29.03.2012

22 ОКП 9 Анатомія та 
фізіологія людини

1. Диплом про вищу освіту: ІФДМА, 
диплом спеціаліста КД № 900407, 
1995 рік, спеціальність – лікувальна 
справа, кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 055659, (14.03.04 – 
патологічна фізіологія), 2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента 12ДЦ № 031025, 2012 р.
4. Публікації:
1) Лучко І.М., Воронич-Семченко 
Н.М., Шляховенко О.О., Тучак О.І., 
Гуранич Т.В. Стан ендотелію 
ендокарду щурів при емоційно-
больовому стресі, ускладненому 
гіперхолестеринемією, та за умов 
фармакологічної корекції. 
Галицький лікарський вісник.  
2016.23(1):51-3.
2) Luchko I.M., Guranych T.V., 
Voronych-Semchenko N.M. 



Shlyahovenko O.O., Storozhuk L.S. 
Some structural and chemical changes 
in endocardial endothelium of rats in 
emotional and pain stress complicated 
by hypercholesterolemia. Галицький 
лікарський вісник. 2017; 24(2):29-32.
3) Лучко І.М., Гуранич Т.В., 
Попадинець О.Г., Дубковецька І.І., 
Воронич В.О. Структурні зміни 
ендотелію ендокарда лівого 
шлуночка щурів у післястресовому 
періоді. Art of medicine. 2017;4(4):19-
24.
4) Лучко І.М., Гуранич Т.В., Тучак 
О.І., Петруняк С.О., Назарук І.О.. 
Вплив L-аргініну та особливості 
фармакокорекції стану ендотелію 
серця щурів в умовах дії емоційно-
больового стресу, ускладненого 
гіперхолестеринемією. Art of 
Medicine. 2019;4(12):80-3.
5. Підвищення кваліфікації:
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» (Центр 
інноваційних освітніх технологій 
«PNU EcoSystem»), 2020 р., 
Інноваційні технології навчання у 
закладі вищої освіти» для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників закладів медичної освіти 
(30 год).

296403 Мазуренко Юлія 
Степанівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом бакалавра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2013, 
спеціальність: 070101 

Фізика, Диплом 
кандидата наук ДK 

048193, виданий 
05.07.2018

2 ОКП 11 Вища математика 
та статистика

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника», диплом 
спеціаліста ВА № 47462587, дата 
видачі – 30.06.2014 р., спеціальність 
– фізика; кваліфікація – фізик, 
викладач.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: ДК № 048193 
(01.04.18 – фізика і хімія поверхні) 
від 05.07.2018 р.
3. Публікації:
1) MazurenkoJ. (2020). Nickel 
substituted effect of on structural, 
Mössbauer and dielectric properties of 
spinel-type lithium ferrites. Physics and 
Chemistry of Solid State, 21(3), 453-461. 
https://doi.org/10.15330/pcss.21.3.453-
461
2) L.S. Kaykan, J.S. Mazurenko, A.K. 
Sijo et al. Structural properties of 
magnesium-substituted lithium ferrites.  
Appl Nanosci (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01259-4.
3) L.S. Kaykan, A.K. Sijo, J.S. 
Mazurenko, et al. Tailoring of structural 
and magnetic properties of nanosized 
lithium ferrites synthesized by sol–gel 
self-combustion method.  Appl Nanosci 
(2020). 
https://doi.org/10.1007/s13204-020-
01413-y
4) L.S. Kaykan, J.S. Mazurenko, I.P. 
Yaremiy, Kh.V. Bandura, N.V. 
Ostapovych. Effect of Nickel Ions 
Substitution on the Structural and 
Electrical Properties of a Nanosized 
Lithium-iron Ferrite Obtained by the 
Sol-gel Auto-combustion Method // 
Journal of Nano- and electronic 
Physics. – 2019. – T.11, №5. – С.05041-
1- 05041-7.
5) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. – 2017. – Т.9, № 5(2). – 
С.05018-1–05018-6. 
6) Ostafiychuk B.K., Kaykan L.S., 
Kaykan J.S. Composition, 
microstructure and electrical properties 
control of the powders synthesized by 
sol-gel auto-combustion method using 
citric acid as the fuel // Nanoscale 
Research Letters. – 2017. – 12:237DOI 
10.1186/s11671-017-1976-1.
7) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Вплив рН реакційного 
середовища на структуру і 
властивості нанодисперсних феритів 
шпінельного типу // Фізика і хімія 
твердого тіла. – 2016. – Т.17, №1. – 
C.70–76.
8) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Кайкан Ю.С. Магнітні і діелектричні 
властивості Mg заміщених 
нанокристалічних Li феритів, 
отриманих методом золь-гель авто 
спалювання // Фізика і хімія 
твердого тіла. – 2017. – Т.18, №1. – 
C.102-111.
9) Остафійчук Б.К., Кайкан Л.С., 
Мазуренко Ю.С. Вплив заміщення на 
механізм провідності 
ультрадисперсних літій-залізних 
шпінелей, заміщених іонами магнію 
// Журнал нано- та електронної 
фізики. – 2017. – Т.9, № 5(2). – 
С.05018-1–05018-6. 
4. Методичні публікації:
1) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Ostapovych N., 
Bandura Kh., Voytovych S., Rachkevych 
I., Pysklynets U. Biological Physics with 
Physical Methods of Analysis. The 
Practice Guidelines for the Students of 
Foreign Citizens Training Faculty, 
Specialization “Pharmacy, Industrial 
pharmacy”. Ivano-Frankivsk. – 2019. – 
60p.
2) Moiseienko M., Merena R., 
Mazurenko Yu., Bandura Kh., Lisovskyy 
R., Voytovych S., Pysklynets U., 



Ostappovych N., Yavorskui B. Biological 
physics with physical methods of 
analysis. Test practice book for Foreign 
Citizens Training Faculty. Specialization 
“Pharmacy, Industrial pharmacy”. 
Ivano-Frankivsk. - 2019. – 120 p.
5. Сертифікат. International English 
Language Testing System (IELTS) на 
рівень C1 (19UA003543MAZY001G).
6. Підвищення кваліфікації.: 
Онлайн-курси «Програмування на 
Python», організатор Інститут 
біоінформатики, «Python Skills for 
Handling Biological Data», 2020.

37357 Гайнюк Мар`яна 
Богданівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація

8 ОКП 26 Фармакологія 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2011 р., 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№ 41492137, дата видачі - 30 червня 
2011 року.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: ДК № 057492 від 24.09.2020 р.
3. Підручники та посібники:
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 2020 
р. 118 с.
2) Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1, 2020. 35 с.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисциплін 
«Фармакологія», «Лікарська 
токсикологія» для ФПІГ англ. мовою 
(ІФНМУ, 2020 р.)
5. Підвищення кваліфікації:
1) Національний медичний 
університет імені О.О.Богомольця, 
Посвідчення № 264, 2014 р. 
"Психолого-педагогічні основи вищої 
медичної освіти. Актуальні проблеми 
фармакології та  клінічної 
фармакології".
2) Курси підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання» при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації Національного 
фармацевтичного університету (м. 
Харків, жовтень 2020 р.). 

190693 Венгринович Наталія 
Романівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
033359, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 001518, 
виданий 18.12.2018

18 ВК 1.1 Іноземна мова 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2003, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація - філолога, 
викладача англійської мови та 
літератури, диплом магістра з 
відзнакою ВА № 23474053.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 033359 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
15.12.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001518 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
3) Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. 
English for Healthcare Providers 
(Elective Course).
4) Навчальний посібник. Івано-
Франківськ: Івано-Франківський 
національний медичний університет, 
2019. 102 с.
5) Medical Jokes and Funny Stories: 
Посібник. / Нич О.Б., Венгринович 
Н.Р., Венгринович А.А. Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2018. 144 с.
5. Методичні публікації:
1) Strazhnikova I., Venhrynovych N., 
Chopyk Yu. Peculiarities of University 
Language Training of Medical Students 
(Based on John Dewey’s Conception of 
Education). Наука і освіта: науково-
практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. 2018. № 4. С. 141-147. 
(Web of Science).
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф. 
Комплекс лексико-граматичних 
вправ для ефективної підготовки до 
виконання субтесту англійською 
мовою ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» (на основі навчальних 
матеріалів дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням 
(курс за вибором)». Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу : тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 17 травня 2019 
р. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. С. 
73.
3) Венгринович Н. Місце іншомовної 
підготовки у особистісному і 
професійному розвитку сучасного 
студента і викладача вищого 
навчального закладу. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 



фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 15-
18.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін: 
«Іноземна мова: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: 
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, № 46-124-126, 
6 кредитів ECTS.

157382 Фітковська Ірина 
Петрівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 110101 
Лiкувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 066304, виданий 
31.05.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040563, 
виданий 22.12.2014

13 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
ІФДМУ, диплом лікаря ВА № 
30162320, 2006 рік, спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація: - 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 066304 (14.01.02 - внутрішні 
хвороби) від 31.05.2011 року. 
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№040563 від 22.12.2014 р.
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с.
5. Методичні публікації:
1) Лабораторна та інструментальна 
діагностика / за ред.. Купновицької 
І.Г. та Ерстенюк А.М. / навч.посібн. – 
2013. – Івано-Франківськ, вид. 
ІФНМУ – 308с.
2) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації», Івано-
Франківськ, вид. ІФНМУ, 2014, 141 с.
3) Збірник питань і тестових завдань, 
призначених для атестації провізорів 
та навчання провізорів-інтернів за 
фахом «Загальна фармація» – 2016. 
– Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М. 
– 360 с.
4) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко. – 2018. – Івано-
Франківськ, вид. ІФНМУ. – 160 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Клінічна фармація і фармацевтична 
опіка» (укр., англ. мови)
7. Стажування:
Словенія 23.03-23-04.2019р (90 год) 
"Methods of providing psychophysical 
health and professional efficiency, 
theory and practice".
8. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
30162320, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р. 
9. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Заступник голови фахової експертної 
комісії Крок 2 «Фармація» при МОЗ 
України.

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ЛП ВС № 
003917, дата видачі 1997 р., 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985 (14.01.11 - кардіологія) 
від 14.10.2009 року.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 042817 від 30.06.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 



Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 
5. Методичні публікації:
1) Купновицька І.Г. Проблема 
мотивації клінічної діяльності 
студентів фармацевтичного 
факультету факультеті / І.Г. 
Купновицька, І.П. Фітковська, В.І. 
Клименко, Н.В. Губіна, Р.І. Белегай, 
М.П. Вівчаренко // Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання якості медичної 
освіти». – 12-13 травня 2016 року, м. 
Тернопіль. – С. 128.
2) Ерстенюк А.М. До методики 
проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету з 
клінічної фармації / А.М. Ерстенюк, 
І.Г. Купновицька, Д.В. Семенів, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська, І.О. Федяк, М.П. 
Вівчаренко  // Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції  з міжнародною участю 
«Актуальні питання якості медичної 
освіти» – 12-13 травня 2016 року, м. 
Тернопіль. – С. 26.
3) Купновицька І.Г. До методики 
проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету ІФНМУ 
з клінічної фармації згідно 
Європейської кредитно-трансферної 
системи / І.Г. Купновицька, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська // Тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю «Досвід 
впровадження європейської  
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології» – 20 травня 2016 
року, м. Івано-Франківськ. – С. 40–
42.
6. Підвищення кваліфікації:
1) «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», Харківська медична 
академія післядипломної освіти, 
2019,
2) ТУ «Вибрані питання кардіології», 
ІФНМУ, 2019.
7. Розробник та викладач програми 
курсу підвищення кваліфікації: 
викладач програми курсу ПК у 
провізорів «Клінічна фармація».

72081 Грицик Любов 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 036016, виданий 
04.07.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 020052, 
виданий 30.10.2008

18 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
інститут імені ордена Дружби 
народів, дата видачі – 29 червня 1992 
р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
Сертифікат спеціаліста: Львівський 
державний медичний інститут, дата 
видачі – 29 червня 1993 р., провізор 
загального профілю, сертифікат 
спеціаліста, наказ № 767. 
2. Кандидат фармацевтичних наук: 
ДК № 036016 (15.00.02 - 
фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 04.07.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 020052 від 30.10.2008 р.
4. Підручники та посібники:
1) Азаренко Ю.М., Байгуш Ю.В., 
Барнатович С.В. … Грицик Л.М. 
Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2018. Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2018. 
20 с.
2) Afanasenko O.V., Afonina T.V., 
Andrieieva I.V., … Hrytsyk L.M. Test 
items for licensing examination Krok 2 
PHARMACY, 2018. Куіv : Department 
of human resources policy, education 
and science Testing Board, 2018. 20 p.
5. Патенти, авторські свідоцтва:
1) Спосіб одержання екстракту трави 
воловика лікарського з 
протизапальної дією : пат. № 125931 
України. Грицик А.Р., Свірська С.П., 
Грицик Л.М. № u 2018 00391; заявл. 
15.01.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. 
№ 10. 4 с.
2) Спосіб одержання екстракту з 
трави підлісника європейського з 
кровоспинної дією : пат. № 132069 
України. Грицик Л.М., Легінь Н.І., 
Грицик А.Р. № u 2018 09017; заявл. 
30.08.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. 
№ 3. 4 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія ліків» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів в Івано-
Франківській області, провізор, вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація», 
посвідчення № 287, дійсне до 2021 р.
2) Івано-Франківський національний 
медичний університет ПАЦ 
"Загальна фармація" (23.10 - 21.11. 



2019 р.).
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
№ ЦВ 620228, ТУ з елементами 
дистанційного навчання: 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти» (для викладачів ЗВО), 
2020 р.

156174 Білик Ірина Петрівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація

8 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА №41251849, дата 
видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с. 100 
прим.
2) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О.С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетингї» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с. 100 прим.
3) Федяк І.О., Білик І.П., Іванюлик 
І.І. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних та противірусних 
препаратів для етіотропної терапії 
дитячих бактерійних та вірусних 
захворювань і їх імунопрофілактики: 
метод. рек. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 52 с.
3. Публікації:
1) Федяк І.О., Білик І.П. 
Маркетинговий аналіз 
антибактерійних препаратів групи 
азитроміцину для використання у 
педіатрії. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. 2018. Т. 4, № 1. С. 
81–92.
2) Федяк І.О., Білик І.П. Аналіз 
вітчизняного ринку препаратів 
азитроміцину для етіотропної терапії 
дітей, хворих на кашлюк. Соціальна 
фармація: стан, проблеми, 
перспективи: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
інтеренет-конференції, м. Харків, 
25–28 квітня 2017 р. Харків: НФаУ, 
2017. С. 63–68.
3) Федяк І. О., Білик І. П. 
Дослідження доступності дитячих 
лікарських форм для профілактики 
та терапії дітей, хворих на кашлюк. 
Менеджмент та маркетинг у складі 
сучасної економіки, науки, освіти, 
практики : матер. VI міжнародої 
наук.-практ. дистанційної конф., м. 
Харків, 22–23.03.2018 р. Харків: 
НФаУ, 2018. С. 387–388.
4) Білик І. П., Федяк І. О. 
Забезпечення імунопрофілактики 
кашлюку та менінгококової інфекції 
в Україні. Інновації в медицині: тези 
доповідей 87-ї науково-практичної 
конференції студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю, м. 
Івано-Франківськ, 22–23 березня 
2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 73.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення кваліфікації в 
постійно-діючому Тренінговому 
центрі ІФНМУ (посвідчення №9 від 
11.06.2017 р.)
2) Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Основи педагогічної 
майстерності» на базі НФаУ з 2 
жовтня по 1 листопада 2019 року. 
Свідоцтво від 01.11.2019 р.

135712 Байгуш Юлія 
Валеріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом з 
відзнакою ВА №27797914, дата 
видачі – 17 червня 2005 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор. 
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом магістра ВА №33048030, 
дата видачі – 21 листопада 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху «Загальна фармація».
2. Підручники та посібники:
1) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2017 / Архипова Н.В., 
Байгуш Ю.В., Баліцька О.П. … 
Грицик Л.М. Київ: Центр тестування 
при МОЗ України, 2017. – 20 с.
2) Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2018 / Азаренко Ю.М., 
Байгуш Ю.В., Барнатович С.В. … 
Грицик Л.М. - Київ: Центр 
тестування при МОЗ України, 2018.  
20 с.
3) Організація та економіка фармації: 



навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
4) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
5) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
3. Публікації:
1) Байгуш Ю.В. Вивчення 
конкурентоспроможності лікарських 
препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: інформ. лист / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, Д.В. 
Семенів (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.). – 
Xарків: НФаУ, 2016. – 9 с. 
2) Байгуш Ю.В., Семенів Д.В., 
Слободянюк М.М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
3) Слободянюк М.М., Байгуш Ю.В., 
Семенів Д.В., Самборський О.С. 
Вплив емоційної та раціональної 
складових лояльності на вибір та 
споживання антигіпертензивних 
препаратів. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. Т 2, № 2, 2016. С. 68 
– 76. 
4) Байгуш Ю. В., Слободянюк М. М. 
Дослідження асортименту та 
доступності блокаторів бета-
адренорецепторів у роздрібному 
сегменті вітчизняного 
фармацевтичного ринку. Соціальна 
фармація в охороні здоров’я. 2016. 
Том. 2. № 1. С. 13–21.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Цикл «Сучасні технології 
навчання» при Інституті підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
НФаУ.; посвідчення №1 до диплому 
№ ВА 27797914 від 24 червня 2016 р.
2) 22 квітня 2019 року атестація в 
атестаційній комісії при Міністерстві 
охорони здоров’я України наказом по 
МОЗ України від 21 травня 2019 р. за 
№996 присвоєна вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація».
3) 5 квітня 2019 р. атестація при 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», наказом по ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний 
медичний університет» від 11 квітня 
2019 р. № 458-д присвоєно звання 
провізора-спеціаліста за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією».

356554 Бідочка Оксана 
Ігорівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2018, 

спеціальність: 7.12010001 
лікувальна справа

2 ОКП 26 Фармакологія 1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста з відзнакою C18 
№026531, дата видачі - 21 червня 
2018 р.; спеціальність - лікувальна 
справа; кваліфікація - лікар.
2. Підручники та посібники: 
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 2020 
р. 118 с.
2) Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1, 2020. 35 с.
3. Співавтор навчальної програми, 
робочої навчальної програми та 
силабусу з дисциплін 
«Фармакологія» та «Лікарська 
токсикологія» для студентів денної та 
заочної форм навчання з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
4. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації на 
базі ПНУ імені В. Стефаника 
«Інноваційні технології навчання у 
закладах вищої освіти» для науково-
педагогічних (педагогічних) 
працівників закладів медичної 
освіти, жовтень 2020 р.
2) Сертифікат В2 з англійської мови 
від Cambridge Assesment English 
№191UA0070004 від січня 2019 р.



197392 Феденько Світлана 
Миколаївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
доцента AД 001526, 
виданий 18.12.2018

16 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 
№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність «Фінанси», 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність - 
міжнародна економіка, кваліфікація 
– магістр з міжнародної економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962  від 28.04.2015 р. 
(08.00.08 – гроші, фінанси, і кредит) 
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
4) «Крок 2. Фармація». Практикум 
для студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту // 
Івано-Франківськ: Видавництво 
ДВНЗ «ІФНМУ», 2016р. - 250 с.
5) Неперервна освіта в 
соціокультурних вимірах: колективна 
монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; 
за наук. ред. д.п.н. В. М. Слабка / 
Мін-во освіти і науки, Нац.пед. ун-т 
імені М. П. Драгоманова ; кафедра 
освіти дорослих. Київ : Видавничий 
дім «Гельветика», 2018. 284 с.
5. Публікації:
1) Fedenko S.M. Tuitionthe discipline 
"Organization and economics of 
pharmacy" in Ivano-Frankivsk National 
Medical University. Український 
педагогічний журнал. Видавництво 
«Педагогічна думка». Київ. 2018.  № 
3/2018. С. 92-98
2) Fedenko S. Theoretical 
conceptualization of the competental 
approach in the higher education 
system. POLISH JOURNAL OF 
SCIENCE. Editor in chief –J an 
Kamiński, Kozminski University. №5.  
Warszawa, Poland. 2018.  pp. 28-34 (64 
с.) ISSN 3353-2389
3) Феденько С.М. Формування 
професійної компетентності 
майбутніх фахівців фармацевтичної 
галузі. Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. 
М. Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 134 (7). – С. 332-
335 
4) Феденько С.М. Роль виробничої 
практики з організаційно-
економічних дисциплін у підготовці 
фахівців з вищою фармацевтичною 
освітою. «Інноваційна педагогіка». 
«Причорноморський науково-
дослідний інститут економіки та 
інновацій».  Одеса. 2018. Випуск 4, 
Том 2. С. 78-82
5) Федяк І.О., Феденько С.М. Роль і 
місце дисциплін організаційно-
економічного напрямку у підготовці 
магістра фармації в ІФНМУ 
відповідно нової ОПП. Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С.104
4) Феденько С.М., Федяк І.О., Семенів 
Д.В. Особливості викладання 
дисциплін в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66 
5) Самборський О.С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 



галузі фармації. Компетентнісний 
підхід у підготовці сучасного фахівця: 
збірник тез науково-методичної 
конференції з міжнародною участю 
(м. Івано-Франківськ, 26 травня 2017 
р.) Івано-Франківськ, 2017.  С. 207-
208 
6) Феденько С.М. Напрямки 
удосконалення викладання 
організаційно-економічних 
дисциплін у системі підготовки 
спеціалістів фармації.. Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: збірник тез 
науково-практичної конференції з 
міжнародною участю (м. Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2018 
р.)  ІФНМУ, 2018. С.104
7) Федяк І.О., Семенів Д.В., Феденько 
С.М. Стан матеріального 
забезпечення проведення ПОДІ 
дисципліни «Управління і економіка 
у фармації» в ІФНМУ. Досвід 
впровадження європейської 
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ – ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології : тези науково-
методичної конференції з 
міжнародною участю (Івано-
Франківськ, 20 травня 2016 р.) – 
Івано-Франківськ, 2016.  С. 73
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Організація та економіка фармації» 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: 
1) Стажування в Uniwersytet Medyczny 
(Wydział Farmaceutycznym z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), 
Warszawa, Republic of Poland 
Республіка Польща, з 05.06.2017-
09.06.2017р.
2) Наукове онлайн стажування 
«Академічна доброчесність» - 180 
год. (6 кредитів ECTS) з 11 травня по 
19 червня 2020 року. Реєстраційний 
№ KW-062020/013 від 19.06.2020р.  
(Warszawa, Republic of Poland).
8. Підвищення кваліфікації:
1) НФаУ, 2016 р., підвищення 
кваліфікації викладачів «Методика 
викладання у вищій 
школі»;посвідчення про підвищення 
кваліфікації викладачів дата видачі: 
18.03.2016 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації  НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №128-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020р.
3) ХМАПО (м. Харків), цикл 
тематичного удосконалення 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
9. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Вища атестаційна комісія МОЗ 
України, провізор-організація і 
управління фармацією перша 
кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 04, дійсне до 2023 р.

197202 Самборський Олег 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110201 Фармацiя, Диплом 
магістра, Тернопільський 

національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 2018, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, Диплом 
кандидата наук ДK 

027907, виданий 
26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001255, 
виданий 23.10.2018

15 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста ВА25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року,  спеціальність 
– «Загальна фармація», кваліфікація 
- провізор.  
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.



5. Публікації:
1) Samborskyi O. Innovative 
Approaches to Teaching Professionally 
Oriented Disciplines «Organization and 
Economics of Pharmacy», 
«Management and Marketing in 
Pharmacy». Galician medical journal. 
Vol. 24 (1), 2017. P. 43 – 45. DOI: 10. 
21802/gmj.2017.1.3.
2) Самборський О.С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 
галузі фармації. Збірник тез наук.-
метод. конференції з міжнар. участю: 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця». м. Івано-
Франківськ. 2017 р. С. 207 – 208.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту «Крок 
2» Фармація / [Акжигітова І.Г., 
Архипова Н.В., Самборський О.С. та 
ін.] // Державна організація «Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація» при 
міністерстві охорони здоров’я 
України» 2016р.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Організація та економіка фармації» 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Прийняв безпосередню участь в 
роботі міжнародної конференції 
«Relevant issues of modern medicine: 
the experience of Poland and Ukraine», 
(Lublin, Republic of Poland, October 
20–21, 2017).
2) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 
2017).
8. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення квалікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, з 12.05.2020р. по 
25.05.2020р., Реєстраційний №123 до 
диплому ВА 25556896 від 
25.05.2020р. "Інноваційні технології 
викладання".
9. Робота за цивільним трудовим 
договором:
1) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.

19946 Нейко Оксана 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

052547, виданий 
20.06.2019

8 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, 2011 р.; 
диплом з відзнакою ВА № 41492134, 
дата видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність - провізор, диплом 
магістра з відзнакою ВА № 43855062 
від 31 липня 2012 року.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 052547 
від 20 червня 2019 року.
3. Методичні публікації:
1) Розповсюдження, заготівля та 
раціональне використання 
лікарських рослин: [методичні 
рекомендації] / Грицик А. Р., Сас І. 
А., Грицик Л. М., Нейко О. В. Івано- 
Франківськ, 2014. 87с.
4. Публікації:
1) Нейко О.В. Ідентифікація 
основних груп БАР в траві роду 
Деревій. Звітна конференція лікарів-
інтернів: мат. між-нар. конф, 23-25 
берез. 2012 р. Івано-Франківськ, 2012. 
С. 75. 
2) Види роду Айстрові, Розові та 
Звіробійні як джерела макро- та 
мікроелементів / Грицик Л.М., Тучак 
Н.І., Грицик А.Р., Нейко О.В., Струк 
О.В., Сологуб В.А. Бабенківські 
читання: мат наук.-прак. конф з 
міжнар. участю, 24-25 жовтня. 2013 
р. Івано-Франківськ, 2013. С. 29.
3) Нейко О.В. Дослідження 
органічних кислот деревію 
звичайного. Інновації в медицині: 
83-я наук.-практ. конф. студентів і 
молодих учених з міжнар. участю, 
27-28 березня. 2014 р. Івано-
Франківськ, 2014. С. 199. 
4) Нейко О.В., Мельник М.В., Грицик 
А.Р., Сас І.А., Ленінь Н.І., Коляджин 
Т.І. Біологічні особливості та 
агротехніка вирощування деревію 
звичайного, рути садової, буквиці 
лікарської, підлісника європейського 
та астранції великої. Сучасні аспекти 
збереження здоров’я людини: мат. 
VIIІ міжнар. наук.-практ. конф, 17-18 
квіт. 2015 р. Тернопіль, 2015. С. 228-
231. 
5) Нейко О.В. Дослідження 



флавоноїдів деревію звичайного і 
розсунутого. Інновації в медицині: 
84-а наук.- практ. конф. студентів і 
молодих вчених з міжнар. участю, 12-
13 берез. 2015 р. Івано-Франківськ, 
2015. С. 171 – 172. 
6) Нейко О.В. Мельник М.В. 
Дослідження антимікробної та 
антифунгальної активності екстракту 
рути садової та деревію звичайного. 
Інновації в медицині: 85-а наук.-
практ. конф. студентів і молодих 
вчених з міжнар. участю, 24–25 
берез. 2016 р. Івано-Франківськ, 2016. 
С. 244. 
7) Козак Т.І., Нейко О.В., Грицик 
Р.А., Мельник М.В., Грицик А.Р., 
Фенологічні спостереження за 
розвитком Artemisia abrotanum L. та 
Achillea distans Wald. et Kit. в умовах 
Прикарпаття. Хімія природних 
сполук: мат. IV наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 21-22 квіт. 2016 р. 
Терпопіль, 2016. С. 128 – 129. 
5. Стажування: м. Мюнхен 
Sprachschuke aktiv.
6. Підвищення кваліфікації:
1) НФаУ «Основи педагогічної 
майстерності» 2019 р., посвідчення 
№ 290.
2) Сертифікат рівня В2 занглійсько 
їмови Cambridge English Level 2 
Certificate in ESOL International 
(First), certificate number: 
0057635562, date of issue 03/07/17, 
Cambridge English Language 
Assessmen.

84193 Свірська Софія 
Петрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 

магістра, Тернопільський 
національний 

економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 051 
Економіка, Диплом 
кандидата наук ДK 

056168, виданий 
26.02.2020

12 ОПП 41 Практика з 
технології ліків 
(Практична підготовка)

1. Дипломи про вищу освіту
1) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
державний медичний університет", 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№32596889, дата видачі – 29 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
національний медичний 
університет", диплом магістра з 
відзнакою ВА №37524394, дата 
видачі – 26 жовтня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху "Загальна фармація".
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 056168 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.02.2020 р.
3. Публікації:
1) Грицик Л.М., Свірська С.П. Місце і 
роль дисципліни «Технологія ліків» 
у підготовці магістрів фармації у 
закладах вищої освіти. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: Матеріали науково-
практичної дистанційної конференції 
з міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 193 – 194.
2) Свірська С.П. Про деякі 
особливості викладання 
фармацевтичних дисциплін 
іноземним студентам Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: Матеріали науково-
практичної дистанційної конференції 
з міжнародною участю, Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. 
Івано-Франківськ, 2020. С. 212 – 213.
3) Свірська С.П. Шляхи підвищення 
професійної майстерності викладачів 
фармацевтичних дисциплін для 
іноземних студентів. Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу: Матеріали 
науково-методичної конференції з 
міжнародною участю. м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. Івано-
Франківськ, 2020. С. 153.
4. Патенти:
1) Спосіб одержання екстракту трави 
воловика лікарського з 
протизапальною активністю: пат. № 
125931 України: МПК (2018.01), А61К 
36/00, А61Р 29/00. / А.Р. Грицик, 
С.П. Свірська, Л.М. Грицик. № u 
2018 00391; заявл. 15.01.2018; опубл. 
25.05.18, бюл. № 10.
5. Тези в матеріалах конференцій:
1) Свірська С.П. Стандартизація мазі 
з екстрактом воловика лікарського. 
Науково-технічний прогрес і 
оптимізація технологічних процесів 
створення лікарських препаратів: 
Матеріали VІІІ науково-практичної 
конференції з міжнародною участю. 
м. Тернопіль, 23–24 вересня 2020 р. 
Тернопіль, 2020. С. 119 – 120.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Практика з технології 
ліків» з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).



7. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ «Загальна фармація», 
посвідчення № 26/19 до диплому 
№32596889 від 21.11.2019 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 14 до 
диплому ВА 32596889, цикл 
підвищення кваліфікації «Сучасні 
технології навчання», 2016 р. 
8. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою: Сертифікат 
Cambridge English, First Certificate in 
English, CEFR B2 Level, "Cambridge 
English Level 1 Certificate in ESOL 
International (First)", реєстраційний 
номер №0057635576, виданий 3 
липня 2017 року.

72081 Грицик Любов 
Миколаїівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 036016, виданий 
04.07.2006, Атестат 

доцента 12ДЦ 020052, 
виданий 30.10.2008

18 ОПП 41 Практика з 
технології ліків 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний медичний 
інститут імені ордена Дружби 
народів, диплом спеціаліста ЦВ № 
620228, дата видачі – 29 червня 1992 
р., спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
Сертифікат спеціаліста: Львівський 
державний медичний інститут, дата 
видачі – 29 червня 1993 р., провізор 
загального профілю, сертифікат 
спеціаліста, наказ № 767 
2. Кандидат фармацевтичних наук: 
ДК № 036016 (15.00.02 - 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 04.07.2006 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 020052 від 30.10.2008 р.
4. Підручники та посібники:
1) Архипова Н.В., Байгуш Ю.В., 
Баліцька О.П. … Грицик Л.М. 
Збірник тестових завдань для 
ліцензійного іспиту Крок 2 
ФАРМАЦІЯ, 2017. Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2017. 
20 с.
2) Afanasenko O.V., Afonina T.V., 
Andrieieva I.V., … Hrytsyk L.M. Test 
items for licensing examination Krok 2 
PHARMACY, 2017. Куіv : Department 
of human resources policy, education 
and science Testing Board, 2017. 20 p.
3) Грицик Л.М., Свірська С.П. Місце і 
роль дисципліни «Технологія ліків» 
у підготовці магістрів фармації у 
закладах вищої освіти. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали наук.-практ. 
дистанц. конф. з міжн. участю, 19-20 
травня 2020 р. Івано-Франківськ, 
2020. С. 193 – 194.
5. Патенти, авторські свідоцтва:
1) Спосіб одержання мазі з 
екстрактом рути садової, яка 
проявляє протизапальні властивості : 
пат. № 108973 України. Грицик Л.М., 
Мельник М.В., Грицик А.Р. № u 2016 
00229; заявл. 11.01.2016; опубл. 
10.08.2016, Бюл. № 15. 4 с.
2) Мазь з екстрактом деревію 
звичайного, яка проявляє 
ранозагоювальні властивості : пат. № 
104563 України. Грицик Л.М., Нейко 
О.В., Грицик А.Р. № u 2015 06910; 
заявл. 13.07.2015; опубл. 10.02.2016, 
Бюл. № 24. 4 с.
3) Спосіб виготовлення мазі з 
екстрактом листків сосни звичайної:  
пат. № 113879 України. Грицик А.Р., 
Манзій Т.П., Грицик Л.М. № u 2015 
12631; заявл. 21.12.2015; опубл. 
27.02.2017, Бюл. № 4. 4 с.
4) Спосіб одержання екстракту трави 
буквиці перебільшеної із седативною 
дією : пат. № 122179 України. Грицик 
А.Р., Сас І.А., Грицик Л.М. №u2017 
07155; заявл. 07.07.2017; опубл. 
26.12.2017, Бюл. № 24. 4 с.
5) Спосіб одержання екстракту трави 
воловика лікарського з 
протизапальної дією : пат. № 125931 
України. Грицик А.Р., Свірська С.П., 
Грицик Л.М. № u 2018 00391; заявл. 
15.01.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. 
№ 10. 4 с.
6) Спосіб одержання екстракту з 
трави підлісника європейського з 
кровоспинної дією : пат. № 132069 
України. Грицик Л.М., Легінь Н.І., 
Грицик А.Р. № u 2018 09017; заявл. 
30.08.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. 
№ 3. 4 с..
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Практика з технологія 
ліків» з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів в Івано-
Франківській області, провізор, вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація», 
посвідчення № 287, дійсне до 2021 р.
2) Івано-Франківський національний 
медичний університет ПАЦ 
"Загальна фармація" (23.10 - 21.11. 
2019 р.),
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 



№ ЦВ 620228, ТУ з елементами 
дистанційного навчання: 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти» (для викладачів ЗВО), 
2020 р.

59336 Косило Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 030502 

Англійська мова і 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

067440, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента AД 000382, 
виданий 12.12.2017

20 ВК 1.1 Іноземна мова 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2000, 
спеціальність - англійська мова i 
література, кваліфікація - філолог, 
викладач англійської мови і 
літератури, диплом спеціаліста ВА № 
139265.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 067440 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
30.03.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 000382 від 12.12.2017 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 
2019. 244 с.
5. Методичні публікації:
1) Луцак С.М., Косило Н.В., Богович 
О.М. Організація системи 
безперервного вивчення англійської 
мови в ІФНМУ. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю, 
17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2019. С. 37.
2) Лашків Т.В., Косило Н.В. Сфера 
життєдіяльності особи як 
визначальний фактор ситуативного 
вивчення іноземної мови. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 60-
62.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін: 
«Іноземна мова: англійська» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування:
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-125, 6 
кредитів ECTS.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ОПП 41 Практика з 
технології ліків 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Підручники та посібники:
1) Акжигітова І.Г., Архипова Н.В., 
Байгуш Ю.В. … Гавкалюк М.І. 
(Федоровська М.І.). Збірник тестових 
завдань для ліцензійного іспиту 
Крок-2 Фармація, Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2016. 
20 с.
6. Патенти, інформаційні листи:
1) Яцюк К.М., Федоровська М.І. 
Технологія виготовлення гранул 
«Журавлин» в умовах аптеки : 
інформ. лист. № 103-2017. Київ, 2017. 
3 с.
2) Федоровська М.І., Половко Н.П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек гелевої основи для м’яких 
косметичних та лікарських засобів : 
інформ. лист. № 353-2017. Київ, 2017. 
3 с.
7. Публікації:
1) Fedorovska M.I., Yarema I.O. 
Technology development of herbal 
remedies for androgenic alopecia 
external application. The Pharma 
Innovation Journal. 2015. Vol. 4 (8). P. 
26–28.
2) Федоровська М.І., Половко Н.П., 
Феденько С.М., Куцик Р.В. Вивчення 
стабільності складної настойки 



«Стимуфіт». Збірник наукових праць 
НМАПО імені П. Л.  Шупика. 2018. 
Вип. 30. С. 108–119.
3) Яцюк К.М., Федоровська М.І., 
Куцик Р.В. Вплив методу сушіння на 
мікробіологічну активність 
фітосубстанцій з плодів журавлини 
болотної Український 
біофармацевтичний журнал. 2018. 
№ 4. С.76–80.
4) Одержання та стандартизація 
згущеного соку з журавлини болотної 
плодів / К.М. Яцюк, М.І. 
Федоровська, С.М. Марчишин та ін. 
Медична та клінічна хімія. 2019. № 
2. С. 55–60.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Практика з технології 
ліків» з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, (м. 
Харків), посвідчення № 123 до 
диплому № ВК 1374759, курси 
підвищення кваліфікації "Лекторська 
майстерність викладача", 2019 р.
10. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

153753 Шпільчак Любов 
Яремівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
036775, виданий 

01.07.2016, Атестат 
доцента AД 003499, 
виданий 16.12.2019

12 ВК 1.1 Іноземна мова 1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2006, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація – філолог, 
викладач англійської, німецької мов і 
зарубіжної літератури, диплом 
спеціаліста ВА №30184652.
2. Диплом кандидата педагогічних 
наук: ДК № 036775 (13.00.04 – теорія 
та методика професіної освіти) від 
01.07.2016 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003499 від 16.12.2019 р.
4. Методичні публікації:
1) Pudova S.S. Foreign student 
motivation for studying at High medical 
schools in Ukraine. / Pudova S.S., 
Shpilchak L.Ya. // Revista Dilemas  
Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. Year VII, Publication no.1, 
September 2019. (Article no.:82) (Web 
of Science).
2) Пудова С.С, Назаренко Н.С. 
Шпільчак Л.Я. Оцінка сили впливу 
причин на вибір майбутньої професії 
студентами-фармацевтами. Art of 
Medicine”. Scientific and practical 
journal. № 1(9), 2019. C.107-118.
5. Стажування:
Наукове стажування для освітян 
«Інновації в науці та освіті» на базі 
Духовної Академії Університету С. 
Вишинського м. Варшава, Польща 
22.01.18-10.02.18, (сертифікат № 
KSW 026/04 від 09.02.2018 р).
6. Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти (на рівні не нижче В2). 
«Cambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(First)», Level C1, Pеєстраційний 
номер 0057635578, від 03.07.2017 р.

59336 Косило Наталія 
Володимирівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2000, 
спеціальність: 030502 

Англійська мова і 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

067440, виданий 
30.03.2011, Атестат 

доцента AД 000382, 
виданий 12.12.2017

20 ВК 1.2 Іншомовна 
комунікація

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2000, 
спеціальність - англійська мова i 
література, кваліфікація - філолог, 
викладач англійської мови і 
літератури, диплом спеціаліста ВА № 
13926598.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук:  ДК № 067440 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
30.03.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 000382 від 12.12.2017 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.
5. Методичні публікації:
1) Луцак С.М., Косило Н.В., Богович 
О.М. Організація системи 
безперервного вивчення англійської 
мови в ІФНМУ. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу. Науково-практична 
конференція з міжнародною участю, 
17 травня 2019 р. Івано-Франківськ, 
ІФНМУ, 2019. С. 37.
2) Лашків Т.В., Косило Н.В. Сфера 
життєдіяльності особи як 
визначальний фактор ситуативного 
вивчення іноземної мови. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 



студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 60-
62.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін: 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування: 
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-125, 6 
кредитів ECTS.
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Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 1990, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук KH 
011819, виданий 

20.09.1996, Атестат 
доцента ДЦ 007131, 
виданий 17.04.2003
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1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, спеціальність – фізика і 
математика, кваліфікація – вчитель 
фізики і математики. Диплом з 
відзнакою РВ № 825862 – дата 
видачі 06.06.1990 р.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: КН № 011819 
(01.04.07 – фізика твердого тіла) від 
20.09.1996 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007131 від 17.04.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 160 с.
2) Добровольська А.М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 
132 с.
3) Добровольська А.М., Мойсеєнко 
М.І. Інформаційні технології у 
фармації. Збірник завдань для 
контрольної роботи. Навчально-
методичний посібник для студентів 
вищих медичних і фармацевтичних 
закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів 
акредитації. Івано-Франківськ: 
Супрун В. П., 2016. 78 с.
4) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2017. 252 с.
5) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2019. 248 с.
6) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання : 
навч. пос. для студ. вищ.  мед. закл. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2017. 212 с.
7) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих медичних закладів освіти 
України ІІІ і IV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Голіней О. М., 
2017. 236 с.
5. Наукові публікації:
1) Добровольська А. М. Модель 
методичної системи формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі навчання 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 6. С. 86-95.
2) Добровольська А.М. Формування в 
майбутніх лікарів і провізорів 
готовності до самоосвіти в межах 
розробленої моделі. Наука і освіта. 
Серія: Педагогіка. 2016. № 10. С. 138-
149.
3) Добровольська А.М. Самостійна 
робота як засіб формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 12. С. 74-81.
4) Добровольська А. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів за умов 
інтеграції дисциплін природничо-
наукової підготовки. Збірник 
наукових праць Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
2016. Вип. 1. С. 87-100.
5) Добровольська А.М. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 



майбутніх лікарів і провізорів під час 
реалізації дослідницького методу в 
процесі навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки. 
Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка]. Серія: Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 149. С. 50-56.
6) Добровольська А. Формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців 
під час реалізації адаптивної моделі 
навчання. Педагогічна освіта: теорія і 
практика. 2016. № 26. С. 47-56.
7) Добровольська А.М. Дослідження 
професійного самовизначення 
майбутніх лікарів і провізорів у 
процесі формування ІТ-
компетентності. ScienceRise. 
Pedagogical Education. 2017. № 2. С. 
22-31. 
8) Добровольська А.М. Про 
особливості укладання посібників 
для навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Наукові записки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
педагогіка. 2016. № 2. С. 230-239.
9) Добровольська А.М. Використання 
посібників у процесі навчання 
майбутніх лікарів і провізорів 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 
129-141.
10) Добровольська А. Розвиток 
вольових якостей майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 
технології. 2016. № 10 (64). С. 24-44.
11) Добровольська А. Роль навчально-
методичних комплексів у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів. Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. 2017. 
№ 3 (67). С. 26-39.
12) Добровольська А.М. Посібник як 
засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх 
лікарів і провізорів. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. 2017. № 5 (69). С. 251-270.
13) Добровольська А.М. Роль 
посібників під час реалізації 
компетентнісного підходу в процесі 
формування ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців. Фізико-
математична освіта. 2017. № 2 (12). С. 
178-195.
14) Добровольська А. Вища медична і 
фармацевтична освіта: 
компетентнісний підхід і його освітні 
конструкти. Науковий вісник 
Миколаївського національного 
університету імені В. О. 
Сухомлинського. Серія: Педагогічні 
науки. 2017. № 3 (58). С. 95-115.
15) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців як педагогічна проблема. 
Фізико-математична освіта. 2017. № 
3 (13). С. 45-56.
16) Добровольська А.М. Метод 
проектів: формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців.  
Фізико-математична освіта. 2018. № 
1 (15). С. 35-47.
17) Добровольська А.М. Дослідження 
професійної мотивації майбутніх 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Фізико-математична 
освіта. 2018. № 4 (18). С. 45-54.
18) Добровольська А.М. Розвиток 
творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Молодий вчений. 
2017. № 1. С. 393-401.
19) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців в межах реалізації моделі 
педагогічної системи. Молодий 
вчений. 2017. № 5 (45). С. 312-324.
20) Добровольська А.М. 
Компетентнісний підхід у сучасній 
вищій медичній і фармацевтичній 
освіті. Молодий вчений. 2017. № 9 
(49). С. 339-347.
6. Методичні публікації:
1) Добровольська А.М. Інформаційні 
технології у фармації. Тестові 
завдання. 2017. 252 с. 
2) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
3) Добровольська А.М. Медична 
інформатика. Тестові завдання. 
Навчальний посібник для студентів 
вищих медичних закладів освіти 
України ІІІ і IV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 224 с.
7. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р., посвідчення 
до диплому РВ №825862.
8. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Фізико-
математична освіта».
9. Член редакційної колегії 
наукового журналу «Освітній простір 
України».
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1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу, 
2007 р., спеціальність - комп’ютерні 
системи та мережі, кваліфікація - 
спеціаліст з комп’ютерних систем та 
мереж. Диплом спеціаліста ВА № 
32900120 – дата видачі 27.06.2007 р.
2. Диплом кандидата технічних наук: 
ДК № 025764 (05.13.07 - 
автоматизація процесів керування) 
від 22.12.2014 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 004049 від 26.02.2020 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А. М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Шуфнарович М.А. Математичне 
моделювання стану грунтів за 
вмістом в них важких металів. 
Інформаційні технології в освіті, 
техніці та промисловості: збірник тез 
доповідей ІV всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих 
учених і студентів, 10 – 11 жовтня 
2019 р. Івано-Франківськ, 2019. С.206 
- 207.
2) Шуфнарович М.А. Моделювання 
забруднення важкими металами 
грунтів досліджуваних територій. 
Розвиток природничих наук як 
основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.204-206.
3) Шуфнарович М.А. Сучасні 
інформаційні технології у організації 
самостійної роботи майбутніх 
фахівців. Розвиток природничих 
наук як основа новітніх досягнень у 
медицині: матеріали науково-
практичної інтернет-конференції, 27 
листопада 2019 р. Чернівці, 2019. 
С.357-359.
4) Шуфнарович М.А. Дистанційне 
навчання майбутніх фахівців у вищих 
медичних закладах освіти. Aktuelle 
themen im kontext der entwicklung der 
modernen wissenschaften. Dresden, 
Deutschland, 23 januar 2019. – Р.55 – 
58.
5) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М.А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. – 2018. – №6. – С. 13-
24.
6) Горбійчук М.І., Шуфнарович М.А., 
Лазорів О.Т. Оцінка точності 
прогнозування зміни станів 
коливних процесів із некратними 
частотами / Нафтогазова енергетика. 
- 2014. - № 2(22). – С. 76-85.
7) Horbiychuk M., Shufnarovych M. 
Computer system of monitoring and 
predictionforecasting of water level 
rivers / Journal Of Hydrocarbon Power 
Engineering. – 2014. Vol. 1, Issue 2. – P. 
124 - 130.
8) Шуфнарович М.А. Інтелектуальна 
підтримка прийняття рішень в 
умовах невизначеності під час 
керування об’єктами 
природокористування / Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2015. – 
Випуск 25.10. – С. 341 – 347.
9) Шуфнарович М.А. Перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій у 
самостійній роботі студентів вищих 
навчальних закладів / Науковий 
вісник НЛТУ України. – 2017. – 
Випуск 27(1). – С. 222 – 225.
10) Горбийчук М.И., Сабат Н.В., 
Шуфнарович М.А. Построение 
полигармонических моделей с 
некратными частотами на принципах 
генетических алгоритмов для 
описания колебательных процессов / 
Проблемы управления и 
информатики. – 2018. – №6. – С. 13-
24.
6. Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця, 2019.
7. Стажування:
1) «Академічна доброчесність: 
виклики сучасності» на базі Вищого 
Духовного Семінаріуму UKSW 
спільно з «Інститутом Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці», м. 
Варшава, 2019 р. (№ RW-
102019/051).
2) Сертифікат. PEARSON VUE-
Authorized Test Center – English Level 
B2 (14.05.2019 р. № 000651480).

49963 Добровольська Анна 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, І-
Франківський 

Прикарпатський 
університет, рік 

закінчення: 1990, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук KH 
011819, виданий 

20.09.1996, Атестат 
доцента ДЦ 007131, 
виданий 17.04.2003

30 ВК 4.1 Основи системного 
аналізу

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, спеціальність – фізика і 
математика», кваліфікація – вчитель 
фізики і математики. Диплом з 
відзнакою РВ № 825862 - дата видачі 
06.06.1990 р.
2. Диплом кандидата фізико-
математичних наук: КН № 011819 
(01.04.07 – фізика твердого тіла) від 



20.09.1996 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 007131 від 17.04.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Добровольська А. М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. 
132 с.
2) Добровольська А.М., Шуфнарович 
М.А. Комп’ютерне моделювання у 
фармації. Тестові завдання : навч. 
пос. для студ. закл. вищ. мед. і фарм. 
освіти України ІІІ і ІV рівнів акред. / 
за заг. ред. А.М. Добровольської. 
Івано-Франківськ: Видавець Супрун 
В. П., 2018. 100 с.
5. Наукові публікації:
1) Добровольська А.М. Модель 
методичної системи формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі навчання 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 6. С. 86-95.
2) Добровольська А. М. Формування в 
майбутніх лікарів і провізорів 
готовності до самоосвіти в межах 
розробленої моделі. Наука і освіта. 
Серія: Педагогіка. 2016. № 10. С. 138-
149.
3) Добровольська А. М. Самостійна 
робота як засіб формування ІТ-
компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів. Наука і освіта. Серія: 
Педагогіка. 2016. № 12. С. 74-81.
4) Добровольська А. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів за умов 
інтеграції дисциплін природничо-
наукової підготовки. Збірник 
наукових праць Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 
2016. Вип. 1. С. 87-100.
5) Добровольська А. М. Формування і 
розвиток ІТ-компетентності 
майбутніх лікарів і провізорів під час 
реалізації дослідницького методу в 
процесі навчання дисциплінам 
природничо-наукової підготовки. 
Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка]. Серія: Педагогічні 
науки. 2016. Вип. 149. С. 50-56.
6) Добровольська А. Формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців 
під час реалізації адаптивної моделі 
навчання. Педагогічна освіта: теорія і 
практика. 2016. № 26. С. 47-56.
7) Добровольська А. М. Дослідження 
професійного самовизначення 
майбутніх лікарів і провізорів у 
процесі формування ІТ-
компетентності. ScienceRise. 
Pedagogical Education. 2017. № 2. С. 
22-31. 
8) Добровольська А.М. Про 
особливості укладання посібників 
для навчання майбутніх лікарів і 
провізорів дисциплінам природничо-
наукової підготовки. Наукові записки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
педагогіка. 2016. № 2. С. 230-239.
9) Добровольська А.М. Використання 
посібників у процесі навчання 
майбутніх лікарів і провізорів 
дисциплінам природничо-наукової 
підготовки. Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 
129-141.
10) Добровольська А. Розвиток 
вольових якостей майбутніх лікарів і 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 
технології. 2016. № 10 (64). С. 24-44.
11) Добровольська А. Роль навчально-
методичних комплексів у процесі 
навчання майбутніх лікарів і 
провізорів. Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. 2017. 
№ 3 (67). С. 26-39.
12) Добровольська А.М. Посібник як 
засіб організації й реалізації 
інтерактивного навчання майбутніх 
лікарів і провізорів. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. 2017. № 5 (69). С. 251-270.
13) Добровольська А.М. Роль 
посібників під час реалізації 
компетентнісного підходу в процесі 
формування ІТ-компетентності 
майбутніх фахівців. Фізико-
математична освіта. 2017. № 2 (12). С. 
178-195.
14) Добровольська А. Вища медична і 
фармацевтична освіта: 
компетентнісний підхід і його освітні 
конструкти. Науковий вісник 
Миколаївського національного 
університету імені В. О. 
Сухомлинського. Серія: Педагогічні 
науки. 2017. № 3 (58). С. 95-115.
15) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців як педагогічна проблема. 
Фізико-математична освіта. 2017. № 
3 (13). С. 45-56.
16) Добровольська А.М. Метод 
проектів: формування ІТ-
компетентності майбутніх фахівців.  
Фізико-математична освіта. 2018. № 



1 (15). С. 35-47.
17) Добровольська А.М. Дослідження 
професійної мотивації майбутніх 
провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Фізико-математична 
освіта. 2018. № 4 (18). С. 45-54.
18) Добровольська А.М. Розвиток 
творчих здібностей майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності. Молодий вчений. 
2017. № 1. С. 393-401.
19) Добровольська А.М. Формування 
ІТ-компетентності майбутніх 
фахівців в межах реалізації моделі 
педагогічної системи. Молодий 
вчений. 2017. № 5 (45). С. 312-324.
20) Добровольська А.М. 
Компетентнісний підхід у сучасній 
вищій медичній і фармацевтичній 
освіті. Молодий вчений. 2017. № 9 
(49). С. 339-347.
6. Методичні публікації:
Добровольська А.М. Комп’ютерне 
моделювання у фармації. Тестові 
завдання. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних і 
фармацевтичних закладів освіти 
України ІІІ і ІV рівнів акредитації. 
Івано-Франківськ: Сімик, 2015. 160 с.
7. Підвищення кваліфікації: ХМАПО, 
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2017 р., посвідчення 
до диплому РВ №825862.
8. Член редакційної колегії 
наукового журналу “Фізико-
математична освіта”.
9. Член редакційної колегії 
наукового журналу “Освітній простір 
України”.

152784 Козовий Руслан 
Васильович

Професор, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2002, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом доктора наук ДД 

008248, виданий 
05.03.2019, Диплом 
кандидата наук ДK 

031694, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 021137, 
виданий 23.12.2008

15 ВК 3.5 Прикладна 
генетика

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, 2002 р., ВА 
№21081380, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №031694 (03.00.15 – генетика) 
від 15.12. 2005 року.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ №021137 від 23.12.2008 р. 
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД 008248 від 05 березня 2019 року. 
5. Вчене звання професора кафедри 
медичної біології і генетики, жовтень 
2020 р.
6. Публікації:
1) Kitsera N., Kovalchuk L., Kozan N., 
Han R., Kozova I., Cherniuk N. The 
Importance of Socio-Psychological 
Factors and Lifestyle in Shaping Health 
and Life Expectancy among Longlivers 
from Precarpathian Region (West 
Ukraine). EC Paediatrics. 2020. 9.5 
(наукометрична база даних Scopus, 
Web of Science).
2) Ковальчук Л. Є., Ерстенюк Г. М. 
Генетичні особливості 
функціонування глутатіонової 
системи у довгожителів 
Прикарпаття, хворих на коморбітну 
патологію: артеріальну гіпертензію 
та остеоартроз  // Фактори 
експериментальної еволюції 
організмів. 2018. Том 23.  С. 197–201 
(фахове видання).
3) Козовий Р.В. Виявлення 
математичної залежності між 
якісними та кількісними 
показниками проведеного 
дослідження довгожителів // Art of 
Medicine” 2019  №4 (12) (фахове 
видання).
4) Козовий Р., Р. Шулепа. 
Цитогенетичні особливості у 
довгожителів Прикарпаття хворих на 
артеріальну гіпертензію та 
остеоартроз // Матеріали ХХІІ 
міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти 
в умовах глобалізації». Переяслав-
Хмельницький, 2017р. Випуск 22.  C. 
487–489.
5) Kovalchuk L, Kitsera N. Cytogenetic 
and clinical features of longlivers with 
osteoarthritis from Precarpathian 
region (West Ukraine) for 1998-
2014yy// Archives of Clinical and 
Experimental Orthopaedics. 2019. № 3. 
С. 1–7.
6) Kozovyi RV, Kozova IL, Kitsera NI, 
Kovalchuk LE, Vakalyuk IP (2020) 
Studyng the students educationals 
motivation level of Ivano-Frankivsk 
natijnal medical university. Annali 
d’Italia Scientific Journal of Italy 1(4).
7. Стажування:
Вища державна медична школа, 
педагогіка, Ополе: 1) 2019 р., 2) 2020 
р.
8. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична анемія 
післядипломної освіти № ВА 
21081380, 2019 р.

96510 Мельник Дмитро 
Олександрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 070301 

Хiмiя, Диплом кандидата 
наук ДK 064653, виданий 

22.12.2010, Атестат 
доцента 12ДЦ 042070, 

виданий 28.04.2015

13 ВК 3.4 Ефективні та 
безпечні методи хімічних 
досліджень

1. Диплом про вищу освіту:
ПНУ ім. В. Стефаника, 2005р, 
диплом магістра ВА № 28130278, 
спеціальність - хімія, кваліфікація -  
хімік, викладач.
2. Диплом кандидата хімічних наук: 
ДК № 064653 (02.00.03 – органічна 
хімія), 2010 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента 12ДЦ № 042070, 2015р.
4. Публікації:
1) Чорноус В. А. 
Полифункциональные имидазолы 



ХІ. Взаимодействие 5-(2-
нитровинил)-4-хлор-1Н-имидазолов 
с нестабилизированными 
азометинилидами. Синтез (4-хлор-
1Н-имидазол-5-ил)замещенных 
нитропирролидинов и 
нитропирролизинов / В. А. Чорноус, 
О. Я. Мельник, Д. А. Мельник, Э. Б. 
Русанов, М. В. Вовк // Журнал 
органической химии. 2015. Т. 51, № 
10. С. 1454 – 1460. 
2) Попадюк О. Я. Обґрунтування 
механізму дії нанооксидів металів на 
патогенну флору гнійних ран / О. Я. 
Попадюк, Д. О. Мельник // Здобутки 
клінічної і експериментальної 
медицини. 2016.  №2(26). с. 69 – 73.
3) Мельник О. Синтез (1-арил-4-
хлоро-1Н-імідазол-5-іл)оцтових 
кислот / О. Мельник, Д. Мельник, В. 
Чорноус, Н. Мельниченко, М. Вовк // 
Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. 2016. Вип. 57, Ч. 2.  С. 
280 –285.
4) Чорноус В.О. 2-(5-Імідазоліл) 
заміщені 3-нітрохромени: синтез, 
квантово-хімічне дослідження та 
піролідино- і триазолоанелювання / 
[В. О. Чорноус, О. Я. Мельник, Д. О. 
Мельник, М. В. Вовк] // Укр. хім. 
журн. 2016. Т. 82, № 5. С. 44–52.
5) Чорноус В.О. Синтез і 
протимікробна активність 
галогеновмісних імідазольних 
аналогів халконів і продуктів їх 
структурної модифікації / В.О. 
Чорноус, О.Я. Мельник, Н.Д. 
Яковичук, Д.О. Мельник, М.В. Вовк 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету. – Вип. 771.: Хімія – 
Чернівці: Чернівецький 
національний університет, 2016. С. 
17–24.
6) Данилюк І. Ю. 
Циклосульфенілювання N-(3-
мeтoксифеніл- та нафтил) амідів 
стирилоцтових кислот / І. Ю. 
Данилюк, Р. І. Васькевич, А. І. 
Васькевич, С. Ю. Суйков, А. В. 
Зародюк, Д. О. Мельник, М. В. Вовк 
// Укр. хим. журн. 2016. 82, № 11/12. 
С. 94–103.
7) Данилюк І.Ю. Гіротон-ініційована 
циклізація N-(3-метоксифеніл- та 
нафтил) амідів стирилоцтових 
кислот / І.Ю. Данилюк, Р.І. 
Васькевич, А.І. Васькевич, А.В. 
Зародюк, Д.О. Мельник, С.І. 
Оковитий, М.В. Вовк // Укр. Хим. 
Журн. 2017. Т.83, №10. С. 80-89.
8) Салиева Л. Н. Синтез производных 
спиро[имидазо[2,1-b][1,3]тиазол-6,3'-
пирролидина] / Л. Н. Салиева, Н. Ю. 
Сливка, Д.А. Мельник, Э.Б. Русанов, 
Р.И. Васькевич, М. В. Вовк // Химия 
гетероцикл. соединений. 2018.  
№54(2). C. 130–137. 
9) Калин Т.І. Експериментальні та 
квантово-хімічні дослідження деяких 
заміщених похідних 1,8-
діоксодекагідроакридинів як 
інгібіторів корозії низьковуглецевої 
сталі в 0,1 М розчині HCl./ Т.І. Калин, 
Д.О. Мельник, М.А. Полтавець // 
Sciences of Europe (Praha, Czech 
Republic). V. 2, №.50. 2020. С.7-9.
5. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
28130278 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2018 р.

152784 Козовий Руслан 
Васильович

Професор, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2002, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом доктора наук ДД 

008248, виданий 
05.03.2019, Диплом 
кандидата наук ДK 

031694, виданий 
15.12.2005, Атестат 

доцента 12ДЦ 021137, 
виданий 23.12.2008

15 ВК 3.3 Сучасні проблеми 
молекулярної біології

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, 2002 р., ВА 
№21081380, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №031694 (03.00.15 – генетика) 
від 15.12. 2005 року. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ №021137 від 23.12.2008.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД 008248 від 05 березня 2019 року. 
5. Вчене звання професора кафедри 
медичної біології і генетики, жовтень 
2020 р.
6. Публікації:
1) Kozovuy R., Kitsera N., Kovalchuk L., 
Kozan N., Han R., Kozova I., Cherniuk 
N. The Importance of Socio-
Psychological Factors and Lifestyle in 
Shaping Health and Life Expectancy 
among Longlivers from Precarpathian 
Region (West Ukraine) // EC 
Paediatrics. 2020. 9.5 (наукометрична 
база даних Scopus, Web of Science) 
2) Козовий Р.В. Частота та спектр 
хромосомних аберацій, асоціацій 
акроцентричних хромосом у 
довгожителів Прикарпаття хворих на 
артеріальну гіпертензію та 
остеоартроз // Галицький лікарський 
вісник. 2017. Т.24, №1. С. 20-22. 
(фахове видання).
3) Козовий Р.В Особливості спадкової 
схильності до артеріальної гіпертензії 
та остеоартрозу у довгожителів 
Прикарпаття // Український 
терапевтичний журнал.  2017. №1. С. 
65 – 69. (фахове видання).
4) Kozovyi RV, Kozova IL, Kitsera NI, 
Kovalchuk LE, Vakalyuk IP (2020) 
Studyng the students educationals 
motivation level of Ivano-Frankivsk 
natijnal medical university. Annali 
d’Italia Scientific Journal of Italy 1(4).
7. Стажування:
Вища державна медична школа, 
педагогіка, Ополе: 1) 2019 р.; 2) 2020 



р.
8. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична академія 
післядипломної освіти № ВА 
21081380, 2019 р.

158844 Любчик Ігор 
Дмитрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 030301 

Історія, Диплом 
кандидата наук ДK 
048862, виданий 

08.10.2008, Атестат 
доцента 12ДЦ 044721, 

виданий 15.12.2015

11 ВК 2.1 Історія сучасного 
світу

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №16535749, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – історія, кваліфікація 
– історика, викладача.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 048862 (07.01.05 – 
етнологія) від 08.10.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 044721 від 15.12.2015 р.
4. Монографії:
1) Lubczyk I. Lemkowszczyzna (od 
konca ХІХ do lat trzydziestych ХХ 
wieku): еtnopolityka i tozsamosc. 
Monografia. – Krosno: Pod Karpatami, 
2020. 205 s. 
5. Публікації у виданнях включених 
до переліку наукометричних баз 
Skopus i Wen of Science
1) Любчик І.Д. Лемки-русини у 
предметному полі сучасних 
академічних дискурсів України // 
Русин. 2019. №55. С.260 – 271 (DOL: 
10:17223/18572685/55/15)
2) Любчик І. Лемківщина й лемки в 
російському дискурсі новітньої доби 
// Український історичний журнал. 
2017. №2. С.117 – 125 Soci... 
https://doi.org/10.15407/uhj2017.02.11
7 (doi: 10.15407/uhj2017.02.117)
6. Публікації у виданнях включених 
до переліку фахових видань ДАК 
України:
1) Любчик І. Конструювання ідеї 
етнічної окремішності на пограниччі 
в новітній період // Мандрівець. 
2016. №2. С.68 – 72.
2) Любчик І. Національно-культурна 
складова життя лемків-русинів в 
умовах чехословацького 
тоталітарного режиму в другій 
половині ХХ ст. // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: 
Історичні науки. 2017. №4. С.98 – 
103.
3) Любчик І. Західне етнічне 
пограниччя під впливом російсько-
радянської пропаганди напередодні 
та в роки Другої світової війни // 
Науковий вісник Чернівецького 
університету.Історія. 2017. №2. С.32 – 
39.
4) Любчик І. Населення з українсько-
польсько-словацького порубіжжя у 
предметному полі наукових 
дискурсів Центральо-Східної Європи 
(міждисциплінарний вимір) // 
Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість./ 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів,  2017. Вип. 10. 
С.134 – 145.
5) Любчик І. Суспільна адаптація та 
етнонаціональні прояви переселенців 
з Польщі в УРСР // Етнічна історія 
народів Європи. 2018. Вип.54. С.159 – 
165.
6) Любчик І. Український 
соборницький рух на Лемківщині під 
впливом державотворчих процесів 
1918 – 1919 років // Краєзнавство. 
Науковий журнал. 2018. №4. С.111 – 
117
7) Любчик І.Д. Антирадянський 
спротив ОУН та діяльність українців 
зі Східної Галичини щодо 
збереження національних основ 
Лемківщини у 1939 – 1941 роках // 
Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість / 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів, 2019. Вип.12. 
С.67 – 76.
8) Любчик І.Д. Проблеми депортацій 
радянської доби у полі наукових 
зацікавлень і дискусій // 
Краєзнавство. 2019. №3. С.276 – 278.
9) Любчик І. Депортація українців з 
етнічних теренів у Польщі та 
споглядальність міжнародної 
спільноти у 1944 – 1946 рр. // 
Проблеми всесвітньої історії. 2020. 
№1. С.155 – 165.
7. Типові (примірні) програми:
Історія сучасного світу програма 
навчальної дисципліни для студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ 
України спеціальностей «Фармація» 
/ За ред. проф. В.А. Качкана К., 2019.
8. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Історія сучасного світу» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Нагороджений. Лауреат Премії 
імені Романа Федоріва (2020 р.).

169147 Юрак Марта 
Зіновіївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

медичний інститут, рік 

26 ВК 3.2 Валеологія 1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський державний 
медичний інститут УВ № 747781, 



закінчення: 1990, 
спеціальність:  , Диплом 

кандидата наук ДK 
000544, виданий 

21.05.1998, Атестат 
доцента 12ДЦ 018423, 

виданий 24.10.2007

дата видачі - 1.06.19901990, 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №000544 (14.01.02 – внутрішні 
хвороби) від 21.05 1998 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ №018423 від 24.10.2007 р.
4. Підручники та посібники:
1) Нейко В.Є. Розпитування та 
фізикальне обстеження хворого 
терапевтичного профілю: 
навчальний посібник. Нейко.В.Є., 
Тимків І.В., Близнюк М.В., Ромаш 
Н.І., Венгрович О.З., Юрак М.З.: 
Івано-Франківськ, 2016. 144 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з вибіркової 
дисципліни: «Валеологія» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
Харківська медична академія 
післядипломної освіти, посвідчення 
до диплому №3941-ВД
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 27.04.2016.
7. Завідувачка методичним кабінетом 
ІФНМУ.

2496 Мандзюк Лідія 
Зіновіївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 0703 Хімія

18 ВК 3.1 Біоактивність 
неорганічних сполук

1. Диплом про вищу освіту:
1) Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника 2001р., диплом 
спеціаліста ВА №16536100, 
спеціальність - хімія, кваліфікація - 
хімік, викладач.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет» 2010 р., диплом 
спеціаліста ВА №39059098, 
спеціальність - фармація, 
кваліфікація - провізор.
3) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», 2011р., провізор-
спеціаліст, сертифікат №4941, 
спеціальність - загальна фармація.
2. Публікації:
1) Стецьків А.О., Винницька Р.Б., 
Дмитрів А.М., Мандзюк Л.З. Збірник 
тестових завдань для ліцензійного 
іспиту Крок-1. Фармація. 
Міністерство Охорони Здоров’я 
України. Управління освіти та науки 
МОЗ України. Центр тестування при 
МОЗ України. – Київ. 2016. 21с.
2) Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Мартяк 
Р., Боднарчук О., В. Матійчук В., 
Обушак М. Взаємодія заміщених 2-
(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-піразоліл) 
фенолів з піридинкарбальдегідами. 
// Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. 2017. Випуск 58. Ч.2. с. 
319 – 323.                                                                                                                                                               
3. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення про 
проходження підвищення 
кваліфікації до диплому ВА 
№16536100, «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2017 р.

151012 Стецьків Андрій 
Остапович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 

університет ім. І.Франка, 
рік закінчення: 1993, 
спеціальність:  хімія, 

Диплом доктора наук ДД 
006972, виданий 

11.10.2017, Диплом 
кандидата наук ДK 

003227, виданий 
12.05.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003744, 
виданий 26.02.2002

21 ВК 3.1 Біоактивність 
неорганічних сполук

1. Диплом про вищу освіту: 
Львівський державний університет 
ім. І. Франка, 1993 р., диплом 
спеціаліста КА №004667, 
кваліфікація – хімік, викладач.
2. Диплом кандидата  хімічних наук: 
ДК № 003227 (02.00.01 – 
неорганічна хімія) від 12.05.1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ
 № 003744, від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора хімічних наук: ДД 
№ 006972 (02.00.01 – неорганічна 
хімія), від 11.10.2017 р.
5. Публікації:
1) Z. Shpyrka, K. Kluziak, B. 
Rozdzynska-Kielbik, A. Stetskiv, V. 
Pavlyuk. The isothermal section of the 
phase diagram of Dy-Sm-Ge ternary 
system at 873 K. // J. of Phase 
Equilibria and Diffusion. 2018. Vol. 39, 
Issue 6, P. 750 – 765.
2) G. Kowalczyk, V. Kordan, A. Stetskiv, 
V. Pavlyuk. Lithiation and magnesiation 
of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys // 
Intermetallics. 2016. Vol. 70, p. 53 – 60.
3) A. Stetskiv, B. Rozdzynska-Kielbik, R. 
Misztal, V. Pavlyuk. Grown from 
lithium flux, the ErCo5Si3.17 silicide is a 
combination of disordered derivatives 
of the UCo5Si3 and Yb6Co30Pi19 
structure types // Acta 
Crystallographica. 2015. C71, p. 506 – 
510.
4) I. Barchiy, M. Sabov, V. Pavlyuk, A. 
Stetskiv, B. Marciniak, E. Różycka-
Sokołowska, V. Sabov. New quaternary 
selenides Tl4Sb8Sn5Se24 and 
Tl5Sb2Sn4Se14-x (x = 0.5) // 
Zeitschrift für Kristallographie - 
Crystalline Materials. 2020. Vol. 235, 
Issue 3. P. 59 – 68. 
5) V. Pavlyuk, A. Balinska, 
B.Rozdzynska-Kielbik, N. Pavlyuk, G. 
Dmytriv, A. Stetskiv, S. Indris, B. 
Schwarz, H. Ehrenberg. New maximally 
disordered – High entropy intermetallic 
phases (MD-HEIP) of the Gd1-
xLaxSn2-ySbyMz (M=Li, Na, Mg): 
Synthesis, structure and some 
properties // Journal of Alloys and 
Compounds. 2020. Vol. 838. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.1
55643
6) Стецьків А.О. Кристалічна та 



електронна структура сполуки 
Yb5Na4Ge4. // Вісник Прикарп. нац. 
ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія 
Хімія. Івано-Франківськ: 2015. Вип. 
ХIX. С.50-54.
7) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Синтез і 
дослідження кристалічної структури 
сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (x=0.54). 
// Науковий вісник Чернівецького 
університету. - Випуск 768.: Хімія. 
2015. С. 20 – 23.
8) Стецьків А., Павлюк В. Структура 
твердих розчинів RCo2-xLixSi2 (R = 
Gd, Dy) // Вісник Львівського  
університету.  Серія  хімічна.  2016.  
Випуск 57. Частина 1. С.84 – 88.
9) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження тетрарної сполуки 
TmLi0,71Co1,29Sn2 методом 
монокристалу. // Вісник Прикарп. 
нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. 
Серія Хімія. Івано-Франківськ: 2016. 
Вип. ХX. С.40 – 43.
10) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Уточнення кристалічної структури 
бінарної сполуки TbSn2 методом 
монокристалу. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2016, №1 (35). С.37–40. 
11) Стецьків А.О. Ізотермічний 
переріз діаграми стану потрійної 
системи Tb-Li-Si за температури 400 
°С. // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія  
Хімія). 2017, №1 (37). С. 59 – 62. 
12) Стецьків А. Взаємодія 
компонентів у потрійній системі La–
Lі–Sі за температури 400 ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. 2017. Випуск 58. 
Частина 1. С. 21 – 26.
13) Стецьків А. Фазові рівноваги у 
потрійній системі Dy–Lі–Sі за 
температури 400 ºC. // Праці 
Наукового Товариства ім. Шевченка. 
Хімічні науки. 2017. Том XLVIII. С. 83 
– 89.
14) Стецьків А.О. Дослідження 
взаємодії компонентів у потрійній 
системі Y-Li-Sn за температури 400 
ºC. // Вісник Прикарп. нац. ун-ту ім. 
Василя Стефаника. Серія Хімія. – 
Івано-Франківськ: 2017. Вип. ХXI. С. 
72-76.
15) Стецьків А.О., Павлюк В.В. Фазові 
рівноваги у потрійній системі Eu-Li-
Sn за температури 400 °С. // 
Науковий вісник Ужгородського 
університету (Серія  Хімія). 2018, №1 
(39). С. 21 – 25. 
16) Стецьків А., Стецьків І., Павлюк В. 
Ізотермічний переріз діаграми стану 
системи Tb–Lі–Sn за температури 
400 ºC. // Вісник Львівського  
університету. Серія  хімічна. 2018. 
Випуск 59. Частина 1.С. 21 – 27.
17) Стецьків А.О., Павлюк В.В. 
Дослідження взаємодії компонентів у 
системі Sm Li Со Si за температури 
400ºС // Науковий вісник 
Ужгородського університету (Серія 
Хімія). 2019, №1 (41). С. 5 – 10. 
18) Стецьків А. Фазові  рівноваги  у  
системі  La-Li-Co-Si  в області 
LaSi-«LiSi»-CoSi-Si при 400 ºC. // 
Вісник Львівського  університету.  
Серія  хімічна. 2019. Випуск 60. 
Частина 1. С. 56 – 63.
19) Дмитрів А.М., Винницька Р.Б., 
Стецьків А.О. Роль науково-дослідної 
роботи студентів при вивченні 
хімічних дисциплін // Гілея. 
Науковий вісник. 2020. Випуск 154 
(№3). С. 175 – 177.
6. Стажування:
Наукове стажування “Академічна 
доброчесність” у Варшаві (Польща) з 
05.11.2018 по 16.11.2018 року 
(сертифікат WP-13/02 від 16.11.18 
року).
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення до диплому  № 
КА №004667 «Психолого-педагогічні 
основи вищої освіти», 2020 р. 
8. Нагороджений у 2018 р. грамотою 
Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації за активну 
наукову діяльність та вагомий внесок 
у розвиток освіти на Прикарпатті.

18798 Луцак Світлана 
Миколаївна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом доктора наук ДД 
-000178, виданий 
10.11.2011, Диплом 
кандидата наук ДK 

015745, виданий 
03.07.2002, Атестат 

доцента 12ДЦ 018142, 
виданий 24.10.2007, 

Атестат професора 12ПP 
008563, виданий 

28.03.2013

21 ВК 2.5 Основи культури 
наукової мови

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
з відзнакою ВА №10622748, дата 
видачі – 30 червня 1998 року, 
спеціальність – українська мова та 
література, кваліфікація – філолог, 
викладач української мови та 
літератури.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 015745 (10.01.06 – теорія 
літератури) від 03.07.2002 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 018142 від 24.10.2007 р.
4. Диплом доктора філологічних 
наук: ДД № 000178 (10.01.06 – теорія 
літератури, 10.01.01 – українська 
література) від 10.11.2011 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР № 008563 від 28.03.2013 р.
6. Підручники та посібники:
1) Українська мова за професійним   
спрямуванням: підручник / С.М. 
Луцак, Н.П.   Литвиненко, О.Д. 
Турган та ін.; за ред. С.М. Луцак. К. : 
ВСВ «Медицина», 2017. 360 с. 2000 
прим. (Підрозділи 1.3 «Термінологія 
у професійному спілкуванні. 
Особливості української медичної 
термінології», 1.4 «Словники у 



професійному спілкуванні. Типи 
словників, їх роль у підвищенні 
мовленнєвої культури», 2.5 
«Науковий стиль у фаховому 
мовленні. Типові конструкції 
наукового стилю. Структура і види 
наукового тексту»).
7. Публікації:
1) Луцак С.М. Професор, залюблений 
у слово… (пам’яті Р.Т. Гром’яка). 
Вертепи долі. Спогади про Романа 
Гром’яка / Упоряд. З. Лановик, М. 
Лановик.  Тернопіль : РВВ ТНПУ, 
2016. С. 411–416.
2) Луцак С.М. Самоокреслення 
ключових векторів наукової 
діяльності у найновішій книзі 
Степана Хороба. Степан Хороб: 
Дорога до слова: Зб. матеріалів з 
нагоди 70-ліття / Упорядн. С.І. 
Хороб. Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника, Івано-
Франківська обласна організація 
Національної спілки письменників 
України, Івано-Франківський 
осередок НТШ в Україні. Івано-
Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 226–
234.
8. Типові (примірні) програми:
1) Культура мовлення : примірна 
програма навчальної дисципліни 
(курс за вибором) підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти) галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
222 «Медицина» / За ред. С.М. 
Луцак.  К., 2016.  10 с.
2) Теорія і практика професійної 
мовної комунікації : примірна 
програма курсу за вибором 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  
спеціальності 228 «Педіатрія» / За 
ред. С.М. Луцак. К., 2018. 10 с.
3) Культура мовлення : примірна 
програма курсу за вибором 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 228 «Педіатрія» / За 
ред. С.М. Луцак. К., 2018. 12 с.
9. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Основи культури наукової мови» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
10. Стажування на кафедрі 
української мови Інституту філології 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника». Довідка № 01-15 
/ 03-1014 від 03.07.2017 р.
11. Підвищення кваліфікації:
1) Курси підвищення кваліфікації на 
онлайн-платформі Prometheus 
«Експерт з акредитації освітніх 
програм: онлайн-тренінг» 
(сертифікат від 13 грудня 2019 р).
2) Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Актуальні питання 
процедури акредитації освітніх 
програм» на базі ІФНМУ з 13 лютого 
по 13 травня 2020 року. Сертифікат 
№ 00021-АП від 08.07.2020 р.
12. Робота за цивільним трудовим 
договором. Член галузевої експертної 
ради НАЗЯВО з галузі знань 03 
Гуманітарні науки (рішення 
конкурсної комісії №1 від 22 жовтня 
2019 року, протокол №5), наказ по 
НАЗЯВО від 02.12.2019 р.
13. Член проєктної групи з розробки 
освітньо-наукової програми третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія». Івано-Франківськ : 
ІФНМУ, 2020.
14. Розробник та викладач програми 
курсу підвищення кваліфікації 
«Актуальні питання процедури 
акредитації освітніх програм» 
(ІФНМУ, 2020).
15. Нагороджена у 2011 та 2017 рр. 
грамотами Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації за 
активну наукову діяльність та 
вагомий внесок у розвиток освіти на 
Прикарпатті.

158844 Любчик Ігор 
Дмитрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 030301 

Історія, Диплом 
кандидата наук ДK 
048862, виданий 

08.10.2008, Атестат 
доцента 12ДЦ 044721, 

виданий 15.12.2015

11 ВК 2.4 Медичне 
краєзнавство

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом 
спеціаліста ВА №16535749, дата 
видачі – 30 червня 2001 року, 
спеціальність – історія, кваліфікація 
– історика, викладача.
2. Диплом кандидата історичних 
наук: ДК № 048862 (07.01.05 – 
етнологія) від 08.10.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 044721 від 15.12.2015 р.
4. Монографії:
1) Любчик І. Біля витоків медичного 
вишу Прикарпаття // 
Українознавство в персоналіях - у 
системі вищої медичної освіти. 
Монографія. Кн.4 (За заг. ред.  проф. 
Качкана В.А.) Івано-Франківськ, 
2020. С.165 – 171.
2) Любчик І. Біля витоків медичного 
вишу Прикарпаття) // Колективна 
монографія Паралелі та меридіани 



ІФНМУ: Івано-Франківський 
національний медичний університет 
– у постатях (до 75-річчя створення 
ВНЗ)/ Автор-упорядник, редактор 
Качкан В.А. – Івано-Франківськ: 
Місто НВ, 2020. 616 с.
3) Любчик І., Угриновський І. 
Ляцьке-Шляхетське (Липівка) у 
світлинах. – Івано-Франківськ: Місто 
НВ, 2020. – 148 с.
4) Lubczyk I. Lemkowszczyzna (od 
konca ХІХdo lat trzydziestych ХХ 
wieku): еtnopolityka i tozsamosc. 
Monografia. – Krosno: Pod Karpatami, 
2020. – 205 s. (міжнародне видання).
5. Публікації у виданнях включених 
до переліку наукометричних баз 
Skopus i Web of Scienca
1) Любчик І.Д. Лемки-русини у 
предметному полі сучасних 
академічних дискурсів України // 
Русин. 2019. №55. С.260 – 271 (DOL: 
10:17223/18572685/55/15).
2) Любчик І. Лемківщина й лемки в 
російському дискурсі новітньої доби 
// Український історичний журнал. 
2017. №2. С. 117 – 125. Soci... 
https://doi.org/10.15407/uhj2017.02.11
7 (doi: 10.15407/uhj2017.02.117).
6. Публікації у виданнях включених 
до переліку фахових видань ДАК 
України
1) Любчик І. Біля витоків 
фармацевтичного ремесла на 
Прикарпатті // Матеріали науково-
практичної дистанційної  
конференції з міжнародною участю 
«Cучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження» присвяченої 75-й 
річниці Університету та 20-й річниці 
створення фармацевтичного 
факультету (м. Івано-Франківськ 19 – 
20 травня 2020 р. ). – С.207 – 209.
2) Любчик І. Конструювання ідеї 
етнічної окремішності на пограниччі 
в новітній період // Мандрівець. 
2016. №2. С.68 – 72.
3) Любчик І. Національно-культурна 
складова життя лемків-русинів в 
умовах чехословацького 
тоталітарного режиму в другій 
половині ХХ ст. // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. Серія: 
Історичні науки.  2017. №4. С.98 – 
103.
4) Любчик І. Населення з українсько-
польсько-словацького порубіжжя у 
предметному полі наукових 
дискурсів Центральо-Східної Європи 
(міждисциплінарний вимір) // 
Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість./ 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів,  2017. Вип. 10. 
С.134 – 145.
5) Любчик І. Суспільна адаптація та 
етнонаціональні прояви переселенців 
з Польщі в УРСР// Етнічна історія 
народів Європи. 2018. Вип. 54. С.159 
– 165.
6) Любчик І.Д. Антирадянський 
спротив ОУН та діяльність українців 
зі Східної Галичини щодо 
збереження національних основ 
Лемківщини у 1939 – 1941 роках // 
Україна-Польща: історична 
спадщина і суспільна свідомість / 
гол. ред Микола Литвин; 
Національна академія наук України; 
Інститут українознавства імені І. 
Крип’якевича, Львів, 2019. Вип.12. 
С.67 – 7.
7) Любчик І. Депортація українців з 
етнічних теренів у Польщі та 
споглядальність міжнародної 
спільноти у 1944 – 1946 рр. // 
Проблеми всесвітньої історії. 2020. 
№1. С.155 – 165.
7. Типові (примірні) програми:
1) «Медичне краєзнавство» програма 
навчальної дисципліни для студентів 
вищих навчальних закладів МОЗ 
України спеціальностей «Фармація» 
/ За ред. проф. В.А. Качкана К., 2018.
8. Співавтор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Медичне краєзнавство» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Нагороджений: Лауреат Премії 
імені Романа Федоріва (2020 р.).

171696 Сініцина Алла 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 012954, виданий 
09.01.2002, Атестат 
доцента ДЦ 008905, 
виданий 24.12.2003

26 ВК 2.3 Релігієзнавство 1. Диплом про вищу освіту: Івано-
Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В 
Стефаника, диплом ТВ 792773, дата 
видачі – 23.07.1990р, спеціальність - 
історія, кваліфікація – вчитель історії 
і суспільствознавства.
2. Диплом кандидата філософських 
наук: ДК 012954 (09.00.05 – історія 
філософії) від 09.01.2002. 
3. Вчене звання доцента: Атестат  ДЦ 
№ 008905 від 24.11.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Философия: учебное пособие для 
иностранных студентов / 



А.В.Синицына – Львів: Новий Світ 
2000, 2018. 352с.; 21 арк.; гриф МОН 
України.
2) Philosophy: teaching guide for 
foreign students./ A.V. Sinitsyna, U.R. 
Mandryk / - Львів: «Новий Світ – 
2000», 2018. 200с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Релігієзнавство» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О.Богомольця. Факультет 
підвищення кваліфікації викладачів, 
№ 137, від 6.03.2015 р. Сучасні 
інноваційні технології вищої 
медичної освіти. Актуальні проблеми 
філософії і медицини.

171696 Сініцина Алла 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 012954, виданий 
09.01.2002, Атестат 
доцента ДЦ 008905, 
виданий 24.12.2003

26 ВК 2.2 Логіка 1. Диплом про вищу освіту: Івано-
Франківський державний 
педагогічний інститут ім. В. 
Стефаника, диплом ТВ 792773, дата 
видачі – 23.07.1990р, спеціальність: 
історія, кваліфікація - вчитель історії 
і суспільствознавства.
2. Диплом кандидата філософських 
наук: ДК 012954 (09.00.05 – історія 
філософії) від 09.01.2002 
3. Вчене звання доцента: Атестат  ДЦ 
№ 008905 від 24.11.2003 р.
4. Підручники та посібники:
1) Философия: учебное пособие для 
иностранных студентов / А.В. 
Синицина – Львів: Новий Світ 2000, 
2018. 352с.; 21 арк.; гриф МОН 
України.
2) Philosophy: teaching guide for 
foreign students./ A.V. Sinitsyna, U.R. 
Mandryk/ - Львів: «Новий Світ – 
2000», 2018. 200 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Логіка» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
Національний медичний університет 
ім. О.Богомольця. Факультет 
підвищення кваліфікації викладачів, 
посвічення №137, 2015 р. «Сучасні 
інноваційні технології вищої 
медичної освіти. Актуальні проблеми 
філософії і медицини».

153753 Шпільчак Любов 
Яремівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
036775, виданий 

01.07.2016, Атестат 
доцента AД 003499, 
виданий 16.12.2019

12 ВК 1.2 Іншомовна 
комунікація

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2006, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація - філолог, 
викладач англійської, німецької мов і 
зарубіжної літератури, диплом 
спеціаліста ВА №30184652.
2. Диплом кандидата педагогічних 
наук: ДК № 036775 (13.00.04 – теорія 
та методика професіної освіти) від 
01.07.2016 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 003499 від 16.12.2019 р.
4. Методичні публікації:
1) Pudova S.S. Foreign student 
motivation for studying at High medical 
schools in Ukraine./ Pudova S.S., 
Shpilchak L.Ya. // Revista Dilemas  
Contemporáneos: Educación, Política y 
Valores. Year VII, Publication no.1, 
September 2019. (Article no.:82) (Web 
of Science).
2) Пудова С.С, Назаренко Н.С. 
Шпільчак Л.Я. Оцінка сили впливу 
причин на вибір майбутньої професії 
студентами-фармацевтами. Art of 
Medicine”. Scientific and practical 
journal. № 1(9), 2019. C.107-118.
5. Стажування: 
Наукове стажування для освітян 
«Інновації в науці та освіті» на базі 
Духовної Академії Університету С. 
Вишинського м. Варшава, Польща 
22.01.18-10.02.18, (сертифікат  № 
KSW 026/04 від 09.02.2018 р).
6. Сертифікат відповідно до 
Загальноєвропейської рекомендації з 
мовної освіти (на рівні не нижче В2):
«Cambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(First)», Level C1, Pеєстраційний 
номер 0057635578 від 03.07.2017 р. 

190693 Венгринович Наталія 
Романівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Факультет підготовки 
іноземних громадян

Диплом магістра, 
Прикарпатський 

університет ім. Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2003, 
спеціальність: 030502 

Мова та лiтература 
(англійська), Диплом 

кандидата наук ДK 
033359, виданий 

15.12.2015, Атестат 
доцента AД 001518, 
виданий 18.12.2018

18 ВК 1.2 Іншомовна 
комунікація

1. Диплом про вищу освіту: 
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, 2003, 
спеціальність - мова та література 
(англійська), кваліфікація - філолог, 
викладач англійської мови та 
літератури, диплом магістра з 
відзнакою ВА № 23474053.
2. Диплом кандидата філологічних 
наук: ДК № 033359 (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство) від 
15.12.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001518 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф., 
Косило Н.В. Англійська мова для 
студентів-фармацевтів. Навчальний 
посібник (видання друге, доповнене). 
Івано-Франківськ : ДВНЗ «ІФНМУ», 
2016. 480 с.



2) Венгринович Н.Р., Косило Н.В., 
Цебрук І.Ф., Богович О.М. 
Professional English in Pharmacy 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 244 с.
3) Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р. 
English for Healthcare Providers 
(Elective Course). Навчальний 
посібник. Івано-Франківськ: Івано-
Франківський національний 
медичний університет, 2019. 102 с.
4) Medical Jokes and Funny Stories: 
Посібник. / Нич О.Б., Венгринович 
Н.Р., Венгринович А.А. Івано-
Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 
2018. 144 с.
5. Методичні публікації:
1) Strazhnikova I., Venhrynovych N., 
Chopyk Yu. Peculiarities of University 
Language Training of Medical Students 
(Based on John Dewey’s Conception of 
Education). Наука і освіта: науково-
практичний журнал 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. 
Ушинського. 2018. № 4. С. 141-147. 
(Web of Science)
2) Венгринович Н.Р., Цебрук І.Ф. 
Комплекс лексико-граматичних 
вправ для ефективної підготовки до 
виконання субтесту англійською 
мовою ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» (на основі навчальних 
матеріалів дисципліни «Англійська 
мова за професійним спрямуванням 
(курс за вибором)»). Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу : тези науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, 17 травня 2019 
р. Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2019. С. 
73.
3) Венгринович Н. Місце іншомовної 
підготовки у особистісному і 
професійному розвитку сучасного 
студента і викладача вищого 
навчального закладу. Методика 
формування професійно орієнтованої 
іншомовної компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних вишів України в 
умовах сьогодення: досвід проблеми, 
інновації: матеріали семінару-наради 
завідувачів однопрофільних кафедр 
іноземних та латинської мов 
медичних вишів України 5-6 жовтня 
2017 р. Чернівці: БДМУ, 2017. С. 15-
18.
6. Автор (розробник) навчальних 
програм, робочих навчальних 
програм та силабусів з дисциплін: 
«Іншомовна комунікація: 
англійська», з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування: 
1) Міжнародне стажування 
«Innovative Technologies in Science 
and Education: European Experience», 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa, 
Poland, 2017, б/н, 72 год.
2) Стажування на базі кафедри 
філології та перекладу Івано-
Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, 
07.10.-15.11.2019, №46-124-126, 6 
кредитів ECTS.

187473 Старченко Галина 
Юріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

054544, виданий 
16.12.2019

6 ОПП 40 Навчальна 
практика з фармакогнозії 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний  
університет», диплом спеціаліста ВА 
№41725332, дата видачі – 30 червня 
2011 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК №054544 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 16.12.2019 р.
3. Публікації:
1) Starchenko G. Y., Grytsyk A. R. 
Analysis of aminoacid composition of 
Calluna vulgaris L. (Hull.). The Pharma 
Innovation Journal. 2017. №6(3). Р. 
88-89.
2) Грицик А.Р., Cтарченко Г.Ю. 
Дослідження летких сполук трави 
вересу  звичайного (Callunavulgaris 
(L.) Hull.). Фармаком. 2018. Випуск 3 
(додаток). С. 38-42 
3) Старченко Г.Ю. Основи 
проходження виробничої практики 
зіспеціалізації «Лікарські рослини і 
фітотерапія» студентами-
іноземцями. Науковийвісник 
«Гілея». 2020. Випуск 154 (3). С. 235-
236
4. Стажування:
На базі кафедри фармакогнозії та 
кафедри молекулярних основ 
фітотерапії Варшавського медичного 
університету з 23.09.2019 по 
27.09.2019 р. (120 годин). 
5. Підвищення кваліфікації:
1) Національний фармацевтичний 
університет Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
"Використання комп’ютерних 
технологій у навчальному процесі" 
(72 години).
04-17.2019 р. Реєстраційний номер 
383.
2) Атестація МОЗ України - 
присвоєно другу категорія за 
спеціальністю «Загальна фармація» 



посвідчення №01, дійсне до 
21.06.2023 р.
3. Участь у фаховій експертизі 
тестових завдань ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок-3. 
Фармація» (11-12 березня 2020 р. 
тривалістю 20 год). Наказ №76-К від 
04.03.2020р.
6. Сертифікат знання англійської 
Cambridge English Level 1 Certificate in 
ESOL International (First) рівня В2 
№20031173715 від 11.03.2020 р. 
виданий EuropeanSocio-Technical 
Universityin Radom.
7. Робота за цивільним трудовим 
договором. 
Згідно Наказу №76-К від 
04.03.2020р.  Експерт з фахової 
експертизи тестових занять 
ліцензійного іспиту «Крок-3. 
Фармація».

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ОПП 42 Виробнича 
фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, 
Організація та економіка 
фармація, 
Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг, Технологія 
ліків, Клінічна фармація 
та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Підручники та посібники:
1) Акжигітова І. Г., Архипова Н. В., 
Байгуш Ю. В. … Гавкалюк М. І. 
(Федоровська М. І.). Збірник тестових 
завдань для ліцензійного іспиту 
Крок-2 Фармація, Київ : Центр 
тестування при МОЗ України, 2016. 
20 с.
6. Патенти, інформаційні листи:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Технологія виготовлення в умовах 
аптек крем-маски з рослинними 
субстанціями, що призначена для 
застосування при андрогенній 
алопеції : інформ. лист. № 73-2018. 
Київ, 2018. 3 с.
7. Наукові статті у фахових виданнях:
1) Ярема І.О., Федоровська М.І., 
Куцик Р.В. Обґрунтування вибору 
антимікробних консервантів при 
розробці препаратів для місцевого 
лікування андрогенної алопеції. 
Одеський медичний журнал. 2016. № 
2 (154). С. 20–24.
2) Изучение влияния 
вспомогательных веществ на 
высвобождение масла клюквы из 
ректальних суппозиториев / И.М. 
Олийник, И.Ф. Беленичев, М.И. 
Федоровская, А.П. Лисянская. 
Актуальні питання фармацевтичної і 
медичної науки та практики. 2019. № 
1. С. 31–35.
3) Fedorovska M., Yarema I., Polovko 
N. Development of the emulgel for the 
androgenic alopecia treatment. 
EUREKA: Health Sciences, № 5, P. 82-
91.
4) Study of structural and mechanical 
characteristics of suppositories with 
cranberry oil / I. Oliynyk, M. 
Fedorovska, A. Lisianskaia, S. 
Gladysheva. Polish Journal of Science. 
2019. Vol.1, № 21. Р. 34–38.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Виробнича 
фармацевтична практика з технології 
ліків» з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, (м. 
Харків), посвідчення № 123 до 
диплому № ВК 1374759, курси 
підвищення кваліфікації "Лекторська 
майстерність викладача", від 
18.04.2019 р.
2) Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

7761 Данилів Світлана 
Іванівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника", 

рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 070402 

Бiологiя, Диплом 
кандидата наук ДK 
002073, виданий 

22.12.2011

11 ОПП 39 Навчальна 
практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Прикарпатський університет імені 
Василя Стефаника, диплом магістра 
з відзнакою ВА № 30506512, дата 
видачі – 1 липня 2006 року, 
спеціальність – біологія, кваліфікація 
– біолог, викладач.
2. Диплом кандидата біологічних 
наук: ДК № 002073 (03.00.09 – 
імунологія) від 22.12.2011 р.
3. Публікації:
1) Данилів С.І. Особливості 
викладання англомовним студентам 
фармацевтичної ботаніки. // Тези 
наук.-метод. конференції з міжнар. 
участю “Досвід впровадження 
європейської кредитно-трансферної 
системи у вищих навчальних 



закладах Прикарпаття ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології” (20.05.2016 р.). – м. 
Івано-Франківськ, 2016. – С. 30-32.
4. Автор (розробник) силабусу з 
дисципліни «Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікації 
викладачів за темою «Основи 
педагогічної майстерності» на базі 
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціаліста фармації НФаУ, 
посвідчення № 5, 2015 р.
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рік закінчення: 2018, 
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1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія,  диплом 
спеціаліста ВА 25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року, спеціальність 
-фармація, кваліфікація - провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
5. Публікації:
1) Samborskyi,O. Innovative 
Approaches to Teaching Professionally 
Oriented Disciplines «Organization and 
Economics of Pharmacy», 
«Management and Marketing in 
Pharmacy». Galician medical journal. 
Vol. 24 (1), 2017. P. 43 – 45. DOI: 10. 
21802/gmj.2017.1.3.
2) Самборський О. С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 
галузі фармації. Збірник тез наук.-
метод. конференції з міжнар. участю: 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця». м. Івано-
Франківськ. 2017 р. С. 207 – 208.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Організація та економіка фармації 
(за професійним спрямуванням)» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова
7. Стажування:
1) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 2017 
р.).
8. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення квалікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, 2020., Реєстраційний №123 
до диплому ВА 25556896 від 
25.05.2020 р. "Інноваційні технології 
викладання".
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
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1. Диплом про вищу освіту: 
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 



закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
доцента AД 001526, 
виданий 18.12.2018

№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність - фінанси, 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність - 
міжнародна економіка, кваліфікація 
– магістр з міжнародної економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962 (08.00.08 – 
гроші, фінанси, і кредит) від 
28.04.2015 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
5. Публікації:
1) Fedenko S.M. Tuitionthe discipline 
"Organization and economics of 
pharmacy" in Ivano-Frankivsk National 
Medical University. Український 
педагогічний журнал. Видавництво 
«Педагогічна думка». Київ. 2018. № 
3/2018. С. 92-98.
2) Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
фармацевтичної галузі. С.М. 
Феденько. Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць. Гол. ред. В. 
М. Вашкевич. К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 134 (7). С. 332-
335.
3) Cамостійна позааудиторна робота 
у системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців фармації. С.М. 
Феденько. Освітній дискурс : Збірник 
наукових праць. Голов. ред. О. П. 
Кивлюк. Київ : «Видавництво 
«Гілея», 2018. Випуск 6 (6-7) : 
гуманітарні науки. С. 35-43.
4) Роль і місце дисциплін 
організаційно-економічного 
напрямку у підготовці магістра 
фармації в ІФНМУ відповідно нової 
ОПП. І.О. Федяк, С.М. Феденько. 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С.104.
5) Особливості викладання 
дисциплін в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66.
6) Напрямки удосконалення 
викладання організаційно-
економічних дисциплін у системі 
підготовки спеціалістів фармації. 
С.М. Феденько. Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю (м. Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2018 
р.). ІФНМУ, 2018. С.104.
7) Організаційні аспекти 
реформування системи охорони 
здоров’я України. С.М Феденько. 
Інновації в медицині: тез. доп. 85-ої 
науково-практичної конференції 
студентів та молодих вчених із 
міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 24-25 березня 2016 р.  
Івано-Франківськ, 2016.  С. 260-261.
8) Економічні аспекти 
фармацевтичного забезпечення 
онкологічних хворих на 
територіальному рівні. С.М. 
Феденько. International research and 
practice conference «Relevant issues of 
modern medicine: the experience of 
Poland and Ukraine»: Conference 
proceedings, October 20–21, 2017. 
Lublin, Poland: Izdevnieciba «Baltija 
Publishing». Р. 132-134.



6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Організація та економіка фармації» 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Стажування: 
1) Стажування в Uniwersytet Medyczny 
(Wydział Farmaceutycznym z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej), 
Warszawa, Republic of Poland 
Республіка Польща, з 05.06.2017-
09.06.2017 р.
2) Наукове онлайн стажування 
«Академічна доброчесність» – 180 
год. (6 кредитів ECTS) з 11 травня по 
19 червня 2020 року. Реєстраційний 
№ KW-062020/013 від 19.06.2020р. 
(Warszawa, Republic of Poland).
8. Підвищення кваліфікації:
1) НФаУ, 2016 р., підвищення 
кваліфікації викладачів «Методика 
викладання у вищій школі»; 
посвідчення про підвищення 
кваліфікації викладачів дата видачі: 
18.03.2016 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації  НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №128-цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО (м. Харків), цикл 
тематичного удосконалення 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
9. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Вища атестаційна комісія МОЗ 
України, провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації» 
провізор-організація і управління 
фармацією перша кваліфікаційна 
категорія, посвідчення № 04, дійсне 
до 2023 р.

129803 Федяк Ірина 
Орестівна

Декан, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015
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1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет ім. Данила Галицького, 
диплом спеціаліста з відзнакою 
ВК№11765865, дата видачі – 30 
червня 1999 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація - провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 
002356, (15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 22.12.2011 р.
3. Вчене звання доцента. Атестат 12 
ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Підручники, посібники:
1) Організація та економіка фармації. 
Ч. 3. Основи економіки фармації : 
нац.. підруч. для студентів фармац. 
ф-тів ВНЗ МОЗ України / А.С. 
Немченко, Г.Л. Панфілова, В.М. 
Назаркіна, Федяк І.О. та ін. ; за ред.. 
А.С. Немченко. – Харків : НФаУ : 
Золоті сторінки, 2017. – 272 с. 
(Національний підручник).
2) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету. Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення. Модуль 1 / Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк, О.С. Самборський, С.М. 
Феденько, Ю.В. Байгуш – Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М., 2020. 
120 с.
3) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
практичних занять і самостійної 
позааудиторної роботи для студентів 
ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Системи обліку та основи 
економіки у фармації. Модуль 2 / 
Д.В. Семенів, І.О. Федяк, С.М. 
Феденько, О.С. Самборський, Ю.В. 
Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 111 с.
4) Організація та економіка фармації: 
навчально-методичний посібник для 
студентів IV курсу фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання. 
Модуль 1 Організація 
фармацевтичного забезпечення 
населення / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
О.С. Самборський, С.М. Феденько, 
Ю.В. Байгуш – Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 86 с.
5) Крок 2. Фармація. Практикум для 
студентів фармацевтичного 
факультету з підготовки до 
ліцензійного інтегрованого іспиту // 
Івано-Франківськ: Видавництво 
ІФНМУ, 2016 р. - 250 с.
5. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Матяшової Н.О. 
«Науково-практичні підходи до 
фармакоепідеміологічного та 
фармакоекономічного оцінювання 
споживання антибактеріальних 
засобів при амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
25.05.2014 р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Івко Т.І. «Оптимізація 
лікарського забезпечення хворих на 
цукровий діабет ІІ типу на основі 



маркетингових і 
фармакоекономічних досліджень». 
Спеціалізована вчена рада 
Д26.613.04 при Національній 
медичній академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, 24.03.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Цурікової О.В. 
«Організаційно-економічне 
обґрунтування підходів до 
вдосконалення фармацевтичної 
допомоги хворим на гострі лейкози 
за умов медичного страхування» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
19.05.2016 р.
6. Публікації: 
1) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. /Pharmacia 
66(3): 157-160. (Web of Science).
2) Федяк І.О. Дослідження динаміки 
фінансування програм 
імунопрофілактики в Україні / І.О. 
Федяк, І.І. Іванюлик // 
Фармацевтичний часопис. №1(33) – 
2015. С. 90–97.
3) Федяк І.О. Якість проведення 
державної атестації випускників –  
квінтесенція якості вищої освіти / І. 
О. Федяк // Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації. – 
2015. – № 1. – С. 47–51.
4) Федяк І.О. Визначення вартості 
централізованої йодопрофілактики 
населення Прикарпаття / І. О. Федяк, 
А. Ю. Пустовіт // Клінічна фармація. 
– 2015. – Т. 23, №2. – С. 65–71.
5) Федяк І.О. Динамічний 
маркетинговий аналіз вітчизняного 
ринку противірусних лікарських 
засобів груп J05AB01, Ј05АХ05, 
Ј05АХ10 / І.О. Федяк, І.І. Іванюлик // 
Фармацевтичний часопис. – №4 – 
2016. – С. 24 – 32.
6) Федяк І.О. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних препаратів групи 
азитроміцину для використання у 
педіатрії / І.О. Федяк, І.П. Білик // 
Соціальна фармація в охороні 
здоров’я. – 2018. – Т.4, № 1. – С. 81–
92.
7) Федяк І.О. Оцінка соціально-
економічної доступності діуретиків 
спіронолактону (C03DA01) та 
фуросеміду (С03СА01) на 
вітчизняному фармацевтичному 
ринку / І.О. Федяк, О.В. Максименко 
// Соціальна фармація в охороні 
здоров’я – 2019. – № 1. – С. 21–31.
8) Федяк І.О. Дослідження 
доступності вакцин для 
профілактики дитячих вірусних 
інфекцій / Федяк І.О., Іванюлик І.І. 
// Формування Національної 
лікáрської політики за умов 
впровадження медичного 
страхування: питання освіти, теорії та 
практики: матер. IV Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Харків, 15 березня 
2017 р. / ред. кол.: А.С. Немченко та 
ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 65 – 
71.
9) Федяк І.О. Дослідження динаміки 
показників економічної доступності 
противірусних препаратів групи 
J05AB01 / Федяк І.О., Іванюлик І.І. // 
Фармакоекономіка в Україні: стан та 
перспективи розвитку : матеріали IX 
наук.- практ. конф., м. Харків, 23 
березня 2017 р. / редкол. : В. П. 
Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 
2017. – С.134 – 147.
10) Федяк І.О. Порівняльна оцінка 
даних офіційного звіту та реальних 
даних про надання антиретровірусної 
терапії ВІЛ-інфікованим особам в 
Україні / І.О. Федяк // Соціальна 
фармація: стан, проблеми та 
перспективи: матер. ІІІ міжнародної 
наук.-практ. інтернет-конференції, 
Харків, 25-28 квітня 2017 р. / ред. 
кол.: А.А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-
во НФаУ, 2017. – С. 79–91.
11) Федяк І.О. Аналіз структури 
розміщення аптечних закладів 
роздрібної торгівлі Івано-
Франківської області / І.О. Федяк, 
В.Р. Христук, В.В. Минда // Інновації 
в медицині: тез. доп. 86-ої науково-
практичної конференції студентів та 
молодих вчених із міжнародною 
участю, м. Івано-Франківськ, 2017. – 
С. 139.
12) Історичні аспекти розвитку 
фармації Станіславова (Івано-
Франківська) / Д.В. Семенів, В.Р. 
Христук, І.О. Федяк // Соціальна 
фармація: стан, проблеми та 
перспективи: матеріали IV-ої 
міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків, 24-25 квітня 
2018 р. - С. 219 – 221.
13) Федяк І.О. Обґрунтування цілей 
освітньої діяльності у підготовці 
магістра фармації як виклик часу і 
вимога суспільства / І.О. Федяк // 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ-Яремче, 17 травня 2019 р. 
ІФНМУ. – 2019. – С.164.
14) Федяк І.О. Роль і місце дисциплін 
організаційно-економічного 
напрямку у підготовці магістра 



фармації в ІФНМУ відповідно нової 
ОПП / І.О. Федяк, С.М. Феденько // 
Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу: збірник 
тез науково-практичної конференції 
з міжнародною участю, м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 104.
7. Член редколегії матеріалів 
конференцій:
1) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні: 
матеріали науково-практичної 
регіональної конференції, Івано-
Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 р. 
/ редкол.: М.М. Рожко, Д.В. Семенів, 
І.О. Федяк та ін. –: ПП Голіней О.М., 
2016. – 232 с.
2) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М.М. Рожко, І.О. Федяк, 
Л.М. Гаврищук та ін. – Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – 275 с. 
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Організація та економіка фармації» 
для підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 
школі», 2018 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
10. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
11. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
12. Декан фармацевтичного 
факультету.

144796 Клименко Віра 
Іванівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110101 Лiкувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 046756, виданий 
24.05.1998, Атестат 

доцента 12ДЦ 040173, 
виданий 31.10.2014

13 ОКП 30 Клінічна 
фармація та 
фармацевтична опіка

1. Диплом про вищу освіту: 
ІФДМА, диплом ВА № 25081607, 
дата видачі - 18.06.2004 р. 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук:  
КД № 046756 (14.01.11 - кардіологія), 
21.05.2008.  
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 040173 від 31.10.2014.
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. фармац. 
учеб. заведения (фармац. фак.) IV 
уровняаккредитации; [ изд. доработ. 
и доп. ] / под ред. В.П. Черных, И.А. 
Зупанца, И.Г. Купновицкой. – 
Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 
2015. – 1056 с. 
3) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко // ІФНМУ: Івано-
Франківськ, 2019. – 160 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 



програми та силабусу з дисципліни 
«Клінічна фармація і фармацевтична 
опіка»  
6. Стажування:
Словенія 23.03-23.04.2019 р. (90 год) 
"Methods of providing psychophysical 
health and professional efficiency, 
theory and practice".
7. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № ВА 
25081607, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р. 

148247 Калугіна Світлана 
Михайлівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Ужгородський 

університет, рік 
закінчення: 1983, 

спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом кандидата наук 
ДK 018234, виданий 
09.04.2003, Атестат 
доцента ДЦ 009418, 
виданий 16.12.2004

30 ОКП 30 Клінічна 
фармація та 
фармацевтична опіка

1. Диплом про вищу освіту:
Ужгородський державний 
університет, медичний факультет, 
диплом КВ № 645284, дата видачі - 
30.06.1983 р. спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №018234 (14.03.2003 - 
фармакологія), 2003 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№009418 від 16.12.2004 р. 
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 
3) Монографія «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / під 
ред. І.Г. Купновицької. – 2015. – 
Видавництво ІФНМУ. – 200 с.
4) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко // ІФНМУ: Івано-
Франківськ, 2019. – 160 с.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Клінічна фармація  і 
фармацевтична опіка»  
6. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення «ТУ. 
Психолого-педагогічні основи вищої 
освіти», 2020 р., № КВ 645284.
7. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Фаховий експерт із дисципліни 
«Фармакологія» ДО «Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напряму підготовки 
«фармація» при МОЗ України».

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ОКП 30 Клінічна 
фармація та 
фармацевтична опіка

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ЛП ВС № 
003917, 1997 р., спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985(14.01.11 - кардіологія) 
від 14.10.2009 року.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 042817 від 30.06.2015 р.
4. Підручники та посібники:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 
5. Публікації:
1) Купновицька І.Г. Проблема 
мотивації клінічної діяльності 
студентів фармацевтичного 
факультету факультеті / І.Г. 
Купновицька, І.П. Фітковська, В.І. 
Клименко, Н.В. Губіна, Р.І. Белегай, 
М.П. Вівчаренко // Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання якості медичної 
освіти» - 12-13 травня 2016 року, м. 
Тернопіль. - С. 128.
2) Ерстенюк А.М. До методики 
проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету з 
клінічної фармації / А.М. Ерстенюк, 
І.Г. Купновицька, Д.В. Семенів, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська, І.О. Федяк, М.П. 
Вівчаренко  // Матеріали ХІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю 
"Актуальні питання якості медичної 
освіти" – 12-13 травня 2016 року, м. 
Тернопіль. – С. 26.
3) Купновицька І.Г. До методики 



проведення атестації випускників 
фармацевтичного факультету ІФНМУ 
з клінічної фармації згідно 
Європейської кредитно-трансферної 
системи / І.Г. Купновицька, Р.І. 
Белегай, Н.В. Губіна, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, А.Л. Сапатий, І.П. 
Фітковська // Тези науково-
методичної конференції  з 
міжнародною участю «Досвід 
впровадження європейської 
кредитно-трансферної системи у 
вищих навчальних закладах 
Прикарпаття ІІІ - ІV рівнів 
акредитації. Перша українсько-
польська академія з медсестринства 
та реабілітології" - 20 травня 2016 
року, м. Івано-Франківськ. - С. 40 - 42.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Клінічна фармація  і 
фармацевтична опіка».
7. Підвищення кваліфікації:
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», Харківська медична 
академія післядипломної освіти, 2019 
р., № ЛП ВС 003917.

156174 Білик Ірина Петрівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація

8 ОКП 34 
Фармакоекономіка

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА №41251849, дата 
видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Методичні рекомендації:
1) Федяк І.О., Білик І.П. Клініко-
економічний аналіз фармакотерапії 
дітей, хворих на кашлюк, 
менінгококову інфекцію, скарлатину: 
метод. рек.  Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 31 с.
2) Федяк І.О., Білик І.П., Іванюлик 
І.І. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних та противірусних 
препаратів для етіотропної терапії 
дитячих бактерійних та вірусних 
захворювань і їх імунопрофілактики: 
метод. рек. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020.  52 с.
3. Публікації:
1) Detsyk O., Fedyak I., Bilyk I. Analysis 
of social and medical portrait of 
children with pertussis, meningococcal 
infectious,scarlet fever and estimation 
of their assigned pharmacotherapy. 
WiadomościLekarskie. 2019. № 72, 9 cz 
II.P. 1802-1808 (Scopus).
2) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. /Pharmacia 
66(3): 157-160. (Web of Science).
3) Федяк І.О., Білик І.П., Матейко 
Г.Б. Фокус на вакцинацію: погляд 
лікарів та батьків. Аналіз 
фармацевтичного забезпечення 
імунопрофілактики керованих 
дитячих бактерійних інфекцій. 
Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. 
С. 139–151. 
4) Білик І.П., Федяк І.О. Оцінка стану 
соціально-економічної доступності 
препаратів азитроміцину. 
Менеджмент та маркетинг у складі 
сучасної економіки, науки, освіти, 
практики: матеріали V науково-
практичної дистанційної 
конференції, м Харків, 30–31 березня 
2017 р. Х.: НФаУ, 2017. С. 280–288.
5) Федяк І.О., Білик І.П. Аналіз 
вітчизняного ринку препаратів 
азитроміцину для етіотропної терапії 
дітей, хворих на кашлюк. Соціальна 
фармація: стан, проблеми, 
перспективи: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
інтеренет-конференції, м. Харків, 
25–28 квітня 2017 р. Харків: НФаУ, 
2017. С. 63–68.
6) Федяк І.О., Білик І.П. Дослідження 
доступності дитячих лікарських форм 
для профілактики та терапії дітей, 
хворих на кашлюк. Менеджмент та 
маркетинг у складі сучасної 
економіки, науки, освіти, практики : 
матер. VI міжнародої наук.-практ. 
дистанційної конф., м. Харків, 22–
23.03.2018 р. Харків: НФаУ, 2018. С. 
387–388.
7) Білик І. П., Федяк І. О. 
Забезпечення імунопрофілактики 
кашлюку та менінгококової інфекції 
в Україні. Інновації в медицині: тези 
доповідей 87-ї науково-практичної 
конференції студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю, м. 
Івано-Франківськ, 22–23 березня 
2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 73.
4. Підвищення кваліфікації:
1) Постійно-діючий Тренінговий 
центр ІФНМУ, посвідчення №9 від 
11.06.2017 р.
2) НФаУ, свідоцтво № 275, «Основи 
педагогічної майстерності», 2019 р.

111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 
кандидата наук MMД 

030204, виданий 

47 ОКП 30 Клінічна 
фармація та 
фармацевтична опіка

1. Диплом про вищу освіту:
ІФДМІ,  диплом лікаря С №  318905, 
виданий, 1967 рік, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук 
диплом: ММД № 310204 (14.03.05 - 
фармакологія), від 25.06.1971. 
3 .Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
№ 012918  від 22.06.1989.
4. Диплом доктора медичних наук: 



25.06.1971, Атестат 
доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

ДН № 000156 (14.01.11 – кардіологія, 
відповідно до переліку 2015 р. – 033) 
від 15.12.1992.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р. 
6. Підручники та посібники:
Наявність національного підручника 
з дисципліни, що витримав кілька 
видань:
1) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с.  
2) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 
фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [ изд. 
доработ. и доп. ] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. – Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы, 2015. – 1056 с. 
3) Монографія «Артеріальна 
гіпертензія й коморбідні стани» / під 
ред. І.Г. Купновицької. – 2015. – 
Видавництво ІФНМУ. – 200 с.
4) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація»  
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко // ІФНМУ: Івано-
Франківськ, 2019. – 160 с.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни: 
«Клінічна фармація і фармацевтична 
опіка» ( укр., рос. мови).
8. Підвищення кваліфікації:
ХМАПО, посвідчення № 021240, « 
ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.
9. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Член редакційної колегії:
1) журналу ІФНМУ «Архів клінічної 
медицини»;
2) журналу «Фармакологія і 
токсикологія»;
3) The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University,”series “Medicine”;
4) журналу «Пульс» Івано-
Франківського наукового товариства 
ім. Шевченка. 
10. Нагороджена: медаллю ім. 
Академіка Стражеска М.Д. «За 
заслуги в « Охороні здоров’я» (наказ 
№ 36-к , посв. № 345);
11. Присвоєно почесне звання: 
Заслужений лікар України (Указ 
Президента України від 15.06.2017 р. 
№ 162/2017).

132539 Тимощук Оксана 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2001, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 039366, виданий 
15.02.2007, Атестат 
доцента AД 003013, 
виданий 15.10.2019

17 ОКП 29 Охорона праці та 
охорона праці в галузі

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ВА 
16154629, 2001 р., спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 039366 (14.02.01 – гігієна та 
професійна патологія); 2006 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
003013 від 15.10.19.
4. Наявні публікації:
1) Сергета І.В., Панчук О.Ю., Мостова 
О.П., Теклюк Р.В., Лукіна Н.Ю., 
Тимощук О.В., Сергета Д.П., Макаров 
С.Ю. «Сучасні методичні підходи до 
створення шкал комплексної бальної 
оцінки особливостей перебігу 
психофізіологічної адаптації дівчат і 
юнаків» Актуальні 
проблемитранспортної медицини: 
навколишнє середовище; професійне 
здоров’я; патологія. – 2015. – № 4, Т. 
1 (42–1). – С. 88–93.
2) Сергета І.В., Стоян Н.В., Панчук 
О.Ю., Тимощук О.В., Шаюк А.В., 
Макаров С.Ю. Закономірності 
взаємозв’язку та взаємозалежності 
між характеристиками стану здоров’я 
та показниками особливостей 
особистості студентів в динаміці 
навчання у медичному вищому 
навчальному закладі. Гігієна 
населених місць. 2015; 66: 222–228.
3) Сергета И.В., Мостовая О.П., 
Теклюк Р.В., Лукина Н.Ю., Тимощук 
О.В.. Психогигиенические аспекты 
оценки процессов формирования 
акцентуаций характера учащихся 
старших классов современной 
школы. Сборник науч. трудов М-во 
здравоохр. Респ. Беларусь. Здоровье 
и окружающая среда . Науч.-практ. 
центр гигиены; гл. ред. С. И. Сычик. 
Минск: РНМБ. 2015; 1(25): 168–171.
4) Тимощук О.В. «Особливості 
раціонального харчування учнівської 
та студентської молоді в умовах 
сучасних навчальних закладів» 
Прикарпатський вісник НТШ 
"Пульс", 2018. – № 7–8 (51–52). – С. 
112-119.
5) Тимощук О.В. «Самостійна робота 
студентів як фактор модернізації 
навчального процесу вивчення 
профілактичної медицини». Вісник 
проблем біології і медицини, 2018. – 
Вип. 3, (145). – С. 229–231.
6) Жураківська О.Я., Попович Ю.І., 
Олійник І.Ю., Міськів В.А., 



Жураківський В.М., Тимощук О.В. 
«Особливості морфо-функціональної 
перебудови гіпоталамо-
нейрогіпофізарної системи 
нестатевозрілих щурів на ранніх 
стадіях розвитку 
експериментального цукрового 
діабету» - Вісник проблем біології та 
медицини. – Полтава. 2018. – Вип. 3 
(145). С. 288–293. 
7) Тимощук О.В. Вплив фізичної 
активності та загартування на 
адаптаційні можливості учнівської і 
студентської молоді, що перебуває в 
умовах сучасних закладів освіти. 
Молодий вчений. 2019; 7(71): 217–
221.
8) Тимощук О.В. Особливості 
вивчення психофізіологічних 
функцій юнаків і дівчат сучасних 
закладів освіти різних типів за 
результатами показників критичної 
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Франківськ: Підприємець Голіней 
О.М., 2017. – 182 с.
7) Лабораторний журнал з 
фармакогнозії для студентів ІV – 
Vкурсівфармацевтичного факультету 
(заочна форма навчання) / Грицик 
А.Р., Мельник М.В., Водославський 
В.М., Нейко О.В. – Івано-Франківськ: 
Підприємець Голіней О.М., 2018. – 
82 с.
5. Методичні публікації:
1) Мельник М.В. Дослідження 
факторів вибору професії провізора 
та кар’єрного зростання студентів 
фармацевтичного факультету Івано–
Франківського національного 
медичного університету // Гілея: 
науковий вісник. Збірник наукових 
праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. 
: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 
127 (12). – С. 301 – 303.
2) Мельник М.В. Актуальні питання 
викладання фармакогнозії студентам 
заочного відділення в умовах 
кредитно–модульної системи освіти 
// Гілея: науковий вісник. Збірник 
наукових праць / Гол.ред. В. М. 
Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 129 (2). – С. 244 
– 246.
3) Водославський В.М., Мельник М.В. 
Формування культури академічної 
доброчесності у майбутніх магістрів 
фармації // Академічна 
доброчесність: виклики сучасності / 
Збірник наукових есе учасників 
дистанційного етапу наукового 
стажування для освітян (Республіка 
Польща, Варшава, 28.01 – 
08.02.2019). – Варшава, 2019. – С. 37 
– 38.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакогнозія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Публікації:
1) Melnyk M.V., Vodoslavskyi V.M., 
Obodianskyi M.A. Research of phenolic 
compounds of Rutagraveolens L. and 
Stellaria media (L.) Vill // Asian 
Journal of Pharmaceutical and Clinical 
Research. – 2018. - Vol 11, Issue 9. P. 
152 – 156 (Scopus)
2) Melnyk M.V., Vodoslavskyi V.M., 
Stasiv T.G., Zarichanska O.V. The study 
of microbiological activity of medicinal 
plants of flora of Prycarpathia // 
International Journal of Green 
Pharmacy. – 2018. – Jul-Sep 2018 12 
(3). P. 158 – 162 (Scopus)
3) A.G. Grytsyk, O.V. Neiko., M. V. 
Melnyk. Morohological-anatomical 
study ofAchillea L. species in western 
region of Ukraine. Pharma Innovation. 
2016 vol 2 № 4. P. 71-73.
4) The comparative characteristics of 
chemical parameters and composition 
of fatty acids of extracts from seeds of 
winter and spring rаpe of sort 
«MYKYTYNETSKYI» /H.M. 
Yersteniuk, M.A. Obodianskyi, M.V. 
Melnyk, V.M. Vodoslavskyi // The 
Pharma Innovation Journal 2017; 6(11): 
707 – 709.
5) Research of physico-chemical 
properties of plant oils / M.A. 
Obodianskyi, M.V. Melnyk, V.M. 
Vodoslavskyi, O.V. Zarichanska and 
A.R. Grytsyk // The Pharma Innovation 
Journal 2018; 7(3): 572 – 576.
6) Дослідження морфолого-
анатомічнихознаквидів роду Буквиця 
(BetonicaL.) // І.А. Сас, А.Р. Грицик, 
М.В. Мельник // 
Фармацевтичнийчасопис. – 2016. - 
№3-4. – С. 70 – 75.
7) Дослідження умов зростання та 
способіврозмноженняAchilleamillefoli
umL. AchilleadiatansWald. EtKit. в 
умовахПрикарпаття / О.В. Нейко, 
М.В. Мельник, А.Р. Грицик // 
Фармацевтичнийчасопис. – 2017. – 
№ 2. – С. 33 - 37. 
8) Малюванчук С.В. Дослідження 
морфолого-анатомічних ознак Ajuga 
reptans L. / С.В. Малюванчук, А.Р. 
Грицик, М.В. Мельник // Медична та 
клінічна хімія. – 2018. №4 Т 20. – С. 
120-124.
8. Стажування «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
державний вищий навчальний 
заклад Республіки Польща - Духовна 
Академія Університету Кардинала 
Стефана Вишинського у Варшаві 
(REGON 006237430), 27 січня - 08 
лютого 2019 року, реєстраційний 
номер №DA-044-02, виданий 08 
лютого 2019 року.



9. Підвищення кваліфікації:
Курси підвищення кваліфікаціїза 
програмою «Використання 
комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі» на базі 
Інституту підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ, 
посвідчення № 327 від 17.12.2018 р.

296314 Гаврищук Любомир 
Михайлович

Асистент, 
Сумісництво

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 7.12020101 
фармація

3 ОКП 27 Фармацевтичне 
право та законодавство 

1. Диплом про вищу освіту:
Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста з 
відзнакою С16 №022749, дата видачі 
– 16 червня 2016 року, спеціальність 
– фармація, кваліфікація – провізор.
2. Завідувач аптеки ФОП «Любисток» 
смт. Верховина, Верховинський 
район, Івано-Франківська обл.
3. Публікації:
1) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. Pharmacia 66(3): 
157-160. 
https://doi.org/10.3897/pharmacia.66.
e35186
2) Гаврищук Л. М., Таха Горан 
Отман. Деонтологія у фармації. 
Педагогічна освіта в Україні: традиції 
та сучасні виклики, Інформаційний 
бюлетень кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту імені 
Богдана Ступарика №33, Івано-
Франківськ, 28-28 лютого 2020 р., 
Івано-Франківськ, 2020. С. 39-43.
3) Гаврищук Л. М., Печенюк В. І., 
Фургач О. В., Куріш А. І. Участь 
ІФНМУ в ініціативі ВООЗ щодо 
покращення доступності лікарських 
засобів в Україні. Матеріали науково-
практичної дистанційної із 
міжнародною участю «Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження», Івано-Франківськ, 19-
20 травня 2020 р., Івано-Франківськ, 
2020. С. 18.
4) Гаврищук Л. М., Чопик Ю. С., 
Печенюк В. І.. Професійна етика у 
фармації. Матеріали науково-
практичної дистанційної із 
міжнародною участю «Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження», Івано-Франківськ, 19-
20 травня 2020 р., Івано-Франківськ, 
2020. С. 188-190.  
4. Автор (розробник) силабусу з 
дисципліни «Фармацевтичне право 
та законодавство» (англійська мова) 
з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1)  Інтернатура на базі Державного 
вищого навчального закладу «Івано-
Франківський національний 
медичний університет». Сертифікат 
провізора-спеціаліста №908,за 
спеціальністю «Загальна фармація» 
(сертифікат від 30 червня 2017 р.).
2) Курси підвищення кваліфікації 
викладачів на базі тренінгового 
центру ІФНМУ, посвідчення №12 до 
диплому С16 №022749 (посвідчення 
від 19.06.2017 р.).
3) Курси підвищення кваліфікації 
викладачів ЗВО «Психолого-
педагогічні основи професійної 
діяльності викладачів ЗВО»на базі 
ХМАПО, посвідчення до диплому С16 
№022749, 2019 р.
6. Голова моніторингової групи від 
Всеукраїнської фармацевтичної 
палати по Івано-Франківській області 
у 2019 році.
7. Сертифікат про проходження 
курсів «Можливості 
хроматографічних аналізаторів у 
випробувальних лабораторіях: газова 
та рідинна хроматографія» №ISTL-
QM/19/2308-2780 від 23.08.2019 на 
базі Міжнародної школи технічного 
законодавства і управління якістю, м. 
Київ.
Сертифікат з англійської мови 
(рівень В1), № 0063946914, виданий 
08.02.2019 р., м. Київ, 
Екзаменаційно-освітній центр 
«Cambridge Assessment English».

197202 Самборський Олег 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110201 Фармацiя, Диплом 
магістра, Тернопільський 

національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 2018, 
спеціальність: 073 

Менеджмент, Диплом 
кандидата наук ДK 

027907, виданий 
26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001255, 

15 ОКП 27 Фармацевтичне 
право та законодавство 

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія,  диплом 
спеціаліста ВА 25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року, спеціальність 
-фармація, кваліфікація - провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Публікації:
1) Samborskyi,O. Innovative 
Approaches to Teaching Professionally 



виданий 23.10.2018 Oriented Disciplines «Organization and 
Economics of Pharmacy», 
«Management and Marketing in 
Pharmacy». Galician medical journal. 
Vol. 24 (1), 2017. P. 43 – 45. DOI: 10. 
21802/gmj.2017.1.3.
2) Самборський О. С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 
галузі фармації. Збірник тез наук.-
метод. конференції з міжнар. участю: 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця». м. Івано-
Франківськ. 2017 р. С. 207 – 208.
5. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтичне право та 
законодавство» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
6. Стажування. 
1) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 
2017).
7. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, 2020., Реєстраційний №123 
до диплому ВА 25556896 від 
25.05.2020 р. «Інноваційні технології 
викладання».
8. Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.

197392 Феденько Світлана 
Миколаївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 050104 

Фінанси, Диплом 
кандидата наук ДK 

027962, виданий 
28.04.2015, Атестат 
доцента AД 001526, 
виданий 18.12.2018

16 ОКП 27 Фармацевтичне 
право та законодавство 

1. Диплом про вищу освіту:
1) ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста ВА 
№ 36958194, дата видачі – 23 червня 
2009 року, спеціальність – 
«Фармація», кваліфікація – провізор.
2) Прикарпатський університет ім. В. 
Стефаника, диплом спеціаліста ВА № 
21255051, дата видачі – 12 липня 
2002 року, спеціальність – фінанси, 
кваліфікація – економіст.
3) Тернопільська академія народного 
господарства, диплом магістра ТЕ № 
23575430, дата видачі – 10 листопада 
2003 року, спеціальність 
«Міжнародна економіка», 
кваліфікація – магістр з міжнародної 
економіки.
2. Диплом кандидата економічних 
наук: ДК № 027962  (08.00.08 – 
гроші, фінанси, і кредит) від 
28.04.2015 р. (тема дисертації 
«Фінансове забезпечення системи 
охорони здоров’я в Україні»).
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№  001526 від 18.12.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Медичне та фармацевтичне право: 
навч.посіб. для додипл. та післядипл. 
форми навчання (серія: медичне та 
фармацевтичне право) / В.В. 
Шаповалов, В.О. Шаповалова, А.Р. 
Грицик, С.М. Феденько та ін. Х.: Вид-
во ХМАПО, 2020. 128с.
2) Неперервна освіта в 
соціокультурних вимірах: колективна 
монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; 
за наук. ред. д.п.н. В. М. Слабка / 
Мін-во освіти і науки, Нац.пед. ун-т 
імені М. П. Драгоманова ; кафедра 
освіти дорослих. Київ : Видавничий 
дім «Гельветика», 2018. 284 с.
3) Фармацевтичне право та 
законодавство: Методичний 
посібник для студентів III курсу 
фармацевтичного факультету / І.О. 
Федяк, С.М. Феденько. м. Івано-
Франківськ: ПП Голіней О.М. 2020. 
105 с.
5. Публікації:
1) Fedenko S. Theoretical 
conceptualization of the competental 
approach in the higher education 
system. POLISH JOURNAL OF 
SCIENCE. Editor in chief –J an 
Kamiński, Kozminski University. №5.  
Warszawa, Poland. 2018.  pp. 28-34 (64 
с.) 
2) Формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
фармацевтичної галузі. С.М. 
Феденько. Гілея: науковий вісник. 
Збірник наукових праць / Гол. ред. В. 
М. Вашкевич. – К. : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Вип. 134 (7). – С. 332-
335 
3) Самостійна позааудиторна робота 
у системі професійної підготовки 
майбутніх фахівців фармації. С.М. 
Феденько. Освітній дискурс : Збірник 
наукових праць / Голов. ред. О. П. 
Кивлюк. – Київ : «Видавництво 
«Гілея», 2018. – Випуск 6 (6-7) : 
гуманітарні науки. – С. 35-43.



4) Феденько С.М. Роль виробничої 
практики з організаційно-
економічних дисциплін у підготовці 
фахівців з вищою фармацевтичною 
освітою. «Інноваційна педагогіка».  
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соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.



2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
12. Декан фармацевтичного 
факультету.

296314 Гаврищук Любомир 
Михайлович

Асистент, 
Сумісництво

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2016, 

спеціальність: 7.12020101 
фармація

3 ОКП 31 Організація та 
економіка фармації 

1. Диплом про вищу освіту:
Державний вищий навчальний 
заклад «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», диплом спеціаліста з 
відзнакою С16 №022749, дата видачі 
– 16 червня 2016 року, спеціальність 
– фармація, кваліфікація – провізор.
2. Робота за цивільним трудовим 
договором:
Завідувач аптеки ФОП «Аптека 
«Любисток», смт. Верховина, 
Верховинський район, Івано-
Франківська обл.
3. Сертифікат з англійської мови 
(рівень В1), № 0063946914, виданий 
08 лютого, 2019 року, м. Київ, 
Екзаменаційно-освітній центр 
"Cambridge Assessment English".
4. Член редколегії матеріалів 
конференцій:
1) Сучасні напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження: матеріали науково-
практичної дистанційної 
міжнародної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / 
редкол.: М.М. Рожко, І.О. Федяк, 
Л.М. Гаврищук та ін. – Івано-
Франківськ: ІФНМУ, 2020. – 275 с. 
5. Публікації:
1) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. Pharmacia 66(3): 
157-160. 
https://doi.org/10.3897/pharmacia.66.
e35186
2) Гаврищук Л.М., Печенюк В.І., 
Фургач О.В., Куріш А.І. Участь 
ІФНМУ в ініціативі ВООЗ щодо 
покращення доступності лікарських 
засобів в Україні. Матеріали науково-
практичної дистанційної із 
міжнародною участю «Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення: від розробки до 
використання лікарських засобів 
природного і синтетичного 
походження», Івано-Франківськ, 19-
20 травня 2020 р., Івано-Франківськ, 
2020. С. 18.
6. Автор (розробник) силабусу з 
дисципліни «Організація та 
економіка фармації» (англійська 
мова) з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1)  Курси підвищення кваліфікації 
викладачів на базі тренінгового 
центру Івано-Франківського 
національного медичного 
університету, посвідчення №12 до 
диплому С16 № 022749  (посвідчення 
від 19 червня 2017 р.).
2) Курси підвищення кваліфікації 
викладачів ЗВО «Психолого-
педагогічні основи професійної 
діяльності викладачів ЗВО» на базі 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, посвідчення 
до диплому С16 №022749, 2019 р.
8. Голова моніторингової групи від 
Всеукраїнської фармацевтичної 
палати по Івано-Франківській області 
у 2019 р.

111240 Купновицька Ірина 
Григорівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1967, спеціальність:  
лікувальна справа, 

Диплом доктора наук ДH 
000156, виданий 

15.12.1992, Диплом 
кандидата наук MMД 

030204, виданий 
25.06.1971, Атестат 

доцента ДЦ 012918, 
виданий 22.06.1989, 

Атестат професора ПP 
001720, виданий 

02.11.1994

47 ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

1. Диплом про вищу освіту:
Диплом лікаря С№  318905, виданий 
ІФДМІ, 1967 рік, спеціальність – 
лікувальна справа, кваліфікація 
лікар-лікувальник. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ММД № 310204 (14.03.05 – 
фармакологія) від 25.06.1971 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 
доцента ДЦ № 012918  від 22.06.1989
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДН № 000156 (14.01.11 – кардіологія, 
відповідно до переліку 2015 р. – 033) 
від 15.12.1992.
5. Вчене звання професора: Атестат 
ПР № 001720, 1994 р. 
6. Підручники та посібники:
Наявність національного підручника 
з  дисципліни, що витримав кілька 
видань:
1) Фармакотерапия / учебник для 
студентов фармацевтических 
факультетов / О.В. Крайдашенко, 
И.Н. Клищ, И.Г. Купновицкая, В.Г. 
Лизогуб. – Винница, Нова книга. – 
2013. – 535 с.
2) Клінічна фармація: національний 
підручник для студентів вищих 
навчальних закладів / за ред. В.П. 
Черних, І.А. Зупанця, І.Г. 
Купновицької. – Х. : НФаУ : Золоті 
сторінки, 2013. – 912 с. 
3) Клиническая фармация: базовый 
учеб. для студентов высш. 



фармац.учеб. заведения (фармац. 
фак.) IV уровня аккредитации; [изд. 
доработ. и доп.] / под ред. В.П. 
Черных, И.А. Зупанца, И.Г. 
Купновицкой. Харьков: НФаУ: 
Золотые страницы; 2015; 1056 с. 
4) Фармакологія / підручник за ред. 
Чекмана І.С. – видання 3, випр.. та 
доопрацьоване (розділ 13. 
Гормональні препарати) / Вінниця, 
2016. – Нова книга. – 784 с.
5) Фармакологія / за ред. І.С. 
Чекмана. Видання 4 (розділ 
«Гормональні препарати»). Вінниця, 
«Нова книга». – 2017. – 873с.
6) Купновицька І.Г., Кононенко Ю.Г., 
Нейко Н.В., Рожко М.М. Невідкладні 
стани на амбулаторному прийомі 
стоматолога / Вінниця, Нова книга. - 
2017. – 287 с.
7) Монографія «Артеріальна 
гіпертензія й оморбідні стани» / під 
ред. І.Г. Купновицької. – 2015. – 
Видавництво ІФНМУ. – 200 с.
8) Матеріали до державної атестації 
випускників з дисциплін «Клінічна 
фармація» й «Управління та 
економіка у фармації» Івано-
Франківськ, 2014, 141 с.
9) Матеріали до атестації 
випускників з практично-
орієнтованого державного іспиту з 
дисципліни «Клінічна фармація» 
українською, російською й 
англійською мовами / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчу, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко. – 2018. – Івано-
Франківськ, 160 с.
7. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Клінічна фармація і фармацевтична 
опіка» ( укр., рос. мови).
8. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення № 021240, 
«ТУ. Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.
9. Робота за цивільним трудовим 
договором.
Член редакційної колегії:
1) Журналу ІФНМУ «Архів клінічної 
медицини»;
2) Журналу «Фармакологія і 
токсикологія», 
3) The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University, ”Series “Medicine”;
4) Журналу «Пульс» Івано-
Франківського наукового товариства 
ім. Шевченка. 
10. Нагороджена: 
1) Медаллю ім.. Академіка Стражеска 
М.Д. «За заслуги в «Охороні 
здоров’я» наказ № 36-к , посвідчення 
№ 345;
2) Присвоєно почесне звання  
Заслужений лікар України (Указ 
Президента України від 15.06.2017 р. 
№ 162/2017).

64583 Левченко Валерій 
Анатолійович

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Стоматологічний 
факультет

Диплом доктора наук ДД 
002216, виданий 

04.07.2013, Диплом 
кандидата наук MД 

034722, виданий 
05.07.1989, Атестат 

доцента 12ДЦ 016521, 
виданий 19.04.2007, 

Атестат професора 12ПP 
011042, виданий 

15.12.2015

24 ОКП 28 Екстремальна 
медицина

1. Диплом про вищу освіту: 
Вінницький медичний інститут ім. 
Пирогова в 1979 р., диплом з 
відзнакою ЖВ-1 № 110403; 
спеціальність - педіатрія, 
кваліфікація - лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
МД № 034722 (14.01.11 – кардіологія) 
від 05.07.1989 р. 
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 016521 від 19.04.2007 р.
4. Військове звання підполковник 
медичної служби. ВК серія ГГ 
009395, виданий 18.08.96 р. ІФ МВК
5. Диплом доктора медичних наук: 
ДД № 002216 (14.01.11 – кардіологія) 
від 04.07.2013 р.
6. Вчене звання професора: Атестат 
від 15.12.2015 р. (протокол № 5/01-
П).
7. Підручники та посібники:
1) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Свистун І.І., Фабрика Р.Р., та ін. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: НАІР; 2016. 360 с.
2) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі.  Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2017. 
420 с.
3) Levchenko V.A., editors. Life 
protection in emergency situation. 
Ivano-Frankivsk: Symfoniya forte; 
2018. 224 p.  
4) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Симфонія форте; 2018. 2. 
516 с.
5) Паращук В.Д., Левченко В.А., 
Грицик А.Р., Анохіна С.Л., Свистун 
І.І. Медична допомога ураженим 
отруйними речовинами на 
догоспітальному етапі: посібник. 
Івано-Франківськ; 2019. 403 с.
6) Левченко ВА, редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2019. 572 с.
7) Левченко В.А., редактор. 
Невідкладна медична допомога на 
догоспітальному етапі. Івано-
Франківськ: Лідер друк; 2020. 612 с. 
8. Публікації:
1) Valerii Levchenko, Ihor Vakaliuk, 
Liubov Hordiichuk, Anna Ovchar, 



Mariana Maksymiak, Ivanna Svystun, 
Lesia Levchenko. State of Comorbidity 
in Patients with Hypertension under 
Conditions of Industrial Production. 
Galician medical journal. 2020; 
2(27):12-19.
2) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Гордійчук Л.І., Левченко Л.В. Вплив 
метеорологічних чинників в 
передгір’ї Карпат на частоту 
виникнення гіпертонічних кризів в 
різні сезони року. Art of Medicine. 
2019;1(9):70-5.
3) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Левченко Л.В. Протипіхотні міни: 
медичні та гуманітарні наслідки. 
Південноукр. мед. наук. журн. 
2017;18:56-60.
4) Левченко В.А., Петровський О.П., 
Юрченко Д.Ю., Карабанович М.М., 
та ін. Оцінка радіаційної обстановки 
техногенного ландшафту 
Бурштинського регіону. Галицький 
лікар. вісн. 2016; 23(1):122-6.
5) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М. Аналіз радіаційної 
обстановки в зоні техногенного 
впливу Бурштинської ТЕС. Укр. 
радіолог. журн. 2016;ХХIV(2):27-9.
6) Левченко В.А., Вакалюк І.П., 
Карабанович М.М., Овчар А.І. 
Екологічні аспекти забруднення 
радіонуклідами територій навколо 
Бурштинської ТЕС. Прикарпатський 
вісн. НТШ Пульс. 2015;4(32):73–80.
9. Стажування: 
Польща, Ополє, державна медична 
вища школа, сертифікат «Вступ до 
симуляції медичної», 03-07.02.2020 
р.
10. Підвищення кваліфікації:
1) «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», ХМАПО, 2019.
2) Функціональне навчання 
(підвищення кваліфікації цільового 
призначення): навчальний курс 
«Керівники навчальних груп з 
підготовки працівників суб’єктів 
господарювання до дій у НС». 
Навчально-методичний центр ЦЗ та 
БЖД в Івано-Франківській обл. 14-15 
листопада 2017 р. Посвідчення ІФФ 
№ 003467.
3) Сертифікат учасника добровільних 
рятувальних загонів від Шведського 
союзу Цивільної Оборони. – м. 
Яремче, вересень 2017 р.;
11. Відзнаки. Дійсний член 
міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності; протокол № 37/10, 
2010 р.

129803 Федяк Ірина 
Орестівна

Декан, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

002356, виданий 
22.12.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 042075, 
виданий 28.04.2015

21 ОКП 34 
Фармакоекономіка

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК№11765865, дата видачі 
– 30 червня 1999 р., спеціальність – 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 002356 
від 22.12.2011 р. (15.00.01 – 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація). 
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ №042075 від 28.04.2015 р.
4. Робота в спеціалізованих радах із 
захисту дисертацій:
1) Опонування кандидатської 
дисертації Матяшової Н.О. 
«Науково-практичні підходи до 
фармакоепідеміологічного та 
фармакоекономічного оцінювання 
споживання антибактеріальних 
засобів при амбулаторному та 
стаціонарному лікуванні» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
25.05.2014 р.
2) Опонування кандидатської 
дисертації Івко Т.І. «Оптимізація 
лікарського забезпечення хворих на 
цукровий діабет ІІ типу на основі 
маркетингових і 
фармакоекономічних досліджень». 
Спеціалізована вчена рада 
Д26.613.04 при Національній 
медичній академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика, 24.03.2016 р.
3) Опонування кандидатської 
дисертації Цурікової О.В. 
«Організаційно-економічне 
обґрунтування підходів до 
вдосконалення фармацевтичної 
допомоги хворим на гострі лейкози 
за умов медичного страхування» 
Спеціалізована вчена рада Д 
64.605.02 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
19.05.2016 р.
5. Підручники та посібники:
1) Фармакоекономіка: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, Ю.В. Байгуш, О.В. 
Максименко. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 100 с. 
6. Методичні рекомендації:
1) Федяк І.О., Білик І.П. Клініко-
економічний аналіз фармакотерапії 
дітей, хворих на кашлюк, 
менінгококову інфекцію, скарлатину: 
метод. рек.  Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 31 с.
2) Федяк І.О., Білик І.П., Іванюлик 
І.І. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних та противірусних 



препаратів для етіотропної терапії 
дитячих бактерійних та вірусних 
захворювань і їх імунопрофілактики: 
метод. рек. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 52 с.
7. Публікації:
1) Detsyk O., Fedyak I., Bilyk I. Analysis 
of social and medical portrait of 
children with pertussis, meningococcal 
infectious,scarlet fever and estimation 
of their assigned pharmacotherapy. 
WiadomościLekarskie. 2019. № 72, 9 cz 
II.P. 1802–1808 (Scopus).
2) Bilyk I, Fedyak I, Ivaniulyk II, 
Havryshchuk L (2019) Clinical and 
economic estimation of children’s 
pharmacotherapy with meningococcial 
infections in Ukraine. /Pharmacia 
66(3): 157–160. (Web of Science).
3) Матейко Г.Б. Порівняльна оцінка 
клінічних протоколів лікування 
кашлюку і менінгококової інфекції у 
дітей в Україні та інших країнах у 
контексті формулярного підходу / 
Г.Б. Матейко, І.П. Білик, І.О. Федяк 
// Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації. – 
2015. – № 1. – С. 73–79. 
4) Федяк І.О. Дослідження якісних 
особливостей фармацевтичного 
забезпечення хворих на цирози 
печінки із встановленими 
ускладненнями основного діагнозу / 
І.О. Федяк, О.В. Максименко, Н.В. 
Шолойко // Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини. – 
2015. – № 4. – С. 62–65.
5) Федяк І.О. Клініко-економічний 
аналіз замісної та фармакотерапії 
хворих на хронічну хворобу нирок V 
стадії / І.О. Федяк, Н.В. Шолойко, 
В.О. Ворох // Фармацевтичний 
часопис. – 2015. – № 4. – С. 68–75.
6) Fedyak I. O. The study of the effect of 
comorbidities on pharmacotherapy of 
patients with liver cirrhosis / I. O. 
Fedyak, O. V. Maksymenko // Клінічна 
фармація.  2016. – Т. 20, № 2. – С. 
33–37. 
7) Федяк І.О. Клініко-економічна 
оцінка фармакотерапії хворих на 
туберкульоз у відділеннях 
інтенсивної терапії 
протитуберкульозних диспансерів / 
І.О. Федяк, І.Г. Купновицька, Н.Р. 
Гриник // Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. – 2018. – № 2. – С. 
19–28. 
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни  
«Фармакоекономіка» для підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення №43. Цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Методика викладання у вищій 
школі», 2018 р.;
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення від 25.05.2020 
р. Цикл підвищення кваліфікації 
викладачів «Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.;
3) ХМАПО, посвідчення до диплому 
ВК№11765865 від 09.06.2020 р., ТУ 
«Оптимізація діяльності закладів 
охорони здоров’я на засадах 
фармацевтичного права», 2020 р.;
4) ІФНМУ, сертифікат №00006-АП 
від 08.07.2020 р., Курс підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників «Актуальні питання 
нової процедури акредитації освітніх 
програм», 2020 р.
10. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
1) Атестаційна комісія МОЗ України, 
провізор за спеціальністю 
«Організація та економіка фармації», 
вища кваліфікаційна категорія, 
посвідчення № 14, дійсне до 2024 р. 
11. Робота у складі експертних рад: 
1) Член підкомісії зі спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» Науково-методичної 
комісії № 11 з охорони здоров’я та 
соціального забезпечення сектору 
вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки 
України.
2) Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.
12. Декан фармацевтичного 
факультету.

96888 Губіна Наталя 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом кандидата наук 
ДK 053985, виданий 
14.10.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 042817, 
виданий 30.06.2015

12 ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ЛП ВС № 
003917, 1997 р., спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація – 
лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 053985 (14.01.11 - кардіологія ) 
від 14.10.2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат  12 
ДЦ № 042817 від 30.06.2015 р.
4. Публікації:
1) Особливості викладання 



фармакотерапії невідкладних станів 
студентам фармацевтичного 
факультету / І.Г. Купновицька, І.П. 
Фітковська, В.І. Клименко, Н.В. 
Губіна, Р.І. Белегай, М.П. Вівчаренко 
// Матеріали VIII Національного 
з’їзду фармацевтів України – Харків.- 
13-16 вересня 2016 року. – С. 352.
2) Роль аліментарного ожиріння у 
виникненні структурно-
функціональних змін нирок, серця та 
судин / Н.В. Губіна, І.Г. Купновицька, 
Р.І. Белегай, І.П. Фітковська, В.І. 
Клименко, І.В. Мартинів // Art of 
medicine. – 2017. – № 4. – С. 77 – 82.
3) Efficiency of synthetic melatonin in 
comprehensive therapy of patients with 
a combination of irritable bowel 
syndrome with constipation, arterial 
hypertesion and obesity / Prof. V. 
Mishchuk, PhD G. Grygoruk, PhD N. 
Gubina, PhD H. Kozinchuk, PhD H. 
Stupnytska // Medical Practice. – Vol. 
14, № 2 (66), 2019. – P. 136–142.
5. Підвищення кваліфікації:
«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», ХМАПО, посвідчення 
№ ЛП ВС 003917, 2019 р.

50754 Белегай Роксолана 
Ігорівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2000, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом кандидата наук 

ДK 017747, виданий 
21.11.2013, Атестат 

доцента 12ДЦ 046280, 
виданий 25.02.2016

20 ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом ВА 
№12061095, дата видачі 26.06.2000 
р., спеціальність - лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 017747 (14.01.11 – кардіологія) 
від 21.11.2013 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 12 
ДЦ № 046280 від 02.02.2016 р.
4. Підручники та посібники:
1) Матеріали до атестації випускників 
з практично-орієнтованого 
державного іспиту з дисципліни 
«Клінічна фармація» українською, 
російською й англійською мовами / 
І.Г. Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, С.М. Калугіна, 
В.І. Клименко, І.П. Фітковська, Н.Є. 
Ковальчук, Л.А. Дронь, М.П. 
Вівчаренко // Івано-Франківськ. – 
2018. – 160 с.
5. Методичні публікації:
1) Значення профілактики 
емоційного вигорання для 
вдосконалення професійної 
майстерності викладача» / І.Г. 
Купновицька, Р.І. Белегай, Н.В. 
Губіна, О.І. Данилюк, В.І. Клименко, 
І.П. Фітковська, М.П. Вівчаренко // 
Зб. тез наук.-пр.конф. з міжн.уч. 
«Актуальні питання підвищення 
якості освітнього процесу». – Івано-
Франківськ, 2018. – С. 182.
2) Дистанційна форма навчання як 
один із методів підвищення 
мотивації навчання студентами 
заочної форми підготовки. / 
Купновицька І.Г., Клименко В.І., 
Фітковська І.П., Калугіна С.М., 
Белегай Р.І., Данилюк О.І. 
Вівчаренко М.П. // Прикарпатський 
вісник НТШ «Пульс», 2019. – №4. – 
С.73-79.
3) Белегай Р.І. Кредитно-модульна 
організація виробничої практики з 
клінічної фармації в системі вищої 
фармацевтичної освіти / Галицький 
лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 
2. – С. 127–128.
4) Белегай Р.І. «Протокол 
ефективності і безпечності 
лікарського препарату» як один з 
видів самостійної роботи студентів 
при вивченні клінічної фармакології 
/ Галицький лікарський вісник. – 
2015. – Т. 22, № 3 (ч. 1). – С. 21–23.
5) Майстерність та роль викладача 
вищої школи у формуванні 
особистості студента / І.Г. 
Купновицька, Н.В. Губіна, Р.І. 
Белегай, І.П. Фітковська, В.І. 
Клименко, О.І. Данилюк, М.П. 
Вівчаренко // Зб. тез наук.-пр. конф. 
з міжн.уч. «Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу». Івано-Франківськ, 2018. – 
С. 181.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакотерапія з 
фармакокінетикою».
7. Підвищення кваліфікації: 
1) ХМАПО, посвідчення № 021240, 
ТУ. «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти», 2020 р.,
2) Basic Counsultant of Positive 
Psychotherapy (WAPP) Certificate 
registration number UKR-211-2018, 
Wiesbaden, Germany: 09 May 2018.
3) Course “Training methodology” 
Certificate registration number 
20032020TM01 (this course accredited 
by the European Coach Federation).

1932 Яцюк Катерина 
Михайлівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

110201 Фармацiя

14 ОКП 37 Технологія 
лікарських косметичних 
засобів

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста з відзнакою ВА № 
27797915, дата видачі - 17 червня 
2005 р., спеціальність - фармація, 
кваліфікація - провізор;
2) Івано-Франківський державний 
медичний університет, диплом 
магістра ВА №35413815, дата видачі - 
15 жовтня 2008 р., спеціальність 
фармація, кваліфікація - магістр 
фармації з фаху "Загальна фармація".



Сертифікат спеціаліста: - ІФДМА, 
2006 р, сертифікат провізора-
спеціаліста № 2423.
2. Патент, інформаційний лист:
Яцюк К.М., Федоровська М.І. 
Технологія виготовлення гранул 
«Журавлин» в умовах аптеки: 
інформ. лист. № 103-2017. Київ, 2017. 
4 с.
3. Публікації:
1) Yatsyuk K.M, Fedorovska M.I., Barna 
O.M. Granules composition and 
technology development based on 
condensed cranberry juice for urological 
use K. M. The Pharma  Innovation 
Journal. 2015. № 4 (8). Vol. 29–30. 
2) Одержання та стандартизація 
згущеного соку з журавлини болотної 
плодів / К.М. Яцюк, М.І. 
Федоровська, С.М. Марчишин, Л.І. 
Будняк, Л.В. Слободянюк. Медична 
та клінічна хімія. 2019. № 2. С. 55–
60. 
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія лікарських 
косметичних засобів» відповідно до 
Освітньо-професійної програми 
«Фармація, промислова фармація» 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 226 
«Фармація, промислова фармація» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
5. Курси підвищення кваліфікації:
1) Атестаційна комісія при МОЗ 
України №02 про присвоєння першої 
кваліфікаційної категорії зі 
спеціальності «Загальна фармація», 
від 02.05.2019 р.
2) МОЗ України, Національний 
медичний університет ім. О.О. 
Богомольця, інститут 
післядипломної освіти навчально-
науковий центр неперервної 
професійної освіти, 2019 р., 
посвідчення №ДНП19394 про 
довгострокове підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти.

2343 Дмитрук Олександр 
Михайлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Київський медичний 

інститут, рік закінчення: 
1998, спеціальність:  , 

Диплом кандидата наук 
ДK 050240, виданий 
28.04.2009, Атестат 
доцента AД 002577, 
виданий 20.06.2019

11 ОПП 38 Перша 
долікарська допомога з 
ознайомчою лікарською 
практикою (Практична 
підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Національний медичний університет 
ім. О. Богомольця (м. Київ), диплом з 
відзнакою ЛМ № 000994, дата 
видачі – 25.06.1998 року, 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук:  
ДК № 050240 від 28.04.2009 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 002577 від від 20.06.2019 р.
4. Методичні публікації:
1) Василюк С.М., Дмитрук О.М., 
Федорченко В.М., Гудивок В.І., Біцька 
І.В., Прудніков О.В. Підходи до 
викладання лекційного матеріалу під 
час вивчення модулю «Абдомінальна 
хірургія» // Збірник тез науково-
практичної конференції з 
міжнародною участю. «Актуальні 
питання підвищення якості 
освітнього процесу». 11 травня 2018 
р., С.98.
2) Дмитрук О.М. Сучасні 
інноваційно-технологічні прийоми та 
шляхи поліпшення вивчення теми 
«Гострий апендицит та його 
ускладнення» студентами медичного 
факультету / О.М. Дмитрук/ 
Медична освіта, 2016, Тернопіль, 
С.41-44.
3) Василюк С.М., Шевчук А.Г., 
Іванина В.В., Біцька І.В., Дмитрук 
О.М., Прудніков О.В., Симчич Ю.І., 
Ткачук О.С. Рентгенологічна, 
ендоскопічна і ультразвукова 
діагностика гострого біліарного 
панкреатиту// Art of Medicine – № 
4(8). – 2018 – С. 25-27.
5. Підвищення кваліфікації
1) ТУ «Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти» ХМАПО, Посвідчення  
№ЛМ №000994, 2016 рік.
2) Сambridge English Entry Level 
Certificate in ESOL International 
(Entry 3)2018.
3) Сеrtificate of attainment in modern 
languages 2019 English Level B2 
Universal Test. №000675503 від 
02.04.2019.

84193 Свірська Софія 
Петрівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя, Диплом 

магістра, Тернопільський 
національний 

економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 051 
Економіка, Диплом 
кандидата наук ДK 

056168, виданий 
26.02.2020

12 ОКП 36 Біофармація 1. Дипломи про вищу освіту:
1) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
державний медичний університет", 
диплом спеціаліста з відзнакою ВА 
№32596889, дата видачі – 29 червня 
2007 року, спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
національний медичний 
університет", диплом магістра з 
відзнакою ВА №37524394, дата 
видачі – 26 жовтня 2009 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху "Загальна фармація".
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 056168 
(15.00.02 – фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) від 26.02.2020 р.
3. Методичні публікації:
Свірська С. П. Шляхи підвищення 
професійної майстерності викладачів 
фармацевтичних дисциплін для 
іноземних студентів. Актуальні 



питання підвищення якості 
освітнього процесу: Матеріали 
науково-методичної конференції з 
міжнародною участю. м. Івано-
Франківськ, 18 вересня 2020 р. Івано-
Франківськ, 2020. С. 153.
4. Підручники та посібники:
1) Біофармація: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV (V) курсу фарм. факультету, заоч. 
ф.н. / Семенів Д.В., Грицик Л.М., 
Свірська С.П. Івано-Фраківськ, 2020. 
98 с.
2) Tutorial manual in 
"Biopharmaceutics" for V year students 
of the Foreign Citizens' Training 
Department / D. Semeniv, S. Svirska. 
Ivano-Frankivsk, 2020. 67 p.
5. Публікації:
1) Свірська С. П. Вивчення ступеню 
вивільнення фенольних сполук із 
мазей з екстрактом воловика 
лікарського (Anchusa officinalis L.). 
Сучасні аспекти створення 
екстемпоральних алопатичних, 
гомеопатичних та косметичних 
лікарських засобів: матеріали ІV 
Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф. 
(20 березня 2020 року).: X.: Вид-во 
НФаУ, 2020. С. 131 – 133.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Біофармація» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Підвищення кваліфікації:
1) ПАЦ "Загальна фармація", 
посвідчення № 26/19 до диплому 
№32596889 від 21.11.2019 р.
2) Інституті підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 14 до 
диплому ВА 32596889, цикл 
підвищення кваліфікації "Сучасні 
технології навчання", 2016 р.
8. Сертифікат рівня володіння 
іноземною мовою: Сертифікат 
Cambridge English, First Certificate in 
English, CEFR B2 Level, "Cambridge 
English Level 1 Certificate in ESOL 
International (First)", реєстраційний 
номер №0057635576, виданий 3 
липня 2017 року.

47865 Семенів Дмитро 
Васильович

Професор кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Запорізький державний 
медичний університет, 
рік закінчення: 2007, 
спеціальність: 110201 

Фармацiя, Диплом 
доктора наук ДД 001003, 

виданий 17.05.2012, 
Диплом кандидата наук 

KД 056416, виданий 
03.04.1992, Атестат 

доцента 02ДЦ 000982, 
виданий 28.04.2004, 

Атестат професора 12ПP 
010609, виданий 

30.06.2015

27 ОКП 36 Біофармація 1. Диплом про вищу освіту:
1) Запорізький державний медичний 
університет, диплом АР № 32164110, 
дата видачі – 26 червня 2007 року, 
спеціальність - фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) Івано-Франківський державний 
медичний інститут, 1986 р., диплом 
ЛВ № 370670, спеціальність - 
лікувальна справа, кваліфікація - 
лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
КД № 056416 від 27.12.1991 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
02ДЦ № 000982  від 28.04.2004 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 001003 (14.03.05 – 
фармакологія) від 17.05.2012 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12ПР №010609 від 30.06.2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Біофармація: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV (V) курсу фарм. факультету, заоч. 
ф.н. / Семенів Д.В., Грицик Л.М., 
Свірська С.П. Івано-Фраківськ, 2020. 
98 с.
2) Tutorial manual in 
«Biopharmaceutics» for V year students 
of the Foreign Citizens' Training 
Department / D. Semeniv, S. Svirska. 
Ivano-Frankivsk, 2020. 67 p.       
7. Методичні публікації:
1) Особливості викладання дисциплін 
в ІФНМУ в умовах 
загальнонаціонального карантину. 
С.М. Феденько, І.О. Федяк, Д.В. 
Семенів Актуальні питання 
підвищення якості освітнього 
процесу: збірник тез наук.-практ. 
конференції з міжнар. участю, м. 
Івано-Франківськ, 18 вересня 2020 р. 
ІФНМУ, 2020. С. 66.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Біофармація» з підготовки фахівців 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань  спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
1) ХМАПО, посвідчення про 
підвищення кваліфікації до диплому 
№ АР 32164110, ТУ «Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2017 р.
2) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ (м. 
Харків), посвідчення № 124, цикл 
підвищення кваліфікації викладачів 
«Інноваційні технології 
викладання», 2020 р.

135712 Байгуш Юлія 
Валеріївна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2005, спеціальність: 

14 ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг

1. Диплом про вищу освіту:
1) Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом з 
відзнакою ВА №27797914, дата 
видачі – 17 червня 2005 року, 



110201 Фармацiя спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2) ДВНЗ «Івано-Франківський 
державний медичний університет», 
диплом магістра ВА №33048030, 
дата видачі – 21 листопада 2007 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – магістр фармації з 
фаху «Загальна фармація».
2. Публікації:
1) Байгуш Ю.В. Науково-методичне 
обґрунтування оцінки якісних та 
кількісних показників бренду 
лікарських препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: метод. рек. / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, О.В. 
Шуванова (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.).  
Xарків: НФаУ, 2016.  28 с.
2) Байгуш Ю.В. Вивчення 
конкурентоспроможності лікарських 
препаратів на прикладі 
антигіпертензивних: інформ. лист / 
Ю.В. Байгуш, М.М. Слободянюк, Д.В. 
Семенів (затверджено ПК 
«Фармація» МОЗ та АМН України, 
протокол № 96 від 20.04.2016 р.).  
Xарків: НФаУ, 2016 . 9 с. 
3) Байгуш Ю. В., Семенів Д. В., 
Слободянюк М. М. Аналіз ринку 
адрено-блокаторів та динаміки змін 
їх соціально економічної доступності 
за умов реалізації програми 
«Доступні ліки» в Україні. WORLD 
SCIENCE (Warsaw, Poland). 2019. № 
9(49) Vol.2. С. 46 – 52.
4) Байгуш Ю. В., Слободянюк М. М. 
Дослідження асортименту та 
доступності блокаторів бета-
адренорецепторів у роздрібному 
сегменті вітчизняного 
фармацевтичного ринку. Соціальна 
фармація в охороні здоров’я. 2016. 
Том. 2. № 1. С. 13–21.
3. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення кваліфікації 
викладачів з циклу «Сучасні 
технології навчання» при Інституті 
підвищення кваліфікації спеціалістів 
фармації НФаУ.; посвідчення №1 до 
диплому № ВА 27797914 від 24 
червня 2016 р.
4. Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю:
1) 22 квітня 2019 року атестація в 
атестаційній комісії при Міністерстві 
охорони здоров’я України наказом по 
МОЗ України від 21 травня 2019 р. за 
№996 присвоєна вища 
кваліфікаційна категорія зі 
спеціальності «Загальна фармація».
2) 5 квітня 2019 р. атестація при 
ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний 
університет», наказом по ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний 
медичний університет» від 11 квітня 
2019 р. № 458-д присвоєно звання 
провізора-спеціаліста за 
спеціальністю «Організація і 
управління фармацією».

156174 Білик Ірина Петрівна Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110201 
Фармація

8 ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА №41251849, дата 
видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – фармація, 
кваліфікація – провізор.
2. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг: навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с. 100 
прим.
2) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О.С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетингї» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с. 100 прим.
3) Федяк І.О., Білик І.П., Іванюлик 
І.І. Маркетинговий аналіз 
антибактерійних та противірусних 
препаратів для етіотропної терапії 
дитячих бактерійних та вірусних 
захворювань і їх імунопрофілактики: 
метод. рек. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней, 2020. 52 с.
3. Публікації:
1) Федяк І.О., Білик І.П. 
Маркетинговий аналіз 
антибактерійних препаратів групи 
азитроміцину для використання у 
педіатрії. Соціальна фармація в 
охороні здоров’я. 2018. Т. 4, № 1. С. 
81–92.
2) Федяк І.О., Білик І.П. Аналіз 
вітчизняного ринку препаратів 
азитроміцину для етіотропної терапії 
дітей, хворих на кашлюк. Соціальна 
фармація: стан, проблеми, 
перспективи: матеріали ІІІ 
міжнародної науково-практичної 
інтеренет-конференції, м. Харків, 
25–28 квітня 2017 р. Харків: НФаУ, 
2017. С. 63–68.
3) Федяк І. О., Білик І. П. 
Дослідження доступності дитячих 
лікарських форм для профілактики 
та терапії дітей, хворих на кашлюк. 
Менеджмент та маркетинг у складі 



сучасної економіки, науки, освіти, 
практики : матер. VI міжнародої 
наук.-практ. дистанційної конф., м. 
Харків, 22–23.03.2018 р. Харків: 
НФаУ, 2018. С. 387–388.
4) Білик І. П., Федяк І. О. 
Забезпечення імунопрофілактики 
кашлюку та менінгококової інфекції 
в Україні. Інновації в медицині: тези 
доповідей 87-ї науково-практичної 
конференції студентів та молодих 
вчених із міжнародною участю, м. 
Івано-Франківськ, 22–23 березня 
2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 73.
4. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
5. Підвищення кваліфікації:
1) Підвищення кваліфікації в 
постійно-діючому Тренінговому 
центрі ІФНМУ (посвідчення №9 від 
11.06.2017 р.)
2) Курси підвищення кваліфікації за 
програмою «Основи педагогічної 
майстерності» на базі НФаУ 
Свідоцтво від 01.11.2019 р.

86222 Федоровська Мар`яна 
Іванівна

Завідувач кафедри, 
Основне місце 
роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Львівський державний 
медичний університет 

імені Данила Галицького, 
рік закінчення: 2000, 
спеціальність: 110201 

Фармація, Диплом 
кандидата наук ДK 

001529, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 040176, 
виданий 31.10.2014

19 ОКП 37 Технологія 
лікарських косметичних 
засобів

1. Диплом про вищу освіту:
Львівський державний медичний 
університет імені Данила 
Галицького, диплом спеціаліста з 
відзнакою ВК №13747591, дата видачі 
– 27 червня 2000 р., спеціальність - 
фармація, кваліфікація – провізор.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 001529 
(15.00.01 - технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 10.11.2011 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 040176 від 31.10.2014 р.
4. Диплом доктора фармацевтичних 
наук: ДД № 009882 (15.00.01 - 
технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова 
фармація) від 14.05.2020 р.
5. Підручники та посібники:
1) Федоровська М. І., Половко Н. П. 
Актуальні аспекти та методологія 
створення лікарських косметичних 
засобів для профілактики та 
лікування різних видів алопеції : 
наук. метод. рек. Івано-Франківськ ; 
Харків : Вид-во ІФНМУ : НФаУ, 2018. 
59 с.
6. Патенти, інформаційні листи:
1) Косметичний засіб для корекції 
андрогенної алопеції : пат. 115179 
України. ФедоровськаМ. І., Ярема І. 
О., Половко Н. П. № 201609566 ; 
заявл. 16.09.2016; опубл. 10.04.2017, 
Бюл. № 7. 4 с.
2) Крем-маска для лікувально-
профілактичного застосування при 
андрогенній алопеції : пат. 119309 
України. Федоровська М.І., Половко 
Н.П. № 201701710 ; заявл. 23.02.17 ; 
опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 4 с. 
3) Лікувально-косметичний гель для 
місцевого застосування при 
телогеновій алопеції : пат. 119310 
України. Федоровська М.І., Половко 
Н.П., Чурпій І.К. № 201701712 ; 
заявл. 23.02.17 ; опубл. 25.09.17, Бюл. 
№ 18. 4 с. 
4) Лікувально-косметичний крем 
живильної і регенерувальної дії. пат. 
119436 України. Федоровська М.І., 
Коваль М.А., Матківський М.М. № 
201703374 ; заявл. 07.04.2017 ; опубл. 
25.09.17, Бюл. № 18. 4 с.
7. Публікації:
1) Федоровська М.І. Характеристика 
лосьйонів як лікарської форми. 
Одеський медичний журнал. 2015. № 
5. C. 31–37.
2) Федоровская М.И., Половко Н.П. 
Изучение реологических параметров 
основы гель-маски, предназначенной 
для лечения телогеновой алопеции. 
Вестник фармации (Беларусь). 2016. 
№ 2(72). С.35–41.
3) Федоровська М.І., Половко Н.П., 
Леочко Н.С. Розробка технології 
крем-маски з рослинними 
субстанціями для терапії андрогенної 
алопеції. ScienceRise: Pharmaceutical 
Science. 2017. № 3. С. 19–24.
4) Федоровська М.І., Половко Н.П., 
Ярема І.О. Методологія створення 
дерматокосметичних засобів для 
профілактики та лікування алопеції. 
Клінічна фармація. 2018. № 1. С. 20–
27.
8. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу (україномовні, 
російськомовні та англомовні) для 
денної та заочної форми навчання з 
дисципліни «Технологія лікарських 
косметичних засобів» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
9. Підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, (м. 
Харків), посвідчення № 123 до 
диплому № ВК 1374759, курси 
підвищення кваліфікації "Лекторська 



майстерність викладача", від 
18.04.2019 р.
10. Сертифікат рівня В1 з англійської 
мови (158 балів) First Certificate in 
English №0060660222, від 16.03.2018 
року.

180849 Максименко 
Олександра 
Володимирівна

Асистент, 
Сумісництво

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
державний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2007, 

спеціальність: 110201 
Фармацiя

6 ОКП 34 
Фармакоекономіка

1. Диплом про вищу освіту:
Державний вищий навчальний 
заклад "Івано-Франківський 
державний медичний університет, 
диплом з відзнакою ВА № 32596890, 
дата видачі - 29.06.2007, 
спеціальність - фармація, 
кваліфікація –провізор.
2. Робота за цивільним трудовим 
договором:
Завідувачка аптекою № 1 ПФ «МІФ» 
з 2011 року, м. Івано-Франківськ.
3. Підручники та посібники: 
1) Фармакоекономіка: навчально-
методичний посібник для студентів 
IV курсу фармацевтичного 
факультету / Д.В. Семенів, І.О. Федяк, 
С.М. Феденько, Ю.В. Байгуш, О.В. 
Максименко. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020, 100 с.
4. Публікації:
1) Федяк І.О., Максименко О.В. 
Протокол провізора (фармацевта) зі 
сприяння прихильності до лікування 
хворих на хронічні гепатити як 
елемент стандартизованої 
фармацевтичної допомоги. 
Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації. 2015. 
№ 4. С. 67-74.
2) Вірстюк Н.Г., Федяк І.О., 
Максименко О.В. Проект протоколу 
провізора (фармацевта) зі сприяння 
прихильності до лікування хворих на 
хронічні гепатити для попередження 
розвитку цирозу і раку печінки. 
Управління, економіка та 
забезпечення якості в фармації. 2015. 
№ 5. С. 34-39. 
3) Федяк І.О. Максименко О.В., 
Шолойко Н.В. Дослідження якісних 
особливостей фармацевтичного 
забезпечення хворих на цирози 
печінки із встановленими 
ускладненнями основного діагнозу. 
Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини. 2015. 
№ 4. С. 62-65.
4) Fedyak I.O. The study of the effect of 
comorbidities on pharmacotherapy of 
patients with liver cirrhosis. Клінічна 
фармація. 2016. Т. 20, № 2. С. 33-37.
5) Федяк І.О. Максименко О.В. 
Підходи щодо розробки моделі 
функціонування агентств з оцінки 
медичних технологій в Україні 
Фармацевтичний часопис. 2016. № 4. 
С. 65-72.
6) Федяк І.О., Максименко О.В. 
Оцінка соціально-економічної 
доступності діуретиків 
спіронолактону (C03DA01) та 
фуросеміду (С03СА01) на 
вітчизняному фармацевтичному 
ринку. Соціальна фармація в охороні 
здоров’я. 2019. Т. 5, № 1. С. 21-31.
7) Федяк І.О., Максименко О.В. Щодо 
питання доцільності створення в 
Україні різнорівневих агентств з 
оцінки медичних технологій. Сучасні 
напрямки удосконалення 
фармацевтичного забезпечення 
населення на регіональному рівні: 
матер. наук.-практ. регіон. конф., м. 
Івано-Франківськ-Яремче, 11 травня 
2016 р. Івано-Франківськ : ПП 
Голіней О.М. 2016. С. 81–89.
8) Максименко О.В., Федяк І.О., 
Cеменів Д.В. Підходи до мотивування 
творчого виконання самостійної 
позааудиторної роботи студентів при 
вивченні дисципліни 
«Фармакоекономіка». 
Фармакоекономіка в Україні: стан та 
перспективи розвитку: Матеріали 
VІІІ науково-практ. конф. 26-27 
листопада 2015. м. Харків, Вид-во 
НФаУ, 2015. С. 115 – 117.
9) Федяк І.О., Максименко О.В. 
Обґрунтування доцільності 
створення державного центру з 
оцінки технологій охорони здоров’я в 
Україні. Фармакоекономіка в Україні: 
стан та перспективи розвитку: 
Матеріали VІІІ науково-практ. конф. 
26-27 листопада 2015. м. Харків, Вид-
во НФаУ, 2015. С. 36 – 37.
5. Навчальної програми, робочої 
навчальної програми та силабусу з 
дисципліни «Фармакоекономіка» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
6. Підвищення кваліфікації:
5. Підвищення кваліфікації: 
1) Атестаційна комісія при Державній 
службі з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками в Івано-
Франківській області, 2018 р., 
посвідчення №39 про присвоєння 
другої кваліфікаційної категорії зі 
спеціальності «Організація і 
управління фармацією».
2) Курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
ІФНМУ "Удосконалення педагогічної 
майстерності для науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників",  сертифікат №296, 



2020 р.

35727 Бучко Олександра 
Василівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

25 ОПП 39 Навчальна 
практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

1. Диплом про вищу освіту: 
Чернівецький державний 
університет, 1997р., ЛП ВС№001981 
спеціальність - «Біологія», 
кваліфікація - викладач біології та 
хімії.
2. Член журі: ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 
«Ботаніка» НФ аУ  21.03.2019р. м. 
Харків.
3. Участь в НДР: Поширення, 
ресурсний потенціал та охорона 
лікарських рослин на території 
Карпатського регіону  
№0112U000508.
4. Навчальний посібник з грифом 
МОЗ:
Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту: 
«Крок 1. Фармація» / Архипова Н.В., 
… , Бучко О.В., … та Комітети фахової 
експертизи. - Київ. Центр тестування 
професійної компетентності фахівців 
з вищою освітою напрямків 
підготовки «Медицина» і 
«Фармація», 2016. – 20 с.
5. Посібники та робочі журнали
1) Фармацевтична ботаніка. 
Анатомія. Морфологія. Систематика. 
Навчальний посібник / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 156 с.
2) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2015. 
– 170 с.
3) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин 
// Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2018. 
– 197 с.
4) Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки. Методики 
ботанічних досліджень. Штучні та 
природні рослинні угрупування / 
А.Р. Грицик, О.В. Бучко, Г.Т. 
Недоступ // Робочий журнал для 
практичних занять з навчальної 
практики фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІІ курсу заочної форми 
навчання – Івано-Франківськ : ПП 
Голіней О.М., 2019. – 15 с.
5) Система рослинного світу. 
Систематичне положення, 
морфологічні ознаки, екологія та 
використання водоростей, грибів і 
лікарських рослин. Елементи 
екології, фенології і географії рослин. 
Робочий журнал для практичних 
занять з фармацевтичної ботаніки 
для студентів ІІ курсу / Грицик А.Р., 
Бучко О.В., Недоступ А.Т. – Івано-
Франківськ : ПП Голіней О.М., 2020. 
– 219 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки» з 
підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (ІФНМУ, 
2020 р.).
7. Публікації:
1) Бучко О.В. Фенологічний ритм 
розвитку та динаміки ростових 
процесів PotentillaL. (Rosaceae) в 
екологічних умовах Західного Поділя 
// Вісник. Харківського 
національного університету імені 
В.Н. Каразіна. 2015. №1100 серія 
«Біологія» Випуск 20 С. 187.
8. Підвищення кваліфікації. 
1) Івано-Франківський обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти. Сертифікат про підвищення 
кваліфікації, «Викладачі біології і 
екології, керівники гуртків».
2) 06.04.2020 р. Рішення 
атестаційної комісії ІІ рівня відділу 
освіти Галицької РДА: відповідає 
раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії  «спеціаліст вищої 
категорії».

297144 Леськів Галина 
Миронівна

Асистент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Державний вищий 
навчальний заклад 

"Івано-Франківський 
національний медичний 

університет", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 110101 
Лікувальна справа

4 ОКП 33 Лікарська 
токсикологія

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський національний 
медичний університет, диплом 
спеціаліста ВА № 41251622, дата 
видачі – 30 червня 2011 року, 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація – лікар.
2. Підручники та посібники:
Методичні вказівки для самостійної 
підготовки і проведення практичних 
занять з фармакології для студентів 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання, Модуль 1. – 
ІФНМУ, 2020. – 35 с.



3. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармакологія» та «Лікарська 
токсикологія» для ФПІГ англійською 
мовою (ІФНМУ, 2020 р.)
4. Підвищення кваліфікації: 
1) ІФНМУ, УПМ-59, «Удосконалення 
педагогічної майстерності для 
науково-педагогічних та 
педагогічних працівників», 2020 р. 
2) Сертифікат з англійської мови: 
Cambridge Assessment. Cambridge 
English Level 1 Certificate in ESOL 
International (First)/ Council of Europe 
Level B2. June 2018, Kiev, Reference 
Number 186UA0070002.

71469 Шеремета Лідія 
Миколаївна

Професор, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківський 

державний медичний 
інститут, рік закінчення: 

1980, спеціальність:  , 
Диплом доктора наук ДД 

008000, виданий 
10.02.2010, Диплом 
кандидата наук ДK 

003143, виданий 
14.04.1999, Атестат 

доцента ДЦ 003745, 
виданий 26.02.2002, 

Атестат професора 12ПP 
010372, виданий 

28.04.2015

28 ОКП 33 Лікарська 
токсикологія

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківський медичний 
інститут, 1980 р., диплом про вищу 
освіту з відзнакою В-1 № 531634; дата 
видачі – 21 червня 1980 р.; 
спеціальність -лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар. 
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК №003143 (14.03.05 – 
фармакологія) від 14 квітня 1999 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат ДЦ 
003745 від 26.02.2002 р.
4. Диплом доктора медичних наук: 
ДД №008000 (14.03.05-
фармакологія) від 10 лютого 2010 р.
5. Вчене звання професора: Атестат 
12 ПР №010372 від 28 квітня 2015 р.
6. Підручники та посібники:
1) Навчально-методичний практикум 
«Лікарська рецептура» для студентів 
фармацевтичного факультету. 
ІФНМУ; 2020; 118 с.
2) Методичні вказівки для 
самостійної підготовки і проведення 
практичних занять з фармакології 
для студентів фармацевтичного 
факультету заочної форми навчання, 
Модуль 1. – ІФНМУ, 2020. – 35 с.
7. Публікації:
1) Шеремета Л.М. Гайнюк М.Б. Вплив 
яблучного пектину на біохімічні та 
гематологічні показники у тварин з 
хронічною алкогольною 
інтоксикацією. Вісник Вінницького 
національного медичного 
університету. 2018; 2(22): 280-284.
2) Haynuk M, Sheremeta L. Тhe apple 
pectin influence upon the liver 
histological structure and the activity of 
lipid peroxidation in experimental acute 
alcohol intoxication. The Pharma 
Innovation Journal. 2019; 8(2): 590-
593.
8. Типові (примірні) програми:
«Фармакологія» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальностей 
222 «Медицина», 221 «Стоматологія» 
(ІФНМУ, 2020).
9. Автор навчальної програми, 
робочої навчальної програми та 
силабусу з дисципліни: «Лікарська 
токсикологія» з підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» 
(ІФНМУ, 2020 р.).
10. Підвищення кваліфікації:
1) НМУ ім. О.О. Богомольця, 
посвідчення №18/00102, «Актуальні 
аспекти викладання фармакології», 
11.05.2018 р.,
2) ХМАПО, «ТУ. Психолого-
педагогічні основи вищої освіти», 
2019 р.
11. Участь у атестації наукових 
співробітників: 
1) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Петринича 
В.В, спеціальність - 14.03.06 - 
токсикологія, спеціалізована вчена 
рада Д 26.630.01, при ДП «Науковий 
центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л.І. Медведя Міністерства 
охорони здоров’я України», Київ, 
2015 р.
2) Офіційний опонент на захисті 
кандидатської дисертації Фещенко 
Г.І., спеціальність - 14.03.05 - 
фармакологія, спеціалізована вчена 
рада Д 64.605.03 при Національному 
фармацевтичному університеті, 
Харків, 2020 р.
12. Робота за цивільним трудовим 
договором.
1) Голова комітету фахової 
експертизи ліцензійних іспитів за 
спеціальністю «Медицина» - «Крок-
1», заступник Голови комітету 
фахової експертизи ліцензійних 
іспитів «Крок-1» за спеціальністю 
«Фармація».
2) Член редколегії журналу 
«Фармакологія і лікарська 
токсикологія».
3) Експерт Державного експертного 
центру МОЗ України.
4) Голова комісії ДОЗ ОДА з атестації 
провізорів і фармацевтів.

197202 Самборський Олег 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Фармацевтичний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2004, спеціальність: 

110201 Фармацiя, Диплом 
магістра, Тернопільський 

національний 

15 ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та 
маркетинг

1. Диплом про вищу освіту: 
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом 
спеціаліста ВА 25556896, дата видачі 
– 18 червня 2004 року, спеціальність 
- загальна фармація, кваліфікація – 
провізор, сертифікат спеціаліста № 
1959; ЛНМУ імені Данила галицького 



економічний університет, 
рік закінчення: 2018, 

спеціальність: 073 
Менеджмент, Диплом 

кандидата наук ДK 
027907, виданий 

26.02.2015, Атестат 
доцента AД 001255, 
виданий 23.10.2018

2012 р., провізор - організація і 
управління фармацією, сертифікат 
спеціаліста № 62457.
2. Диплом кандидата 
фармацевтичних наук: ДК № 027907 
(15.00.01- технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи 
та судова фармація) від 26.02.2015 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат АД 
№ 001255 від 23.10.2018 р.
4. Підручники та посібники:
1) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг : навчально-методичний 
посібник для студентів IV-V курсу 
фармацевтичного факультету заочної 
форми навчання. Івано-Франківськ: 
ПП Голіней О.М., 2020. 132 с.
2) Семенів Д.В., Федяк І.О., 
Самборський О. С., Білик І.П. 
Менеджмент у фармації: методичні 
вказівки для практичних занять із 
дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг» для 
студентів ІV курсу фармацевтичного 
факультету. Івано-Франківськ: ПП 
Голіней О.М., 2020. 152 с.
5. Публікації:
1) Samborskyi,O. Innovative 
Approaches to Teaching Professionally 
Oriented Disciplines «Organization and 
Economics of Pharmacy», 
«Management and Marketing in 
Pharmacy». Galician medical journal. 
Vol. 24 (1), 2017. P. 43 – 45. DOI: 10. 
21802/gmj.2017.1.3.
2) Самборський О. С., Феденько С.М. 
Новітні підходи до викладання 
професійно орієнтованих дисциплін 
«Організація та економіка фармації» 
і «Менеджмент та маркетинг у 
фармації» для майбутніх управлінців 
галузі фармації. Збірник тез наук.-
метод. конференції з міжнар. участю: 
«Компетентнісний підхід у підготовці 
сучасного фахівця». м. Івано-
Франківськ. 2017 р. С. 207 – 208.
3) Збірник тестових завдань для 
складання ліцензійного іспиту «Крок 
2» Фармація / [Азаренко Ю.М., 
Байгуш Ю.В., Самборський О.С. та 
ін.] // Державна організація «Центр 
тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки 
«Медицина» і «Фармація» при 
міністерстві охорони здоров’я 
України» 2018р.
4) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М., Євтушенко О.М. Визначення 
потенційної ємкості ринку 
лікарських засобів (на прикладі 
антианемічних препаратів): метод. 
рек. Харків: НФаУ, 2019. 30 с.
5) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М. Обґрунтування сучасних 
підходів до галузевого регулювання 
обігу соціально орієнтованого 
асортименту ліків у системі 
фармацевтичного забезпечення 
населення: метод. рек. Харків: НФаУ, 
2019. 24 с.
6) Самборський О.С., Слободянюк 
М.М Організаційно-економічні 
підходи до впровадження 
фа¬рмацевтичного туризму як 
комплексу заходів з підви¬щення 
доступності ліків: метод. рек. Харків: 
НФаУ, 2020. 36 с.
6. Автор (розробник) навчальної 
програми, робочої навчальної 
програми та силабусу з дисципліни 
«Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг (за професійним 
спрямуванням)» з підготовки 
фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» спеціальності 
226 «Фармація, промислова 
фармація» (ІФНМУ, 2020 р.).
7. Стажування.
 1) Стажування в рамках «Польсько-
української програми стажування та 
розвитку медичних працівників і 
студентів медичних навчальних 
закладів з метою ознайомлення з 
науково-практичними та клінічними 
досягненнями в сфері охорони 
здоров’я Республіки Польща» на базі 
закладу фармакоекономіки відділу 
фармацевтичного Варшавського 
медичного університету (Warshaw, 
Republic of Poland, June 05 – 09, 
2017).
8. Підвищення кваліфікації:
1) Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації НФаУ м. 
Харків, Реєстраційний №123 до 
диплому ВА 25556896 від 25.05.2020 
р. "Інноваційні технології 
викладання".
9. Робота за цивільним трудовим 
договором:
Член атестаційної комісії при 
Державній службі з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками 
з атестації фармацевтичних 
працівників в Івано-Франківській 
області.

140676 Осадець Віталій 
Степанович

Доцент, Основне 
місце роботи

Медичний факультет Диплом спеціаліста, 
Івано-Франківська 
державна медична 

академія, рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

110101 Лікувальна справа, 
Диплом магістра, 
Тернопільський 

національний 

13 ОПП 38 Перша 
долікарська допомога з 
ознайомчою лікарською 
практикою (Практична 
підготовка)

1. Диплом про вищу освіту:
Івано-Франківська державна 
медична академія, диплом з 
відзнакою ВА № 12061073, дата 
видачі – 26.06.2000 року, 
спеціальність – лікувальна справа, 
кваліфікація - лікар-лікувальник.
2. Диплом кандидата медичних наук: 
ДК № 048399 (14.01.03 – хірургія) від 



економічний університет, 
рік закінчення: 2019, 

спеціальність: 073 
Менеджмент, Диплом 

кандидата наук ДK 
048399, виданий 

08.10.2008, Атестат 
доцента 12ДЦ 035589, 

виданий 04.07.2013

08.10.2008 р.
3. Вчене звання доцента: Атестат 
12ДЦ № 035589 від 04.07.2013р.
4. Методичні публікації:
1) Гудивок В.І., Осадець В.С., Біцька 
І.В. Лекційні технології в сучасній 
медичній освіті. Матеріали 
Міжнародної  науково-практичної 
конференції. / МОН і науки України; 
М-во культури України; КНУКім. – 
К.: 2017. – Ч. 2. – С. 193-195.
2) Василюк С.М., Гудивок В.І., Біцька 
І.В., Осадець В.С. Лекція-візуалізація 
як інструмент формування 
професійної компетентності на 
сучасному етапі медичної освіти 
Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, присвяченої 
60-річчю ТДМУ (18–19 травня 2017 р. 
– Тернопіль - 2017. – Т. 2. – С. 16-17.
5. Стажування:
1) Вища медична школа (м. Ополе, 
Польша) «Наукові дослідження в 
навчальному дидактичному процесі» 
(16-20.09.2019 р.), Сертифікат від 
20.09.2019 р.
6. Підвищення кваліфікації:
1) ТУ«Психолого-педагогічні основи 
вищої освіти»ХМАПО, Посвідчення 
№ ВА 12061073, 2016 р.
2) Сертифікат рівня В2 з англійської 
мови Certificate of Attainment in 
English as a second language: No 
000691025, date of issue 10/09/2019.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом вищої 

освіти (або 
охоплює його)

Обов’язкові освітні компоненти, 
що забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 30. Забезпечувати 
контроль якості лікарських 
засобів та документувати його 
результати. Здійснювати 
управління ризиками якості на 
усіх етапах життєвого циклу 
лікарських засобів.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний; пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 



ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ПРН 17. Використовувати дані 
клінічних, лабораторних та 
інструментальних досліджень 
для здійснення моніторингу 
ефективності та безпеки 
застосування лікарських засобів

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (виконання 
ролей; демонстрація); дискусія; навчання в 
малих групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму); науково-дослідницька 
робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний (розв’язування 
задач із фаховим змістом); контрольно-
навчальний; метод проєктів; метод 
комп’ютеризації, інформатизації із 
використанням мультимедіа; індивідуалізації 
освітнього процесу; проблемного підходу; 
експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 34 Фармакоекономіка ОКП 34. Словесний; наочний; пояснювально- ОКП 34. Поточний контроль: комп’ютерний 



ілюстрований; практичний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові ігри; 
метод «інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; 
обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

тестовий контроль; аналіз виконання 
практичних завдань, розв’язку ситуаційних 
задач та вправ; усне опитування під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; контроль оволодіння 
практичними навичками; оцінка розв’язку 
розрахункових задач, ситуаційних завдань; 
усне опитування.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (виконання 
ролей; «мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ПРН 18. Обирати біологічні 
об’єкти аналізу, здійснювати 
визначення ксенобіотиків та їх 
метаболітів у біологічних 
середовищах та давати оцінку 
отриманим результатам з 
урахуванням їх розподілу в 
організмі.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Наочний; практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод стимулювання і мотивації навчання

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
практичний; аналітико-синтетичний; 
індуктивний; дедуктивний; проблемний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням»

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод контролю і самоконтролю; 
інтерактивний (навчальних дискусій; 
навчальних ігор через моделювання життєвих 
ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
практичний (розв’язування задач із фаховим 
змістом); контрольно-навчальний; метод 
проєктів; метод комп’ютеризації, 
інформатизації із використанням мультимедіа; 
індивідуалізації освітнього процесу; 
проблемного підходу; експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму); науково-дослідницька 
робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ПРН 19. Прогнозувати та 
визначати вплив факторів 
навколишнього середовища на 
якість лікарських засобів та 
споживчі характеристики 
інших товарів аптечного 
асортименту під час їх 
зберігання.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
наочний; практичний; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.



ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Наочний; практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
лікарських рослин; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; 
перевірка оформлення щоденника практики; 
гербарних зразків; зразків лікарськоої 
рослинної сировини; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Пояснювально-ілюстративний; 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Пояснювально-ілюстративний; 
наочний (демонстрація наочного обладнання); 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний (узагальнення 
результатів спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Наочний (демонстрація матеріалів); 
пояснювально-ілюстрований; практичний; 
індуктивний; дослідницький; частково-
пошуковий; інтерактивний (імітаційний: 
рольові; ділові ігри; метод «інтерв’ю»; 
неімітаційний: тренінги; обмін знаннями; 
обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Наочний; практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Наочний; практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Пояснювально-ілюстративний (з 
елементами дискусійного спілкування); 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний (узагальнення 
результатів спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод контролю і самоконтролю; 
інтерактивний (навчальних дискусій; 
навчальних ігор через моделювання життєвих 
ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Проблемного викладу; індуктивний; 
дедуктивний; контролю і самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 



маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ПРН 20. Здійснювати комплекс 
організаційно-управлінських 
заходів щодо забезпечення 
населення та закладів охорони 
здоров’я лікарськими засобами 
та іншими товарами аптечного 
асортименту. Здійснювати усі 
види обліку в аптечних 
закладах, адміністративне 
діловодство, процеси 
товарознавчого аналізу.

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ПРН 21. Розраховувати основні 
економічні показники діяльності 
аптечних закладів, а також 
податки та збори. Формувати 
усі види цін (оптово-відпускні, 
закупівельні та роздрібні) на 
лікарські засоби та інші товари 
аптечного асортименту.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Наочний (демонстрація матеріалів); 
пояснювально-ілюстрований; практичний; 
індуктивний; дослідницький; частково-
пошуковий; інтерактивний 

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ПРН 22. Здійснювати 
управління фармацевтичними 
організаціями та визначати 
його ефективність з 
використанням функцій 

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 



менеджменту. Приймати 
управлінські рішення на основі 
сформованих лідерських та 
комунікативних здібностей 
фармацевтичних кадрів щодо 
стратегічного планування 
діяльності підприємств.

Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний (розв’язання 
розрахункових та ситуаційних задач); 
індуктивний; дослідницький (із застосуванням 
методів маркетингових досліджень); частково-
пошуковий; інтерактивний (імітаційний: 
рольові, ділові ігри; метод «інтерв’ю»; 
неімітаційний: тренінги; обмін знаннями; 
обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо)

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ПРН 23. Враховувати дані щодо 
соціально-економічних процесів 
у суспільстві для 
фармацевтичного забезпечення 
населення, визначати 
ефективність та доступність 
фармацевтичної допомоги в 
умовах медичного страхування 
та реімбурсації вартості ліків.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ПРН 16. Визначати вплив 
факторів, що діють на процеси 
всмоктування, розподілу, 
депонування, метаболізму та 
виведення лікарського засобу, та 
факторів, які обумовлені 
станом, особливостями 
організму людини та фізико-
хімічними властивостями 
лікарських засобів.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Пояснювально-ілюстративний; 
наочний (демонстрація наочного обладнання); 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний (узагальнення 
результатів спостережень та експериментів); 
дослідницький

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Пояснювально-ілюстративний з 
елементами дискусійного спілкування; 
частково-пошуковий; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 



навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
практичний; аналітико-синтетичний; 
індуктивний; дедуктивний; проблемний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням»

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Наочний (ілюстрації; демонстрації; 
спостереження); практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод контролю і самоконтролю

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
практичний (розв’язування задач із фаховим 
змістом); контрольно-навчальний; метод 
проєктів; метод комп’ютеризації, 
інформатизації із використанням мультимедіа; 
індивідуалізації освітнього процесу; 
проблемного підходу; експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Інформаційно-рецептивний; 
репродуктивний; евристичний; наочний; 
практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ПРН 24. Планувати та 
реалізовувати професійну 
діяльність на основі 
нормативно-правових актів 
України та рекомендацій 
належних фармацевтичних 
практик.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; наочний; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 



«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОПП 38 Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою 
(Практична підготовка)

ОКП 38. Пояснювально-ілюстративний; метод 
проблемного викладання; евристичний; 
дослідницький; сугестивний; програмованого 
навчання; ігровий інтерактивний (імітаційний: 
рольові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод тощо).

ОКП 38. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; оцінка 
письмового експрес-контролю; аналіз 
виконання практичних навичок, ситуативних 
завдань, пов’язаних із умінням аналізувати та 
диференціювати результати суб’єктивного та 
об’єктивного обстеження пацієнтів з гострими 
та хронічними хірургічними і терапевтичними 
захворюваннями, потерпілих з травматичними 
ушкодженнями та отруєннями, при 
термінальних станах в НПЦ «Медицина»; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна частина (оцінка 
відповіді на теоретичне питання, вирішення 
ситуаційного завдання, виконання практичної 
навички) в НПЦ «Медицина».

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний (розв’язання 
розрахункових та ситуаційних задач); 
індуктивний; дослідницький (із застосуванням 
методів маркетингових досліджень); 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод тощо)

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
проблемного викладу; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
інтерактивний (імітаційний: рольові; ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький; метод стимулювання і 
мотивації навчання; інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».



ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові; ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; стимулювання і мотивації навчання; 
контролю та самоконтролю; дослідницький; 
інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький; інтерактивний

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 



ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ПРН 25. Сприяти збереженню 
здоров’я, зокрема профілактиці 
захворювань, раціональному 
призначенню та використанню 
лікарських засобів. Виконувати 
сумлінно свої професійні 
обов’язки, дотримуватися норм 
законодавства щодо просування 
та реклами лікарських засобів. 
Володіти психологічними 
навичками спілкування для 
досягнення довіри та 
взаєморозуміння з колегами, 
лікарями, пацієнтами, 
споживачами.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний (розв’язання 
розрахункових та ситуаційних задач); 
індуктивний; дослідницький (із застосуванням 
методів маркетингових досліджень); частково-
пошуковий; інтерактивний (імітаційний: 
рольові, ділові ігри; метод «інтерв’ю»; 
неімітаційний: тренінги; обмін знаннями; 
обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо)

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 



проблемного викладу); дослідницький практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ПРН 26. Обирати раціональну 
технологію, виготовляти 
лікарські засоби у різних 
лікарських формах за 
рецептами лікарів і 
замовленнями лікувальних 
закладів, оформлювати їх до 
відпуску. Виконувати 
технологічні операції: 
відважувати, відмірювати, 
дозувати різноманітні лікарські 
засоби за масою, об’ємом тощо. 
Розробляти й оформлювати 
технологічну документацію 
щодо виготовлення лікарських 
засобів в аптеках.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
наочний; практичний; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Пояснювально-ілюстративний; 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Пояснювально-ілюстративний (з 
елементами дискусійного спілкування); 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; індуктивний (узагальнення 
результатів спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 



навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
практичний; індуктивний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Проблемного викладу; індуктивний; 
дедуктивний; контролю і самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ПРН 32. Визначати основні 
органолептичні, фізичні,  
хімічні, фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники 
лікарських засобів, 
обґрунтовувати та обирати 
методи їх стандартизації, 
здійснювати статистичну 
обробку результатів згідно з 
вимогами чинної Державної 
фармакопеї України.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 



тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний; пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний (розв’язування 
задач із фаховим змістом); контрольно-
навчальний; метод проєктів; метод 
комп’ютеризації, інформатизації із 
використанням мультимедіа; індивідуалізації 
освітнього процесу; проблемного підходу; 
експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 



кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ПРН 27. Обґрунтовувати 
технологію та організовувати 
виробництво лікарських засобів 
на фармацевтичних 
підприємствах та 
оформлювати технологічну 
документацію щодо 
виробництва лікарських засобів 
на фармацевтичних 
підприємствах.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний; пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ПРН 28. Організовувати та 
проводити раціональну 
заготівлю лікарської рослинної 
сировини. Розробляти та 
впроваджувати заходи з 
охорони, відтворення та 
раціонального використання 
дикорослих видів лікарських 
рослин.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; інтерактивний 

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка ОКП 17. Словесний; наочний (демонстрація ОКП 17. Поточний контроль: комп’ютерний 



матеріалів); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький

тестовий контроль; письмове і усне опитування 
українських і латинських назв, будови і складу 
живих та гербарних зразків рослин та 
рослинної сировини; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз написаного 
протоколу практичної роботи та сформованого 
висновку; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
лікарських рослин; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; 
перевірка оформлення щоденника практики; 
гербарних зразків; зразків лікарськоої 
рослинної сировини; усна співбесіда.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

ОКП 39. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 39. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне 
опитування; оцінка виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання; перевірка ведення 
щоденника навчальної практики і складання 
підсумкового звіту про виконану роботу, які, як 
і наявність гербарних зразків ЛР, зразків ЛРС, 
доведених до стандартного стану, упакованих 
та з маркуванням згідно нормативної 
документації, є обов’язковими для допуску до 
ПМК. ПМК: комп’ютерне тестування; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №1 НПЦ «Фармація», на 
навчально-дослідних ділянках лікарських 
рослин; усна співбесіда.

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ПРН 29. Забезпечувати 
конкурентоспроможні позиції 
та ефективний розвиток 
фармацевтичних організацій на 
основі проведеної дослідницької 
роботи за усіма елементами 
комплексу маркетингу.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний (розв’язання 
розрахункових та ситуаційних задач); 
індуктивний; дослідницький (із застосуванням 
методів маркетингових досліджень); частково-
пошуковий; інтерактивний (імітаційний: 
рольові, ділові ігри; метод «інтерв’ю»; 
неімітаційний: тренінги; обмін знаннями; 
обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо)

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ПРН 31. Здійснювати усі види ОПП 42 Виробнича фармацевтична ОПП 42. Словесний; пояснювально- ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 



контролю якості лікарських 
засобів; складати сертифікати 
якості серії лікарського засобу, 
висновки про якість ввезеного в 
Україну лікарського засобу та 
висновки щодо якості лікарських 
засобів, у тому числі медичних 
імунобіологічних препаратів, 
враховуючи вимоги чинних 
нормативних документів, 
Державної фармакопеї України 
та результати проведеного 
контролю якості. Розробляти 
специфікації та методики 
контролю якості відповідно до 
вимог чинної Державної 
фармакопеї України.

практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок, пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний; пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ПРН 15. Надавати домедичну 
допомогу хворим при 
невідкладних станах та 
постраждалим у екстремальних 
ситуаціях.

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; метод контролю та самоконтролю

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОПП 42 Виробнича фармацевтична ОПП 42. Словесний; пояснювально- ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 



практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ілюстративний; наочний; практичний тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 38 Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою 
(Практична підготовка)

ОКП 38. Пояснювально-ілюстративний; метод 
проблемного викладання; ігровий 
інтерактивний (імітаційний: рольові ігри; 
неімітаційний: обмін знаннями)

ОКП 38. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; оцінка 
письмового експрес-контролю; аналіз 
виконання практичних навичок, ситуативних 
завдань, пов’язаних із умінням аналізувати та 
диференціювати результати суб’єктивного та 
об’єктивного обстеження пацієнтів з гострими 
та хронічними хірургічними і терапевтичними 
захворюваннями, потерпілих з травматичними 
ушкодженнями та отруєннями, при 
термінальних станах в НПЦ «Медицина»; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютеризований тестовий контроль; усна 
частина (оцінка відповіді на теоретичне 
питання, вирішення ситуаційного завдання, 
виконання практичної навички) в НПЦ 
«Медицина»

ОКП 33 Лікарська токсикологія ОКП 33. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); проблемного викладу

ОКП 33. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий  контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; контроль 
оволодіння практичними навичками.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; проблемного 
викладу; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний; практичний; 
проблемного викладу; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
інтерактивний

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
інтерактивний (виконання ролей; «мозковий 
штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 26 Фармакологія ОКП 26. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрації; 
ілюстрації); проблемного викладу; 
інтерактивний 

ПРН 26. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування (з бази даних ЄДКІ «Крок 1. 
Фармація»); усне опитування; контроль 
практичної частини шляхом вирішення 
ситуаційних задач з визначенням препарату, 
вказанням його фармакологічної групи, 
показанням до застосування, виписуванням в 
рецепті; оцінка корекції рецептів та принципу 
допомоги постраждалим при невідкладних 
станах. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; інтерактивний

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (виконання ролей; 
демонстрація); навчання в малих групах; метод 
«чотирьох кроків»

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
контролю і самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ПРН 4. Демонструвати вміння 
самостійного пошуку, аналізу 
та синтезу інформації з різних 
джерел і використання цих 
результатів для вирішення 
типових та складних 
спеціалізованих завдань 
професійної діяльності.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; дослідницький; 
контекстний; комунікативний

ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові; ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 26 Фармакологія ОКП 26. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрації; 
ілюстрації); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний 
(тренінги; обмін знаннями; обговорення 

ПРН 26. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування (з бази даних ЄДКІ «Крок 1. 
Фармація»); усне опитування; контроль 



роботи студентських дослідницьких груп; 
метод проєктів; кейс-метод тощо)

практичної частини шляхом вирішення 
ситуаційних задач з визначенням препарату, 
вказанням його фармакологічної групи, 
показанням до застосування, виписуванням в 
рецепті; оцінка корекції рецептів та принципу 
допомоги постраждалим при невідкладних 
станах. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; дослідницький; 
інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Словесний (розповідь; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); практичний; аналітико-
синтетичний; індуктивний; дедуктивний; 
проблемний; частково-пошуковий; 
дослідницький; інтерактивний (імітаційний: 
рольові ігри; метод «інтерв’ю»); неімітаційний 
(тренінги; обмін знаннями; обговорення 
роботи студентських дослідницьких груп; 
метод проєктів, кейс-метод тощо)

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням»

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 



частково-пошуковий; дослідницький; 
інтерактивний (навчальних дискусій; 
навчальних ігор через моделювання життєвих 
ситуацій)

ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка ОКП 17. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький

ОКП 17. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне опитування 
українських і латинських назв, будови і складу 
живих та гербарних зразків рослин та 
рослинної сировини; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз написаного 
протоколу практичної роботи та сформованого 
висновку; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); проблемного викладу; 
пояснювально-ілюстративний; наочний 
(ілюстрації та демонстрації); частково-
пошуковий; аналітичний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький; інтерактивний: 
імітаційний (рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»); неімітаційний (тренінг; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо).

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний (розв’язування 
задач із фаховим змістом); контрольно-
навчальний; метод проєктів; метод 
комп’ютеризації, інформатизації із 
використанням мультимедіа; проблемного 
підходу; експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 



усної відповіді.
ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; неігровий 
інтерактивний (аналіз ситуацій; аукціон ідей; 
евристична бесіда; презентація; диспути; 
дебати; дискусія; «мозковий штурм»; метод 
«круглого столу»; проведення вікторин); 
ігровий інтерактивний (імітаційний: рольові, 
ділові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод); програмованого 
навчання

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 33 Лікарська токсикологія ОКП 33. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний

ОКП 33. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий  контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; контроль 
оволодіння практичними навичками.

ОКП 34 Фармакоекономіка ОКП 34. Словесний; наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 34. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз виконання 
практичних завдань, розв’язку ситуаційних 
задач та вправ; усне опитування під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; контроль оволодіння 
практичними навичками; оцінка розв’язку 
розрахункових задач, ситуаційних завдань; 
усне опитування.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація 
наочного обладнання); практичний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 



(Практична підготовка) відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

ОКП 39. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 39. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне 
опитування; оцінка виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання; перевірка ведення 
щоденника навчальної практики і складання 
підсумкового звіту про виконану роботу, які, як 
і наявність гербарних зразків ЛР, зразків ЛРС, 
доведених до стандартного стану, упакованих 
та з маркуванням згідно нормативної 
документації, є обов’язковими для допуску до 
ПМК. ПМК: комп’ютерне тестування; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №1 НПЦ «Фармація», на 
навчально-дослідних ділянках лікарських 
рослин; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ПРН 13. Проводити санітарно-
просвітницьку роботу у фаховій 
діяльності при виникненні 
спалахів інфекційних, вірусних 
та паразитарних захворювань.

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); пояснювально- 
інтерактивний (навчальних дискусій; 
навчальних ігор через моделювання життєвих 
ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
інтерактивний (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; «мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 



«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); проблемного викладу; 
пояснювально-ілюстративний; наочний 
(ілюстрації та демонстрації)

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; демонстрація); 
дискусія; навчання в малих групах; метод 
«чотирьох кроків»

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Інтерактивний (мозкового штурму; 
ділової гри); науково-дослідницька робота 
студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ПРН 1. Проводити професійну 
діяльність у соціальній 
взаємодії; заснованій на 
гуманістичних та етичних 
засадах; ідентифікувати 
майбутню професійну 
діяльність як соціально значущу 
для здоров’я людини.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 



лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 34 Фармакоекономіка ОКП 34. Словесний; наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 34. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз виконання 
практичних завдань; розв’язку ситуаційних 
задач та вправ; усне опитування під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; контроль оволодіння 
практичними навичками; оцінка розв’язку 
розрахункових задач, ситуаційних завдань; 
усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові; ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 



дослідницький контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 



фармації бесіда; дискусія); проблемного викладу; 
пояснювально-ілюстративний; наочний 
(ілюстрації та демонстрації); частково-
пошуковий; аналітичний

письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький; інтерактивний: 
імітаційний (рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»); неімітаційний (тренінг; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо).

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 8 Філософія ОКЗ 8. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; пошуковий; наочний; 
індуктивний; дедуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКЗ 8. Поточний контроль: усне, письмове та 
тестове опитування; оцінка набутих 
практичних навичок; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК у вигляді комп’ютерного тестування.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 3 Історія України та української 
культури

ОКЗ 3. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; словесний; наочний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКЗ 3. Поточний контроль: усне; письмове та 
тестове опитування; оцінка набутих студентами 
практичних навичок; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК у вигляді комп’ютерного тестового 
контролю.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; дослідницький; 
контекстний; комунікативний

ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 



Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

викладу; дослідницький навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ПРН 2. Застосовувати знання із 
загальних та фахових дисциплін 
у професійній діяльності.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

ОКП 39. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 39. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне 
опитування; оцінка виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання; перевірка ведення 
щоденника навчальної практики і складання 
підсумкового звіту про виконану роботу, які, як 
і наявність гербарних зразків ЛР, зразків ЛРС, 
доведених до стандартного стану, упакованих 
та з маркуванням згідно нормативної 
документації, є обов’язковими для допуску до 
ПМК. ПМК: комп’ютерне тестування; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №1 НПЦ «Фармація», на 
навчально-дослідних ділянках лікарських 
рослин; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний (розв’язання 
розрахункових та ситуаційних задач); 
індуктивний; дослідницький (із застосуванням 
методів маркетингових досліджень); частково-
пошуковий; інтерактивний (імітаційний: 
рольові, ділові ігри; метод «інтерв’ю»; 
неімітаційний: тренінги; обмін знаннями; 
обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо)

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ОКП 34 Фармакоекономіка ОКП 34. Словесний; наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 34. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз виконання 
практичних завдань, розв’язку ситуаційних 
задач та вправ; усне опитування під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; контроль оволодіння 
практичними навичками; оцінка розв’язку 
розрахункових задач, ситуаційних завдань; 
усне опитування.

ОКП 33 Лікарська токсикологія ОКП 33. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний

ОКП 33. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий  контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; контроль 



оволодіння практичними навичками.
ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові; ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 26 Фармакологія ОКП 26. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрації; 
ілюстрації); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний 
(тренінги; обмін знаннями; обговорення 
роботи студентських дослідницьких груп; 
метод проєктів; кейс-метод тощо)

ПРН 26. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування (з бази даних ЄДКІ «Крок 1. 
Фармація»); усне опитування; контроль 
практичної частини шляхом вирішення 
ситуаційних задач з визначенням препарату, 
вказанням його фармакологічної групи, 
показанням до застосування, виписуванням в 
рецепті; оцінка корекції рецептів та принципу 
допомоги постраждалим при невідкладних 
станах. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Словесний (розповідь; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); практичний; аналітико-
синтетичний; індуктивний; дедуктивний; 
проблемний; частково-пошуковий; 
дослідницький; інтерактивний (імітаційний: 
рольові ігри; метод «інтерв’ю»); неімітаційний 
(тренінги; обмін знаннями; обговорення 
роботи студентських дослідницьких груп; 
метод проєктів, кейс-метод тощо)

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням»

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка ОКП 17. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький

ОКП 17. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне опитування 
українських і латинських назв, будови і складу 
живих та гербарних зразків рослин та 
рослинної сировини; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз написаного 
протоколу практичної роботи та сформованого 
висновку; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 



дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); проблемного викладу; 
пояснювально-ілюстративний; наочний 
(ілюстрації та демонстрації); частково-
пошуковий; аналітичний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький; інтерактивний: 
імітаційний (рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»); неімітаційний (тренінг; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод тощо).

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний (розв’язування 
задач із фаховим змістом); контрольно-
навчальний; метод проєктів; метод 
комп’ютеризації, інформатизації із 
використанням мультимедіа; індивідуалізації 
освітнього процесу; проблемного підходу; 
експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 8 Філософія ОКЗ 8. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; пошуковий; наочний; 
індуктивний; дедуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКЗ 8. Поточний контроль: усне, письмове та 
тестове опитування; оцінка набутих 
практичних навичок; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК у вигляді комп’ютерного тестування.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 



контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; аудіо-лінгвальний; 
аудіо-візуальний; неігровий інтерактивний 
(аналіз ситуацій; аукціон ідей; евристична 
бесіда; презентація; диспути; дебати; дискусія; 
«мозковий штурм»; метод «круглого столу»; 
проведення вікторин); ігровий інтерактивний 
(імітаційний: рольові, ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод); програмованого навчання

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 3 Історія України та української 
культури

ОКЗ 3. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-ошуковий; словесний; наочний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКЗ 3. Поточний контроль: усне; письмове та 
тестове опитування; оцінка набутих студентами 
практичних навичок; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК у вигляді комп’ютерного тестового 
контролю.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; дослідницький; 
контекстний; комунікативний

ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

ПРН 3. Дотримуватись норм 
санітарно-гігієнічного режиму 
та вимог техніки безпеки при 
здійсненні професійної 
діяльності.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; практичний; 
репродуктивний; дослідницький

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; дослідницький

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); дослідницький; контролю та 
самоконтролю

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; наочний; практичний; 
дослідницький

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
репродуктивний; дослідницький; контролю та 
самоконтролю

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).



ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
контролю та самоконтролю; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; контролю та 
самоконтролю; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); наочний; 
репродуктивний; контролю та самоконтролю; 
дослідницький

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; наочний; репродуктивний; 
проблемного викладу; контролю та 
самоконтролю; дослідницький

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); репродуктивний; метод контролю 
та самоконтролю; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); репродуктивний; метод контролю 
та самоконтролю; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); 
репродуктивний; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».



ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
репродуктивний; метод контролю та 
самоконтролю; дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); наочний (ілюстрації та 
демонстрації); дослідницький

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); репродуктивний; метод контролю 
та самоконтролю; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 12 Вступ у фармацію ОКП 12. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний; дослідницький

ОКП 12. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка виконаної практичної 
роботи в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; усне опитування; контроль 
вирішення розрахункових та ситуаційних 
задач, пов’язаних із організацією роботи 
аптеки; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»). 

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; репродуктивний; наочний; 
практичний; дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Навчання в малих групах; метод 
«чотирьох кроків»; дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; контролю і самоконтролю ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; науково-дослідницька 
робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); репродуктивний; метод контролю 
та самоконтролю; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 



усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; репродуктивний; наочний; 
практичний; дослідницький

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; наочний; практичний; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ПРН 5. Позиціонувати свою 
професійну діяльність та 
особистісні якості на 
фармацевтичному ринку праці; 
формулювати цілі власної 
діяльності з урахуванням 
суспільних і виробничих 
інтересів.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; наочний (демонстрація 
матеріалів); пояснювально-ілюстрований; 
практичний; індуктивний; дослідницький; 
частково-пошуковий; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 



усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; аудіо-лінгвальний; 
аудіо-візуальний; неігровий інтерактивний 
(аналіз ситуацій; аукціон ідей; евристична 
бесіда; презентація; диспути; дебати; дискусія; 
«мозковий штурм»; метод «круглого столу»; 
проведення вікторин); ігровий інтерактивний 
(імітаційний: рольові, ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод); програмованого навчання

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ПРН 6. Аргументувати 
інформацію для прийняття 
рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і 
нестандартних професійних 
ситуаціях; дотримуватися 
принципів етики та деонтології 
у професійній діяльності.

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; контролю і самоконтролю ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Інтерактивний (мозкового штурму; 
ділової гри)

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; демонстрація); 
дискусія; навчання в малих групах

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 



тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; евристичний ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія)

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; пояснювально-
ілюстративний

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; метод стимулювання і 
мотивації навчання

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 



«мозковий штурм») письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проектів; кейс-
метод)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний 

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування)

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; метод стимулювання і 
мотивації навчання; метод контролю та 
самоконтролю

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); метод стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); метод стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; метод контролю і 
самоконтролю

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 



виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); метод стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ПРН 14. Визначати переваги та 
недоліки лікарських засобів 
різних фармакологічних груп з 
урахуванням їх хімічних, фізико-
хімічних, біофармацевтичних, 
фармакокінетичних та 
фармакодинамічних 
особливостей. Рекомендувати 
споживачам безрецептурні 
лікарські засоби та інші товари 
аптечного асортименту з 
наданням консультативної 
допомоги та фармацевтичної 
опіки.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; неігровий 
інтерактивний (аналіз ситуацій; аукціон ідей; 
евристична бесіда; презентація; диспути; 
дебати; дискусія; «мозковий штурм»; метод 
«круглого столу»; проведення вікторин); 
ігровий інтерактивний (імітаційний: рольові, 
ділові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод); програмованого 
навчання

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».



ОКП 26 Фармакологія ОКП 26. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрації; 
ілюстрації); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний 
(тренінги; обмін знаннями; обговорення 
роботи студентських дослідницьких груп; 
метод проєктів; кейс-метод тощо)

ПРН 26. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування (з бази даних ЄДКІ «Крок 1. 
Фармація»); усне опитування; контроль 
практичної частини шляхом вирішення 
ситуаційних задач з визначенням препарату, 
вказанням його фармакологічної групи, 
показанням до застосування, виписуванням в 
рецепті; оцінка корекції рецептів та принципу 
допомоги постраждалим при невідкладних 
станах. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація 
наочного обладнання); практичний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 33 Лікарська токсикологія ОКП 33. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація; 
ілюстрація); проблемного викладу; 
аналітичний; частково-пошуковий; 
дослідницький; експериментальний

ОКП 33. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий  контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступів 
студентів при обговоренні питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; контроль 
оволодіння практичними навичками.

ПРН 8. Здійснювати професійне 
спілкування державною мовою, 
використовувати навички усної 
комунікації іноземною мовою, 
аналізуючи тексти фахової 
спрямованості та перекладати 
іншомовні інформаційні 
джерела. 

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж)

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Словесний (розповідь; пояснення; 
інструктаж); інтерактивний (імітаційний: 
рольові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп)

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням»

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 



проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія)

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж)

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія)

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж)

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; демонстрація); 
дискусія; навчання в малих групах

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 



медичного забезпечення населення і військ».
ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Граматико-перекладний; лексико-
перекладний; прямий; аудіо-лінгвальний; 
аудіо-візуальний; неігровий інтерактивний 
(аналіз ситуацій; аукціон ідей; евристична 
бесіда; презентація; диспути; дебати; дискусія; 
«мозковий штурм»; метод «круглого столу»; 
проведення вікторин); ігровий інтерактивний 
(імітаційний: рольові, ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод)

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Інтерактивний (мозкового штурму; 
ділової гри)

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; прямий; 
усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; комунікативний ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж)

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп)

ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; інтерактивний ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; інтерактивний ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль;  контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; інтерактивний ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; інтерактивний ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Словесний; інтерактивний 
(імітаційний: рольові; ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп)

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; дослідницький; 
інтерактивний (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; «мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ПРН 9. Здійснювати професійну 
діяльність, використовуючи 
інформаційні технології, 
інформаційні бази даних, 
системи навігації, Internet-
ресурси, програмні засоби та 
інші інформаційно-
комунікаційні технології.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; практичний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
практичний; дослідницький

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 



для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Пояснювально-ілюстративний; 
практичний; репродуктивний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 31 Організація та економіка 
фармації 

ОКП 31. Пояснювально-ілюстрований; 
практичний; дослідницький; частково-
пошуковий

ОКП 31. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, 
лабораторії практичної фармації №5; усне / 
письмове опитування теоретичного матеріалу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; складання практичних 
навичок в Експериментальній аптеці, у 
лабораторії практичної фармації №5 НПЦ 
«Фармація»; оцінка розв’язку розрахункових 
задач, ситуаційних завдань; аналіз бланків 
документообігу; усна відповідь. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; практичний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 27 Фармацевтичне право та 
законодавство 

ОКП 27. Дослідницький; частково-пошуковий ОКП 27. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; оцінка 
виконання практичних завдань, пов’язаних з 
чинним законодавством у галузі охорони 
здоров’я та фармації; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усне 
опитування; контроль виконання практичних 
навичок роботи з нормативно-правовою 
документацією в лабораторії практичної 
фармації №5 НПЦ «Фармація».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Практичний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; практичний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 21 Біологічна хімія ОКП 21. Практичний; проблемний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 21. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз усного розбору 
головних питань навчального матеріалу; 
оцінка розв’язку ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; оцінка складання практичних 
навичок; усне опитування. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 



спрямуванням»

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Практичний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; дослідницький; 
метод контролю і самоконтролю

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; метод стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Проблемного викладу; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; стимулювання та мотивації; метод 
контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Метод проектів, метод програмованого 
навчання

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Інформаційно-рецептивний; 
репродуктивний; практичний (частково-
пошуковий; проблемного викладу); 
дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 



роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Навчання в малих групах; метод 
«чотирьох кроків»; дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Проблемного викладу; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Аудіо-лінгвальний; аудіо-візуальний; 
програмованого навчання

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; науково-дослідницька 
робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; метод 
Гарольда Пальмера; аудіо-лінгвальний; аудіо-
візуальний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Граматико-перекладний; метод 
Гарольда Пальмера; аудіо-лінгвальний; аудіо-
візуальний; програмованого навчання

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Практичний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ПРН 10. Дотримуватися норм 
спілкування у професійній 
взаємодії з колегами, 
керівництвом, споживачами, 
ефективно працювати у 
команді.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; пояснювально-
ілюстративний

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 35 Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 

ОКП 35. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів 
виконаної практичної роботи; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка набутих практичних 



навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

навичок; усне / письмове опитування 
теоретичного матеріалу; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок; оцінка 
розв’язку розрахункових, ситуаційних задач; 
усна відповідь. ЄДКІ: ліцензійний тестовий 
іспит «Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і 
захист магістерської роботи.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; метод стимулювання і 
мотивації навчання; інтерактивний

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
інтерактивний (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; «мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20 Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); пояснювально-ілюстративний; 
стимулювання та мотивації

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); пояснювально-ілюстративний; 
стимулювання та мотивації

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 



перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; інтерактивний (навчальних 
дискусій; навчальних ігор через моделювання 
життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; метод стимулювання та 
мотивації

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); пояснювально-ілюстративний; 
стимулювання та мотивації

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); пояснювально-
ілюстративний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; евристичний ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; демонстрація); 
дискусія; навчання в малих групах; метод 
«чотирьох кроків»

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Аудіо-лінгвальний; аудіо-візуальний; 
неігровий інтерактивний (аналіз ситуацій; 
аукціон ідей; евристична бесіда; презентація; 
диспути; дебати; дискусія; «мозковий штурм»; 
метод «круглого столу»; проведення вікторин); 
ігровий інтерактивний (імітаційний: рольові, 
ділові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод)

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 



на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Інтерактивний (мозкового штурму; 
ділової гри)

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Усний метод Гарольда Пальмера; аудіо-
лінгвальний; аудіо-візуальний; сугестивний; 
комунікативний

ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; комунікативний ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

ПРН 11. Використовувати 
методи оцінювання показників 
якості діяльності; виявляти 
резерви підвищення 
ефективності праці.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Інформаційно-рецептивний; 
репродуктивний; евристичний; наочний; 
практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Проблемного викладу; індуктивний; 
дедуктивний; контролю і самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
практичний (розв’язування задач із фаховим 
змістом); контрольно-навчальний; метод 
проєктів; метод комп’ютеризації, 
інформатизації із використанням мультимедіа; 
індивідуалізації освітнього процесу; 
проблемного підходу; експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Наочний (ілюстрація; демонстрація); 
метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Проблемного викладу; пояснювально-
ілюстративний; наочний (ілюстрації та 
демонстрації); частково-пошуковий; 
аналітичний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 



контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Наочний; практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

ОКП 39. Наочний (демонстрація матеріалів); 
практичний; індуктивний (узагальнення 
результатів спостережень); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; 
репродуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 39. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне 
опитування; оцінка виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання; перевірка ведення 
щоденника навчальної практики і складання 
підсумкового звіту про виконану роботу, які, як 
і наявність гербарних зразків ЛР, зразків ЛРС, 
доведених до стандартного стану, упакованих 
та з маркуванням згідно нормативної 
документації, є обов’язковими для допуску до 
ПМК. ПМК: комп’ютерне тестування; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №1 НПЦ «Фармація», на 
навчально-дослідних ділянках лікарських 
рослин; усна співбесіда.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Пояснювально-ілюстративний з 
елементами дискусійного спілкування; 
частково-пошуковий; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
проблемного викладу; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Наочний; практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
проблемного викладу; дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 



форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка ОКП 17. Наочний (демонстрація матеріалів); 
практичний; індуктивний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; 
репродуктивний; дослідницький

ОКП 17. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне опитування 
українських і латинських назв, будови і складу 
живих та гербарних зразків рослин та 
рослинної сировини; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз написаного 
протоколу практичної роботи та сформованого 
висновку; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; логіки 
пізнання; репродуктивний; проблемного 
викладу; аналітичний; індуктивний; 
дедуктивний; стимулювання та мотивації; 
метод контролю та самоконтролю; частково-
пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ПРН 12. Аналізувати 
інформацію, отриману в 
результаті наукових 
досліджень, узагальнювати, 
систематизувати й 
використовувати її у 
професійній діяльності.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; частково-
пошуковий; наочний; практичний; 
індуктивний; дослідницький; інтерактивний

ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький

ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.



ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОПП 39 Навчальна практика з 
фармацевтичної ботаніки 
(Практична підготовка)

ОКП 39. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень); 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький; 
інтерактивний

ОКП 39. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне 
опитування; оцінка виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання; перевірка ведення 
щоденника навчальної практики і складання 
підсумкового звіту про виконану роботу, які, як 
і наявність гербарних зразків ЛР, зразків ЛРС, 
доведених до стандартного стану, упакованих 
та з маркуванням згідно нормативної 
документації, є обов’язковими для допуску до 
ПМК. ПМК: комп’ютерне тестування; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №1 НПЦ «Фармація», на 
навчально-дослідних ділянках лікарських 
рослин; усна співбесіда.

ОПП 38 Перша долікарська допомога 
з ознайомчою лікарською практикою 
(Практична підготовка)

ОКП 38. Пояснювально-ілюстративний; метод 
проблемного викладання; евристичний; 
дослідницький; сугестивний; програмованого 
навчання; ігровий інтерактивний (імітаційний: 
рольові ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проєктів; кейс-метод тощо).

ОКП 38. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; оцінка 
письмового експрес-контролю; аналіз 
виконання практичних навичок, ситуативних 
завдань, пов’язаних із умінням аналізувати та 
диференціювати результати суб’єктивного та 
об’єктивного обстеження пацієнтів з гострими 
та хронічними хірургічними і терапевтичними 
захворюваннями, потерпілих з травматичними 
ушкодженнями та отруєннями, при 
термінальних станах в НПЦ «Медицина»; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютеризований тестовий контроль; усна 
частина (оцінка відповіді на теоретичне 
питання, вирішення ситуаційного завдання, 
виконання практичної навички) в НПЦ 
«Медицина»

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний; наочний (демонстрація 
наочного обладнання); практичний; 
репродуктивний; частково-пошуковий; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень та експериментів); 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОКП 34 Фармакоекономіка ОКП 34. Словесний; наочний; пояснювально-
ілюстрований; практичний; індуктивний; 
дослідницький; частково-пошуковий; 
інтерактивний (імітаційний: рольові, ділові 
ігри; метод «інтерв’ю»; неімітаційний: 
тренінги; обмін знаннями; обговорення роботи 
студентських дослідницьких груп; метод 
проектів; кейс-метод)

ОКП 34. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; аналіз виконання 
практичних завдань, розв’язку ситуаційних 
задач та вправ; усне опитування під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентом; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; контроль оволодіння 
практичними навичками; оцінка розв’язку 
розрахункових задач, ситуаційних завдань; 
усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний з елементами дискусійного 
спілкування; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний (узагальнення результатів 
спостережень); проблемного викладу; 
дослідницький; інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний; 
практичний; індуктивний; проблемного 
викладу; дослідницький; інтерактивний

ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 



«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 29 Охорона праці та охорона 
праці в галузі

ОКП 29. Словесний; наочний; практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
стимулювання і мотивації навчання; 
інтерактивний.

ОКП 29. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік («зараховано» / 
«не зараховано»).

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); пояснювально-
ілюстративний; частково-пошуковий; наочний 
(демонстрація матеріалів); практичний; 
індуктивний; проблемного викладу; 
дослідницький

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний; практичний; 
індуктивний; пояснювально-ілюстративний; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 23 Технологія ліків ОКП 23. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); пояснювально-
ілюстративний (з елементами дискусійного 
спілкування); практичний; репродуктивний; 
частково-пошуковий; індуктивний 
(узагальнення результатів спостережень та 
експериментів); дослідницький; інтерактивний

ОКП 23. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; оцінка розв’язку 
розрахункових та ситуаційних задач, 
пов’язаних із виготовленням лікарських форм в 
умовах аптеки; складанням матеріального 
балансу та робочих прописів ЛЗ промислового 
виготовлення; оцінка написання протоколу; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування згідно переліку 
питань відповідного модуля. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 22 Гігієна у фармації та екологія ОКП 22. Словесний; пояснювально-
ілюстративний; репродуктивний; проблемного 
викладу; частково-пошуковий; стимулювання і 
мотивації навчання; контролю та 
самоконтролю; дослідницький; інтерактивний.

ОКП 22. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка написання протоколів 
виконаної практичної роботи в НПЦ «Гігієна 
та екологія»; аналіз вирішення ситуаційних 
задач; усне опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
Підсумковий контроль: залік за двобальною 
шкалою («зараховано» / «незараховано»).

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 20 Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».



ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; наочний (ілюстрації; 
демонстрації; спостереження); практичний; 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; 
частково-пошуковий; дослідницький; метод 
контролю і самоконтролю; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 17 Фармацевтична ботаніка ОКП 17. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); наочний (демонстрація 
матеріалів); практичний; індуктивний; 
пояснювально-ілюстративний; частково-
пошуковий; репродуктивний; дослідницький

ОКП 17. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; письмове і усне опитування 
українських і латинських назв, будови і складу 
живих та гербарних зразків рослин та 
рослинної сировини; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз написаного 
протоколу практичної роботи та сформованого 
висновку; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 1. Фармація»; «Англійська мова за 
професійним спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; 
дискусія); наочний (демонстрація; ілюстрація); 
пояснювально-ілюстративний; 
репродуктивний; проблемного викладу; логіки 
пізнання; індуктивний; дедуктивний; метод 
стимулювання та мотивації; метод контролю та 
самоконтролю; частково-пошуковий; 
дослідницький

ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); проблемного викладу; 
пояснювально-ілюстративний; наочний 
(ілюстрації та демонстрації); частково-
пошуковий; аналітичний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); наочний (демонстрація; 
ілюстрація); пояснювально-ілюстративний; 
логіки пізнання; репродуктивний; 
проблемного викладу; аналітичний; 
індуктивний; дедуктивний; стимулювання та 
мотивації; метод контролю та самоконтролю; 
частково-пошуковий; дослідницький

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 11 Вища математика та 
статистика

ОКП 11. Словесний; наочний (ілюстрація; 
демонстрація); метод проєктів

ОКП 11. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
розв’язування індивідуальних практично-
орієнтованих завдань.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»); наочний (ілюстрація; 
демонстрація); практичний (розв’язування 
задач із фаховим змістом); контрольно-
навчальний; метод проєктів; метод 
комп’ютеризації, інформатизації із 
використанням мультимедіа; індивідуалізації 
освітнього процесу; проблемного підходу; 
експериментальний

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; інформаційно-
рецептивний; репродуктивний; евристичний; 
наочний; практичний (частково-пошуковий; 
проблемного викладу); дослідницький

ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Дедуктивний; ігровий (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
демонстрація); дискусія; навчання в малих 
групах; метод «чотирьох кроків»; 
дослідницький

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 



тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; проблемного викладу; 
індуктивний; дедуктивний; контролю і 
самоконтролю 

ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Розв’язування проблеми або часткових 
елементів проблеми; інтерактивний 
(мозкового штурму; ділової гри); науково-
дослідницька робота студентів

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ПРН 7. Виконувати професійну 
діяльність з використанням 
креативних методів та 
підходів.

ОПП 42 Виробнича фармацевтична 
практика, у тому числі: 
Фармацевтична хімія, 
Фармакогнозія, Організація та 
економіка фармація, 
Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг, Технологія ліків, Клінічна 
фармація та фармацевтична опіка 
(Практична підготовка)

ОПП 42. Словесний; інтерактивний ОПП 42. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка ведення щоденника 
з практики; оцінка набутих практичних 
навичок в аптеках / НПЦ «Фармація» / НПЦ 
«Медицина», «біля ліжка хворого»; усне / 
письмове опитування; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; усна 
відповідь; складання практичних навичок; 
контроль повноти заповнення документації з 
практики. Іспит: комп’ютерний тестовий 
контроль. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОПП 41 Практика з технології ліків 
(Практична підготовка)

ОПП 41. Словесний; інтерактивний ОПП 41. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок в лабораторії практичної 
фармації №4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; контроль 
вирішення індивідуальних розрахункових чи 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; контроль 
виконання практичних навичок в лабораторії 
практичної фармації №4, Експериментальній 
аптеці НПЦ «Фармація», НПЦ ПАТ «Барва»; 
усне опитування.

ОПП 40 Навчальна практика з 
фармакогнозії (Практична 
підготовка)

ОПП 40. Словесний; інтерактивний ОПП 40. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка оволодіння 
практичними навичками під час практики 
відповідно до конкретних цілей: контроль 
ведення щоденника, перевірка виконання 
індивідуальних завдань: гербаризація та 
оформлення гербаріїв, заготівлі та сушіння 
зразків ЛРС, результатів догляду за посівами 
ЛР; усне / письмове опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації №1 
НПЦ «Фармація», на навчально-дослідних 
ділянках лікарських рослин; перевірка 
оформлення щоденника практики; гербарних 
зразків; зразків ЛРС; усна співбесіда.

ОКП 37 Технологія лікарських 
косметичних засобів

ОКП 37. Словесний; інтерактивний ОКП 37. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; аналіз виконання 
практичних навичок; пов’язаних із 
виготовленням лікарських косметичних засобів 
в умовах аптеки та заводу-виробника в 
лабораторії практичної фармації №4, 
Експериментальній аптеці НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка вирішення 
індивідуальних розрахункових та ситуаційних 
задач; контроль виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№4, Експериментальній аптеці НПЦ 
«Фармація»; усне опитування.

ОКП 36 Біофармація ОКП 36. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж; дискусія); інтерактивний

ОКП 36. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне / письмове опитування; аналіз 
виконання практичних навичок у лабораторії 
практичної фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
оцінка розв’язку розрахункових та ситуаційних 
задач; перевірка протоколів з виконання 
практичної роботи; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
вирішення індивідуальних розрахункових та 
ситуаційних задач; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №4, НПЦ «Фармація. 
Хроматографічний аналіз» НПЦ «Фармація»; 
усне опитування.

ОКП 32 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою

ОКП 32. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж); інтерактивний

ОКП 32. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок у НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого»; усне / письмове 
опитування; письмовий експрес-контроль; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; контроль виконання практичних 
навичок у НПЦ «Медицина», «біля ліжка 
хворого»; оцінка вирішення ситуаційних задач; 
усна співбесіда.

ОКП 30 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка

ОКП 30. Словесний; інтерактивний ОКП 30. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
усне / письмове опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 



комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок в НПЦ «Медицина», 
«біля ліжка хворого», в торговому залі аптек; 
оцінка вирішення ситуаційних задач; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 28 Екстремальна медицина ОКП 28. Словесний; інтерактивний (конкурси; 
вікторини; ділові ігри; виконання ролей; 
«мозковий штурм»)

ОКП 28. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок і розв’язку 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
складання практичних навичок відповідно до 
тематики тем Модуля 1 «Домедична допомога в 
екстремальних ситуаціях» та Модуля 2 «Основи 
організації медичного забезпечення населення 
і військ».

ОКП 25 Фармакогнозія ОКП 25. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж)

ОКП 25. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка набутих студентами 
практичних навичок з макро-, 
мікроскопічного, фітохімічного аналізу живих, 
гербарних зразків лікарських рослин та 
лікарської рослинної сировини, мікро-
фітопрепаратів; перевірка протоколів з 
виконання практичної роботи; усне / письмове 
опитування; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; контроль виконання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №1 НПЦ «Фармація», на навчально-
дослідних ділянках лікарських рослин; усна 
співбесіда. ЄДКІ: ліцензійний тестовий іспит 
«Крок 2. Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 24 Фармацевтична хімія ОКП 24. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; інструктаж)

ОКП 24. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; оцінка протоколів з 
виконання практичної роботи; оцінка набутих 
практичних навичок; усне / письмове 
опитування теоретичного матеріалу; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; усна відповідь; складання 
практичних навичок у лабораторії практичної 
фармації №2, «Фармація. Хроматографічний 
аналіз» НПЦ «Фармація» відповідно до 
тематичного спрямування тем. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. 
Фармація»; ОСПІ / написання і захист 
магістерської роботи.

ОКП 20 Аналітична хімія ОКП 20. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж)

ОКП 20. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 19 Органічна хімія ОКП 19. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж)

ОКП 19. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок у лабораторії практичної фармації 
№3; «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 18 Мікробіологія з основами 
імунології

ОКП 18. Словесний; інтерактивний 
(навчальних дискусій; навчальних ігор через 
моделювання життєвих ситуацій)

ОКП 18. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка 
виконання практичних навичок; вирішення 
ситуаційних задач; оцінка контрольної роботи 
для студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерне тестування; оцінка складання 
практичних навичок; усна співбесіда. ЄДКІ: 
ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. 
Фармація»; «Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 15 Фізична та колоїдна хімія ОКП 15. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); інтерактивний

ОКП 15. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації 
№3, «Фармація. Хроматографічний аналіз» 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
усна бесіда за випадково вибраними 
теоретичними питаннями. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 16 Патологічна фізіологія ОКП 16. Словесний (інструктаж; бесіда; ОКП 16. Поточний контроль: комп’ютерне 



дискусія); інтерактивний тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок; аналіз виступів студентів 
при обговоренні питань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерне тестування; оцінка 
виконання вибраних студентом практичних 
навичок; індивідуальне опитування в 
письмовій або усній формі. ЄДКІ: ліцензійний 
тестовий іспит «Крок 1. Фармація»; 
«Англійська мова за професійним 
спрямуванням».

ОКП 14 Етика та деонтологія у 
фармації

ОКП 14. Словесний (розповідь; пояснення; 
бесіда; дискусія); інтерактивний

ОКП 14. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; комп’ютерне 
тестування; оцінка вирішення ситуаційних 
задач; оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування відповідно до банку тестових 
завдань. 

ОКП 13 Загальна і неорганічна хімія ОКП 13. Словесний (лекція; пояснення; 
інструктаж); інтерактивний

ОКП 13. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; оцінка письмового виконання 
самостійних та контрольних робіт; аналіз 
виконання практичних навичок і ситуаційних 
задач, пов’язаних із проведенням 
лабораторних дослідів в лабораторії 
практичної фармації №3 НПЦ «Фармація»; 
перевірка завершеності оформлення 
самостійної роботи; усне опитування; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерне 
тестування; аналіз виконання практичних 
навичок в лабораторії практичної фармації №3 
НПЦ «Фармація»; оцінка розв’язаних задач; 
аналіз усної бесіди за випадково вибраними 
теоретичними питаннями.

ОКП 10 Біологічна фізика з 
фізичними методами аналізу

ОКП 10. Словесний (семінар-дискусія із 
«мозковою атакою»)

ОКП 10. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; фронтальне опитування; 
письмові відповіді на індивідуальні завдання; 
розв’язування типових та ситуаційних задач; 
контроль оволодіння практичними навичками; 
захист протоколів практичних робіт із 
аналізом результатів та оцінкою сформованих 
висновків; оцінка контрольної роботи для 
студентів заочної форми навчання. ПМК: 
комп’ютерний тестовий контроль; оцінка 
оволодіння практично-орієнтованих навичок; 
контроль знання медичної апаратури.

ОКП 9 Анатомія та фізіологія 
людини

ОКП 9. Словесний; евристичний ОКП 9. Поточний контроль: тестовий контроль 
вихідного рівня знань; усна відповідь; аналіз 
вирішення ситуаціних задач; оцінка виконаної 
практичної роботи; тестовий контроль 
кінцевого рівня знань; оцінка контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання. 
ПМК: комп’ютерний тестовий контроль; 
складання практичних навичок в НПЦ 
«Анатомія людини» та «Фізіологія»; оцінка 
усної відповіді.

ОКЗ 7 Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація, 
промислова фармація»

ОКЗ 7. Ігровий (конкурси; вікторини; ділові 
ігри; виконання ролей; демонстрація); 
навчання в малих групах

ОКЗ 7. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виконання 
практичних навичок і ситуаційних задач; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль та практично-теоретична 
частина відповідно до тематики Модуля 1 
«Домедична допомога в екстремальних 
ситуаціях» та Модуля 2 «Основи організації 
медичного забезпечення населення і військ».

ОКЗ 6 Безпека життєдіяльності, 
основи біоетики та біобезпеки

ОКЗ 6. Словесний; інтерактивний ОКЗ 6. Поточний контроль: комп’ютерний 
тестовий контроль; структуровані письмові 
роботи; контроль виконання практичних 
навичок в умовах, наближених до реальних; 
оцінка контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання. Підсумковий 
контроль: залік за двобальною шкалою 
(«зараховано» / «незараховано»).

ОКЗ 5 Латинська мова ОКЗ 5. Неігровий інтерактивний (аналіз 
ситуацій; аукціон ідей; евристична бесіда; 
презентація; диспути; дебати; дискусія; 
«мозковий штурм»; метод «круглого столу»; 
проведення вікторин); ігровий інтерактивний 
(імітаційний: рольові, ділові ігри; метод 
«інтерв’ю»; неімітаційний: тренінги; обмін 
знаннями; обговорення роботи студентських 
дослідницьких груп; метод проєктів; кейс-
метод)

ОКЗ 5. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування вхідного та вихідного рівня знань; 
перевірка навичок читання, виконання 
лексико-граматичних вправ, умінь перекладу; 
розв’язування ситуативних задач; контроль 
знань латинських афоризмів, фармацевтичних 
і клінічних ідіом, лексичних одиниць (усна 
відповідь, виконання лексичних вправ); оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: письмовий лексико-
граматичний тест; усна співбесіда, орієнтована 
на виявлення рівня засвоєння студентами 
фармацевтичної термінології та греко-
латинських дублетів.

ОКЗ 4 Біологія з основами генетики ОКЗ 4. Інтерактивний (мозкового штурму; 
ділової гри)

ОКЗ 4. Поточний контроль: тестові завдання з 
множинним вибором відповіді та ті, що 
передбачають визначення правильної 
послідовності дій; оцінка володіння 
практичними навичками; аналіз розв’язку 
ситуаційних задач; індивідуальне письмове 
опитування; усна співбесіда; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
тестовий контроль; розв’язування ситуаційних 
задач; усна співбесіда.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням): 
німецька

ОКЗ 2. Комунікативний ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.

ОКЗ 2 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 2. Комунікативний ОКЗ 2. Поточний контроль: комп’ютерне 
тестування; усне опитування; письмовий 
експрес-контроль; оцінка виступу при 
обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК: комп’ютерний 
лексико-граматичний тест; усна бесіда за 
однією з лексичних тем відповідно до 
тематичного наповнення змістових модулів.



ОКЗ 1 Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

ОКЗ 1. Евристичний; комунікативний ОКЗ 1. Поточний контроль: усне опитування; 
письмовий експрес-контроль; оцінка виступу 
на обговоренні проблемних питань; оцінка 
контрольної роботи для студентів заочної 
форми навчання. ПМК (підсумковий 
модульний контроль): комп’ютерний тест; 
письмово-усне опитування; аналіз укладання 
документів офіційно-ділового стилю, текстів 
фахової спрямованості.

 


