
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фармацевтичний факультет Івано-Франківського національного медичного 

університету гучно святкував своє 20-ліття.  

 

У вирій злинув невблаганний час,  

Минули створення години, 

І ось, – ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТЕ НАШ, 

Твої 20-літні уродини. 

Немало це і небагато –  

На ноги стала вже дитина. 

Свідомого життя початок 

І юності розквітла днина. 

Твої випускники у Тебе вчителями, 

І зміна студентська достойна росте, 

І ніша науки вже зайнята нами, 

І доктори ФАРМнаук у нас уже є. 

Як плин води і шум смереки –  

Так швидко 20 років відгуло. 

В гніздо вернулися лелеки –  

Щоби згадать, як це було. 

Пари й перерви мінялись місцями, 

Екзаменів страх і канікулів сміх,  

Колишні студенти вже стали батьками, 

Уклін принесли із життєвих доріг. 

Снаги немає йти повільно –  

Думки і праці не стримати лет, 

Прагне отримувати лише «відмінно» 

наш ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 

Ірина Федяк 

 

 



 
Зліва направо: заступник декана проф. Дудій П.Ф., 

декан доц. Федяк І.О., декан 2005 – 2018 рр., проф. 

Мойсеєнко М.І., заступник декана, доц. Леочко Н.С. 

 
Дружня викладацько-фармацевтична громада 

  

Святкування 20-ліття підписання наказу ректора  

«Про створення фармацевтичного факультету» (10.05.2019 р.) 

 

У середині 90-х років 20-го століття Україна переживала справжній фармацевтичний 

бум: у містах і селах почали відкриватись аптеки і аптечні пункти, вставала на ноги 

фармацевтична промисловість. Постало питання про підготовку фармацевтичних 

працівників в обласних центрах країни, адже ті ЗВО і факультети, які існували, були не в 

змозі забезпечити зростаючу потребу в кадрах. Тому наприкінці 1998 р. ІФНМУ було 

отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України про створення фармацевтичного 

факультету. 

Як повноводна ріка бере початок із джерела, так і фармацевтичний факультет 

Університету зродився з ініціативи тодішнього ректора, академіка НАМН України Євгена 

Михайловича Нейка. А підтримали і допомогли зреалізувати цю ідею проректори 

Університету професори Глушко Любомир Володимирович і Середюк Нестор Миколайович, 

професори Гудивок Ярослава Степанівна і Мойсеєнко Микола Іванович, доцент Дмитренко 

Анатолій Олексійович, які у складі робочої групи вивчали досвід роботи брендових 

фармацевтичних факультетів України. Наказ про створення нового факультету був 

підписаний ректором 10 травня 1999 року. Хоча з фармацевтичною галуззю ІФНМУ пов’язує 

створення у 1976 р. вітчизняного бренду – засобу «Уролесан».  

За 20-літню історію факультет здобув чимало і все завдяки людям, які творили його 

історію. Як і славні попередники, і теперішнє керівництво Університету підтримує та 

повсякчас допомагає фармацевтичному факультету. 



Ак. Нейко Є.М. із внучкою Оксаною Нейко, тепер 

кандидатом фармацевтичних наук 

Найперше слово подяки без мір 
Для Вас, бо Ваші праця й завзяття 
До вершин Карпатських гір 
Піднесли фармацію Прикарпаття. 

Ви кузню створили, що кадри кує 
Для фірм, для аптек, для науки. 
Ми дякуєм Богу за все, що в нас є.  
Вдячність – поступу запорука. 

 
У чоловічій компанії вирішуються проблеми 

фармацевтичної освіти в Україні (2008 р.) 
Справа наліво:  

ак. Черних В.П. (ректор НФаУ, м. Харків), ак. 
Нейко Є.М. (ректор ІФНМУ), проф. Яцишин Р.І. 

(заступник декана по заочній формі навчання, 
тепер декан медичного факультету ІФНМУ), проф. 
Пімінов О.Ф. (директор ІПКСФ НФаУ, м. Харків), 

проф. Грицик А.Р. (завідувач кафедри фармації 
ІФНМУ), проф. Мойсеєнко М.І. (декан 
фармацевтичного факультету ІФНМУ) 

 
Ак. Нейко Є.М., проф. Мойсеєнко М.І., проф. 
Яцишин Р.І., доц. Іванчук І.М. екзаменують 

Білогубку С.М., тепер доцента (2009) 

 
В.о. ректора, проф. Глушко Л.В., Голова ЕК, проф. 

Шеремета Л.М., декан факультету, проф. 
Мойсеєнко М.І., члени ЕК (2010) 

 
Під час державної атестації: ректор Рожко М.М., 

Голова ЕК – проф. Гудивок Я.С. 

  
Зліва направо професори: Грицик А.Р., Семенів 

Д.В., ректор Рожко М.М., Мойсеєнко М.І. 

 
Професори: Грицик А.Р., перший проректор 

Ерстенюк Г.М., ректор Рожко М.М., Семенів 

Д.В., Купновицька І.Г., Мойсеєнко М.І. (2016) 

 
Ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М., декан 

факультету доц. Федяк І.О. (2019) 



 
Перший корпус фармацевтичного факультету 
по вул. Мазепи, 34 (тепер кафедра біологічної 
та медичної хімії ім. ак. Г.О. Бабенка), 2000 р. 

 
Перший корпус, де викладалася аптечна 

технологія ліків по вул. Мазепи, 25 А  
(тепер видавничий відділ ІФНМУ), 2000 р. 

Перший 

корпус і 

перший клас 

фармацевтичного факультету чекають на 

студентів 

 
Проф. Гуцуляк Б.М. читає лекцію з неорганічної 

хімії для перших студентів факультету 

 
Зліва направо – сидять:  

Водославський В.М., Недоступ Г.Т.;  

стоять: Сікорин У.Б., Цвеюк Н.П. (2001 р.) 

 
Федоровська (Гавкалюк) М.І. веде практичне 

заняття з аптечної технології ліків по вул. 

Мазепи, 25 із студентами 1-го набору (2001) 

 
К.біол.н. Недоступ Г.Т. зі студентами 2-го 

набору (2001 р.) 

 
Перші кроки: у 2001 р. курс хімії було 

реорганізовано у кафедру 



На даний час підготовка майбутніх провізорів на Прикарпатті відбувається на 19 

кафедрах. Серед викладачів цих кафедр – 29 докторів і 149 кандидатів наук. У 2019–2020 

навчальному році на факультеті навчалося 789 студентів, з яких 256 – денної та 533 – заочної 

форм навчання. Загалом факультет станом на 2019 рік здійснив 16 випусків студентів денної 

та 10 – заочної форм навчання, підготувавши для фармацевтичної галузі 2227 провізорів, з 

яких 187 – громадяни іноземних держав; 107 випускників отримали дипломи з відзнакою. 

Упродовж 20 навчальних років роботи факультету створена належна матеріальна, 

навчально-методична і наукова бази для підготовки високоякісних фахівців для фармгалузі і 

не лише України. У 2002 р. розбудовано окремий корпус факультету, відкрито навчально-

виробничу аптеку із правом виготовлення лікарських засобів (яка була реорганізована у 

навчально-практичний центр (НПЦ) «Фармація» у 2019 р.), навчально-науково-дослідні 

ділянки на прилеглих до фармкорпусу територіях, навчально-виробничо-рекреаційну базу 

«Арніка» у м. Яремче, на базі якої у 2016 р. відбулася науково-практична конференція 

«Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на 

регіональному рівні» та розширене засідання опорних кафедр організації та економіки 

фармації; товарознавства; фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного 

фармацевтичного університету. У їх роботі взяли участь представники 9-ох фармацевтичних 

факультетів України. 

В освітньому процесі використовуються сучасні технічні засоби навчання, НПЦ 

«Фармація» та «Медицина» (у тому числі атестований у 2019 році МОЗ НПЦ «Фармація. 

Хроматографічний аналіз»), комп’ютерні класи, ділянки лікарських рослин. Навчальна і 

виробнича практики проводяться на базі аптек та аптечних складів міста і області, 

лабораторій Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-

Франківській області, фармацевтичної фабрики і відкритого акціонерного товариства 

«Барва», виробничо-навчально-рекреаційної «Арніка» тощо. 

Декани фармацевтичного факультету 

 
 

Клименко Анатолій Олексійович 

Перший декан  

Клименко А.О., доктор медичних наук, 

професор кафедри біологічної та медичної хімії ім. 

акад. Г.О. Бабенка, дійсний член (академік) 

Української Академії Наук, почесний професор 

(Doctor Honoris Causa) Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила 

Галицького, закінчив з відзнакою ІФДМІ (1966) і 

був рекомендований Вченою радою на наукову 

роботу. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, в якій доказав значення 

мікроелементів-біотиків в регуляції гормонального статусу в організмі жінок і чоловіків. У 

1973 р. отримав звання доцента кафедри медичної хімії. 

У 1987 р. захистив докторську дисертацію по проблемі онкології, обґрунтувавши 

значення порушення гомеостазу біоелементів міді і цинку в розвитку злоякісного росту 



пігментних та непігментних пухлин. Розробив методики лікування, синтезувавши 

протипухлинний препарат, який був рекомендований Фармкомітетом в серійне виробництво. 

З 1988 р. – професор кафедри медичної хімії.  

У 1997 р. призначений на посаду завідувача кафедри медичної хімії. За період 

завідування кафедрою займався створенням і акредитацією при кафедрі Біохімічної 

лабораторії, що дало можливість розробити та впровадити ряд високо специфічних методів 

дослідження екологічного стану довкілля, фізико-хімічного складу мінеральних джерельних 

вод та біологічно активних речовин, що є маркерами патогенезу відповідної патології, 

провести виділення діючих субстанцій з рослин Карпатського гірського регіону для 

виготовлення лікарських форм перспективних для практичної медицини. 

Враховуючи, що фармацевтична галузь належить до пріоритетних напрямків 

економіки та підтримки здоров´я населення, в Івано-Франківській державній медичній 

академії в 1999 р. засновано фармацевтичний факультет з метою підготовки провізорів. 

Анатолій Олексійович був призначений першим деканом факультету. З його безпосередньою 

участю була організована навчально-виробнича база – відбудовано новий двоповерховий 

корпус, закуплено лабораторне оснащення та навчальні прилади необхідні для підготовки 

спеціалістів, сформовано кадровий викладацький склад факультету, розроблені робочі 

програми по предметах та підготовлено необхідну методичну документацію. У 2004 р. проф. 

Клименко А.О. був обраний дійсним членом (академіком) Української Академії Наук і 

одночасно керівником Івано-Франківського (Галицького) регіонального відділення УАН. В 

2006 р. нагороджений дипломом Лауреата премії УАН з врученням медалі Платона. 

 
Зліва направо перший ряд: ас. Грицик Л.М., проф. Пімінов О.Ф. (НФаУ), акад. Нейко Є.М. (ректор 

ІФНМУ), акад. Черних В.П. (ректор НФаУ, м. Харків), проф. Клименко А.О. (перший декан 
фармацевтичного факультету), доц. Семенів Д.В., доц. Грицик А.Р. (завідувач кафедри фармації); 
другий ряд: ас. Сологуб В.А., проф. Мойсеєнко М.О. (декан фармацевтичного факультету), проф. 

Яцишин Р.І. (заступник декана фармацевтичного факультету), ас. Скоропад М.І., ас. Лукашик М.А. 
(2008 р.) 

 

Під керівництвом та консультацією проф. Клименка А.О. виконано цілий ряд 

комплексних науково-дослідних робіт спільно з кафедрами терапії, хірургії, онкології, 

педіатрії, акушерства і гінекології, дерматовенерології, стоматології і фармації ІФНМУ, що 

дало можливість виконати і захистити 11 докторських і 37 кандидатських дисертацій. Проф. 

Клименко А.О. є співавтором 5 навчально-методичних посібників, автором 360 наукових 

робіт, 28 деклараційних патентів на винаходи, 6 інформаційних листів. В 2009 році рішенням 

Вченої Ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького йому 

було присвоєно звання почесного доктора (Doctor Honoris Causa). 



Анатолій Олексійович створив династію медиків: дружина – Наталія Миколаївна 

Клименко, лікар-терапевт; син – Клименко Юрій Анатолійович, лікар-хірург, кандидат 

медичних наук, має другу вищу освіту – фармації магістр права; невістка – Клименко Віра 

Іванівна, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології і 

фармакотерапії; дочка – Струк (Клименко) Оксана Анатоліївна, кандидат фармацевтичних 

наук, доцент кафедри, має другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», магістр за 

спеціальністю «Міжнародна економіка». Анатолій Олексійович на сьогодні є професором 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, робить свій вклад в 

навчання студентів фармацевтичного та медичного факультетів, веде за руку майбутніх 

провізорів та лікарів по тернах вивчення біохімії, медичної хімії та функціональної біохімії, 

навчаючи їх основ функціонування живого організму та механізмів лікування.   

 
Професори Клименко А.О. та Грицик А.Р. в оточенні перших випускників Університету через 10 

років після випуску (2014 р.) 

 

Стецьків Андрій Остапович  

Другий декан 

Стецьків А.О., завідувач кафедри хімії 

фармацевтичного факультету, у 1993 р. закінчив 

хімічний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка. До 1995 р. 

працював інженером науково-дослідної частини 

кафедри неорганічної хімії. З грудня 1995 по 

грудень 1998 р. навчався в аспірантурі даного 

закладу вищої освіти. У січні 1999 р. захистив 

дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 

хімічних наук на тему: «Взаємодія компонентів у 

потрійних системах Се – {Si, Ge} – {C, Sn, Sb, Bi}, 

фазові рівноваги та кристалічна структура сполук». З квітня 1999 року працює в ІФНМУ.  

У червні 2017 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора хімічних 

наук на тему: «Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та 

рідкісноземельних металів». А у листопаді, в ІФНМУ сталася знаменна подія. Вчена рада 

вишу урочисто привітала свого сотого доктора наук! Ним став Андрій Стецьків, один з 

лідерів науки Університету. «Сто докторів наук — дуже серйозне досягнення, таким числом 

може похвалитися далеко не кожен університет в Україні, — говорив тоді ректор ІФНМУ, 

професор Микола Рожко. — Ми довго йшли до цього, і тепер нарешті досягли такого 

«круглого» числа. Вітаю не лише нашого новоспеченого доктора, а й весь колектив 

Університету, і закликаю всіх наших молодих колег займатися науковою діяльністю на славу 

української науки та рідного Університету!» 



 
Стецьків А.О. велику увагу приділяє оволодінню 

студентами практичними навичками (2001 р.) 

 
Зі студентками другого набору фармацевтичного 

факультету ІФНМУ (2003 р.) 

Стецьків А.О. є автором понад 310 наукових та навчально-методичних публікацій (17 

з них – базі Scopus). Основним напрямом його досліджень є синтез нових інтерметалічних 

сполук, дослідження їх структури і властивостей з метою пошуку нових неорганічних 

матеріалів для застосування на виробництві та у медицині. 

 

Мойсеєнко Микола Іванович 

Третій декан 

Мойсеєнко М.І., завідувач кафедри 

медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізики, у 1978 р. із відзнакою закінчив 

Чернівецький державний університет (ЧДУ) імені 

Ю. Федьковича за спеціальністю «Фізика. 

Викладач фізики». У 1978–1981 рр. навчався в 

аспірантурі при кафедрі теоретичної фізики цього 

ж закладу вищої освіти.  

Професійний шлях професора Мойсеєнка 

М.І. розпочався 01.08.1978 р. із посади інженера 

кафедри теоретичної фізики ЧДУ. 01.12.1978 – 01.06.1981 рр. – аспірант кафедри теоретичної 

фізики ЧДУ; а вже із 25.06.1981 і до 09.11.1982 р. він – асистент кафедри фізики ІФДМІ; із 

09.11.1982 р. по 12.12.1989 р.– доцент кафедри медичної і біологічної фізики; із 02.09.1991 р. 

– по даний час – завідувач кафедри медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики. Вчений ступінь та звання: 

доктор біологічних наук (диплом доктора наук від 12.06.1997 р. 

за спеціальністю «радіобіологія»), професор кафедри 

біологічної фізики, інформатики та медичної апаратури (від 

1998 р.). 

Проф. Мойсеєнко М.І. 13 років – із 2005 до 2018 рр. – 

віддав фармацевтичному факультету як його декан та справжній 

батько. Микола Іванович – Голова Івано-Франківського 

осередку Товариства радіобіологів України; тривалий час був 

членом спеціалізованої вченої ради біологічного факультету 

ЧДУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій з 

біологічних наук. Автор понад 180 друкованих наукових праць 

(співавтор 1 національного підручника, 5 навчальних 

посібників, 8 типових програм з навчальних дисциплін). 



Професор Мойсеєнко М.І. – керівник, педагог, науковець: 

за дорученням кафедри українознавства і філософії, професор, академік, заслужений 

діяч науки і техніки України Качкан Володимир Атаназійович 

(уривок з книжки: Літопис каденції декана фармацевтичного факультету 2005–2018 

рр., професора Мойсеєнка М. І. Частина 2. Опінія у слові, піднесена до ступеня поваги і 

любові – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 80 с.) 

 

Ці визначальні критерії лідера, визначають середовище діяльності Миколи 

Мойсеєнка. Судилося йому стати керівником кафедри, факультету, а одночасно й 

організатором фармацевтичної освіти і науки Прикарпаття.  

У своїх діях він послідовний, цілеспрямований і наполегливий. Володіє умінням 

бачити й знімати суперечності, відділяти основне від другорядного, концентрувати увагу на 

посутньому. Мабуть завдяки цим якостям Миколі Мойсеєнку вдалося мобілізуватися і 

зреалізуватися у житті, здобути авторитет і повагу друзів. 

Перебуваючи на посаді декана, настановляючи студентів на здобуття насамперед 

фахового виховання спеціаліста, як розважливий керівник він ніколи не нехтував 

світоглядними та національно-патріотичними рисами студентів. Він з розумінням ставиться 

до обрання студентами дисциплін з курсу за вибором саме гуманітарного циклу.  

Як справжній наставник, він завжди є твердим, непохитним, послідовним у вимогах і 

водночас гнучким, здатним ставити на перше місце потреби та інтереси студентської молоді. 

Микола Іванович – наставник, який рішуче та неухильно вимагає від студентів виконання 

обов’язків, будучи при цьому розсудливим і спокійним, водночас він завжди делікатний у 

спілкуванні, але не ліберальний. 

Микола Іванович Мойсеєнко своєю багатолітньої працею на чолі деканату 

фармацевтичного факультету засвідчив глибоке усвідомлення ролі у педагогічному процесі 

медичного університету та мети власних виховних дій.  

Професійна тактовність Миколи Івановича полягає у творчому вмінні обирати у 

кожному конкретному випадку відповідну лінію поведінки, такий підхід з допомогою слова, 

погляду, які оберігають честь і гідність студентського колективу, кожної молодої людини, не 

принижуючи і надмірно не  возвеличуючи його честі та гідності. 

 

До Вас личить слово мудрий, 

Вам підходить – провідник, 

А ще – добрий, благородний,  

На всіх рівнях – керівник. 

Як наука точний,  

Якій присвятили життя, 

Людських стосунків зодчий  

Й щасливого майбуття. 

Ви – для факультету лад, 

Для студентів – тато, 

Для колег –  приклад, 

А для друзів –  свято. 

Для чоловіків – ікона стилю, 

Для жінок – генератор мрій,  

Ваша душа – світить на милю,  

Голівудська усмішка, королівський крій. 

Ми Вам бажаємо в гармонії 

Ще довгих-довгих літ, 

І вдячну цю фото-симфонію 

На добру пам’ять Ви прийміть. 

Ірина Федяк 



Федяк Ірина Орестівна 

Четвертий декан 

Федяк І.О. – одна із перших, залічених до штату 

фармацевтичного факультету у 1999 р., випускниця 

львівської фармацевтичної школи, кандидат 

фармацевтичних наук (2011), доцент (2014), очолює 

організаційно-економічний напрямок наукових, 

навчальних розробок кафедри організації та економіки 

фармації і технології ліків. У 1999 р. з відзнакою 

закінчила фармацевтичний факультет ЛДМУ імені 

Данила Галицького, із 2-го курсу була стипендіатом 

Верховної ради України.  

Після випускної вченої ради, червень 2013 р. Зліва направо: доц. Леочко Н.С., проф. Дудій П.Ф., 

проф. Гудивок Я.С., доц. Федоровська М.І., доц. Іванчук І.М., доц. Федяк І.О. 

 

 
Представлення новообраного декана в деканаті. Стоять зліва направо у першому ряді: диспетчери 

Багриновська І.І., Дутчак І.Я., професор Грицик А.Р., перший проректор ІФНМУ, професор Ерстенюк 

Г.М., декан фармацевтичного факультету, доцент Федяк І.О., професор Семенів Д.В.; у другому ряді: 

к.фарм. н., Рущак Н.І., комендант фармацевтичного корпусу Печенюк В.І., д.хім.н. Стецьків А.О. 
 

У 2011 Федяк І.О. під керівництвом професора Немченко А.С. (НФаУ) захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні підходи до вдосконалення 

лікáрського забезпечення хворих на хронічні вірусні гепатити в Україні» за спеціальністю 

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. На даний 

час закінчує виконання докторської дисертації: «Теоретико-прикладне обґрунтування засад 



фармацевтичної допомоги хворим на соціально небезпечні хвороби в Україні»; керує 3-ма 

дисертаційними роботами; була офіційним опонентом 3 робіт; під її керівництвом виконано 

16 дипломних проектів студентами; є автором понад 200 наукових праць; провізор вищої 

кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією». 

Моя учителька добра 

(уривок з книжки: Найдовший день любові. Присвячується Гудивок Я. С. –  

Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – 148 с.) 

Учитель – глибокий зміст одного слова… 

Учитель – від себе самого відмова… 

Учитель – проходять дні, проходять роки… 

Учитель – це слово мудре і високе… 

Я перед Вами схиляю голову й серце,  

Бо душа Ваша – то чисте озерце, 

То глибінь океану любові, 

То ріки пісень в повноводді. 

Як сьогодні пам’ятаю день знайомства з Івано-Франківськом, його медичною 

академією та з професором Гудивок Ярославою Степанівною. Кінець літа 1999 р…. За 

рекомендацією світлої пам’яті доцента Зузука Богдана Михайловича я принесла свої 

документи про закінчення фармацевтичного факультету Львівського державного медичного 

університету імені Данила Галицького до академіка Нейка Євгена Михайловича з надією 

отримати місце лаборанта на щойно створеному в ІФДМА фармацевтичному факультеті. Я 

навіть не знала, котрий із присутніх поважних професорів є ректором (Internet тоді ще не був 

членом сім’ї), підійшла до професора Глушка Любомира Володимировича… За хвилю акад. 

Нейко Є.М. підвів мене до інтелігентної пані і сказав: «Я вирішив – підеш спочатку 

викладати фармакологію під керівництвом завідувача кафедри, професора Гудивок Ярослави 

Степанівни, пройдеш добру школу». А вже у приймальній познайомилася з Дзвіняцькою 

Оксаною, яка також була направлена на кафедру фармакології. Ми обоє були спантеличені: 

Оксана не сподівалась отримати теоретичну кафедру, вона щойно закінчила клінічну 

ординатуру по кардіології, на фініш виходила її дисертація… Мої ж думки хаотично 

наздоганяли одна одну: це якась помилка, от зараз додивляться, що я щойно отримала 

диплом, ще не пройшла інтернатуру, маю якихось заледве 22 роки, яка з мене викладачка, та 

й ще фармакології… Нам обом прийти до тями допоміг лагідний голос Ярослави Степанівни 

по дорозі на кафедру: 

- З Оксаною Федорівною ми знайомі – була однією з кращих студенток. Не 

переживайте, якось воно налагодиться. Я також колись мріяла бути лікарем-практиком, а 

зараз не тямлю себе без фармакології. А наша Лідія Миколаївна Шеремета – навпаки, 

покинула практику, щоб стати науковцем-експериментатором, вже успішно захистила 

кандидатську. Але якщо дуже-дуже хочете (майже проспівала професор), то Господь 

допоможе повернутись у клініку (Опісля слова Ярослави Степанівни виявилися пророчими!) 

А тоді звернулась до мене: 

- І Ви не переживайте, як тільки захочети і будете багато працювати, то вже у скорому 

часі станете добрим викладачем, вік не відіграє вирішального значення, а лиш наполеглива 

праця помножена на любов до студента. 

Отже, Ярослава Степанівна – перша людина в Івано-Франківську, з якою я 

познайомилася, Оксана Дзвіняцька – друга, а третьою була Ірина Борисівна Лисюк. Так ми і 

почали працювати разом. Нас у 1999-2000 н.р. на кафедрі було всього 6 осіб: професор 

Гудивок Ярослава Степанівна, доцент Шеремета Лідія Миколаївна, 3 асистенти – Калугіна 

Світлана Михайлівна, Дзвіняцька Оксана Федорівна, я та старший лаборант Лисюк Ірина 

Борисівна, яка володіла всіма доступними на той час методиками роботи з лабораторними 

тваринами та проведення біохімічних аналізів.  

Часто до нас у гості приходив доцент Зузук Богдан Михайлович – мій львівський 

викладач з фармакогнозії, розказував про справи на фармацевтичному факультеті. Дан Зуз – 



його літературний псевдонім – за чашкою кави читав нам свої здебільшого старі вірші, бо 

нові писати не було часу і натхнення. Він тоді був заступником декана і всі перші 

матеріально-побутово-методичні труднощі цього дітища ІФНМУ впали саме на його плечі. З 

усіх працівників, які належали до фармацевтичного факультету, лише він та я мали тоді 

кваліфікацію провізора… 

 
Колектив кафедри фармакології, 2000 рік: зліва направо – к.мед.н. Дзвіняцька О.Ф., доц. 

Шеремета Л.М., проф. Гудивок Я.С., ст. лаб. Лисюк І.Б., ас. Федяк І. О., ас. Калугіна С. М. 

Ярослава Степанівна так згуртувала маленький колектив, що ми стали однією 

дружньою сім’ю. На перерві ми разом їли, особливо пам’ятаю корисну запарену вівсянку з 

олією. А якими смачними наїдками нас частувала Ярослава Степанівна після вихідних! Та й 

Ірина Борисівна з Оксаною не відставали! Спершу я не могла оговтатися: як пити чай разом з 

Професором, з такою великою людиною сидіти за одним столом і жартувати. Після Львова у 

мене було дещо інше уявлення про цю, як мені здавалось, касту небожителів.  

На жаль, уже немає з нами доцентів Богдана Зузука та Оксани Дзвіняцької, Юрчика 

Лисюка… Але життя триває, треба замирюватися із Божою волею та йти далі, досконало 

робити свою роботу, усміхатися прийдешньому дню та бути вдячними Богові, собі та людям 

за прожитий день. Треба і надалі вчитися віддавати і отримувати любов, просто щодня 

вчитися жити. Це і є заповіт Ярослави Степанівни! 

А поміж то була наука, було перше планування кандидатської роботи разом з 

Ярославою Степанівною, якій не судилося завершитись, бо волею цього ж таки ректора 

академіка Нейка Є. М. я була несподівано переведена на кафедру фармації на викладання 

доволі далекої від фармакології дисципліни організації та економіки фармації. Але Ярослава 

Степанівна мене ридаючу заспокоїла однією фразою: «Так треба для Університету». І 

дивлячись на неї, як вона спокійно поступилася місцем завідувача кафедри, як потім 

сприймала найбільш неочікувані свої призначення з тією ж фразою, я зрозуміла справжню 

мудрість людини, яка власні інтереси не підносить над суспільними. Що ж до Ярослави 

Степанівни, то інтереси ІФНМУ та слово ректора для неї – аксіома, яка не обговорювалася!  

Як багато ще хочеться сказати і про спільну роботу у екзаменаційній комісії з 

атестації випускників фармацевтичного факультету, яку Ярослава Степанівна очолювала 

неодноразово, а я була відповідальним секретарем, і про той перший досвід роботи у 

справжній науковій лабораторії під її керівництвом, і про подорож зі щурами у громадському 

транспорті до Тернополя для опанування нової методики…Але про все це у наступних 

споминах…  

Ірина Федяк 



Зузук Богдан Михайлович (1957–2009) – один із 

основоположників та натхненників фармацевтичного факультету 

ІФНМУ, віддав йому свої знання, вміння, здоров’я, вільний час; 

перший провізор у штаті факультету, заступник декана (1999 – 2001), 

кандидат фармацевтичних наук (1991), доцент (1998), знаний в Україні 

фармакогност, непересічний поет з псевдонімом Дан Зуз, нащадок 

прикарпатського фармацевта, який все своє недовге, однак яскраве 

життя знаходив, збирав і вивчав лікарські рослини. Його вірші мають 

стислий і стрімкий виклад, глибину думок і широку гаму почуттів. 

Народився Богдан Зузук 10.09.1957 у сім’ї вчительки української 

і німецької мов Анни Михайлівни та знаного фармацевта-травника 

Михайла Прокоповича. У 1974–1979 роках він навчався на фармацевтичному факультеті 

Львівського державного медичного інституту. У цей період Богдан Зузук і захопився 

поезією, почав писати вірші, обрав псевдонім, який походив від його імені та прізвища – Дан 

Зуз. У 1979–1984 рр. молодий спеціаліст працював інспектором з лікарської рослинної 

сировини в Івано-Франківському обласному аптечному управлінні. Здібного хлопця 

запримітили та у 1984 році запросили до лабораторії фітохімії і фітотерапії ІФДМА, де він 

пропрацював до 1991 року. Цього ж 1991 року Зузук Б.М. захистив кандидатську дисертацію 

на тему «Фармакогностичне вивчення льону посівного» та на шість років перебрався до 

Львова. До 1998 року Богдан Зузук жив і працював на два міста – працю мав у Львові, 

оскільки обіймав посаду асистента кафедри фармакогнозії Львівського державного 

медичного університету, а родина його залишилася в Івано-Франківську, дружина працювала 

в аптеці, сім’я виховувала 2-х дітей. Тому Богдан Михайлович радо прийняв запрошення 

ректора ІФНМУ, академіка Нейка Євгена Михайловича прийняти участь у створенні 

фармацевтичного факультету в Івано-Франківську. По приїзді до Франкового міста перший 

рік, до відкриття фармацевтичного факультету у 1998–1999 навчальному році Зузук Б.М. 

викладав фармакологію на однойменні кафедрі. А вже із 1999 і по 2009 роки трудився на 

новоствореному факультет у штаті кафедри фармації. 

Як непересічний поет та науковець Дан Зуз вів авторські програми на 

телерадіокомпанії «Вежа» в м. Івано-Франківську. У 2001 р. він переніс інсульт з глибокою 

комою, але вже за п’ять місяців після важкої операції повернувся до освітньо-наукової 

роботи. Але 04.11.2009 р. Богдан Михайлович раптово помер. Однак фармацевтичну справу 

у його родині продовжили дружина Люба, провізор за освітою, та випускниця 

фармацевтичного факультету ІФНМУ, донька Леся.  

Через все своє життя Богдан Зузук проніс щиру і незрадливу любов до науки, 

фармації та поезії і до фармацевтичного факультету ІФНМУ. Він – автор понад 150 наукових 

праць, науково-популярного видання «Цілющі екзоти» (2004 р.), навчального посібника 

«Ресурсознавство лікарських рослин» (2009 р.), а також понад 100 віршів. 

(за матеріалами https://www.facebook.com/kafedraoef1784/photos/ «Пам’яті науковця і 

поета. 10 вересня доценту Богдану Зузуку (поету Дану Зузу) виповнилося би 60 років) 

 
Зузук Б.М. – член атестаційної комісії фармфакультету з випуску інтернів (2009) 

https://www.facebook.com/kafedraoef1784/photos/


 
Доц. Зузук Б.М. із проф. Яцишином Р.І. і 

Головою ЕК із НФаУ (м. Харків) проф. 

Слободянюком М.М. (2007)  

 
Зузук Б.М. і завідувач аптеки «Центорія» 

Самборська Я.І. оцінюють випускницю 

(2008) 

Зузук Б.М. – член екзаменаційної комісії 

факультету з випуску студентів (2009) 

 
З доц. Стецьківим А.О., провізором 

Тростянецьким Р.Ф. на іспиті (2009) 

 
Зузук Б.М. – член екзаменаційної комісії 

фармацевтичного факультету з випуску 

студентів (2009) 

 
На відпочинку: по ліву руку від Зузука Б.М. – 

Заслужений фармацевт Українт, покійний 

Клим М.Ю. (2009) 

Лю-лю-люлечка 

Ла-ла-ласкаво 

Лі-лі-літечко 

Лю-лю-любов! 

На розмові із 

рослинами  
У Карпатах зі студентами на зборі лікарських 

рослин. Крайня справа – Леся Зузук 



На пам'ять Зузуку 

Стоять Карпати у задумі, 

Дощі сльозами котяться додолу, –  

Умер Співець!.. Співець у труні… 

Не вернеться він вже додому… 

Не пройде тими вже стежками, 

Які манили так до себе,  

Не замилується квітками, 

І не складе про них поеми. 

Він вмів із зіллям говорити, 

Воно відкрилося Йому: 

Котре, коли, від чого пити –  

Все розказало Зузуку. 

І Він спішив це передати 

І у поезії, і науково, 

Творив: писав і друкував багато, 

Аж раптом… Зірвались струни серця в Нього. 

Учителю, Наставнику і Друже, 

Карпатське зілля спить – не знає, 

За ким сьогодні серце тужить, 

І пісня недоспівана лунає… 

Нехай Творець, що дав талан складати 

Пісні, статті і вірші білі –  

Прийме й оселить в райськії палати, 

Де Сам живе і всі Святії… 

Ірина Федяк 

Окрім 

доцента Богдана 

Михайловича 

Зузука, 

фармацевтичний 

факультет сумує та 

пам’ятає про 

талановитого хіміка-

синтетика, доцента 

Зенона Леонідовича 

Новицького; здібну 

кардіолога і душевну 

людину, доцента 

кафедри клінічної 

фармакології та 

фармакотерапії 

Оксану Федорівну 

Дзвіняцьку, 

асистентів кафедри 

фармації провізорів-

практиків вищої 

кваліфікаційної категорії: Михайла Анатолійовича Лукашика, першого і єдиного 

Заслуженого фармацевта на Прикарпатті Михайла Юрійовича Клима, завідувача Обласного 

аптечного складу Феодосія Павловича Менделюка; лікаря-оториноларинголога, асистента 

кафедри фармакології Марію Володимирівну Юзифишин; засновника і фундатора НПЦ 

«Фармація. Хроматографічний аналіз» Володимира Івановича Лисюка.  



КАФЕДРА ХІМІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Кафедра хімії фармацевтичного факультету заснована у серпні 1999 року як курс 

хімії, який очолив кандидат хімічних наук, доцент Стецьків Андрій Остапович. Крім нього, 

педагогічним та науковим процесом у перші роки роботи займалися: к.х.н., асист. Новицький 

Зенон Леонідович, ст. викладач Вівчар Дана Петрівна, ст. викладач Тимошенко Валентина 

Яківна, ст. лаборант Деркач Оксана Богданівна. 1 вересня 1999 року перші 38 студентів 

переступили поріг Університету в корпусі, що розташований в мальовничій центральній 

частині міста по вулиці Мазепи, 34.  

 
Колектив фармацевтичного факультету, 2000 р. Сидять зліва на право: Гуцуляк Б.М., Новицький З.Л., 

Стецьків А.О., Тимошенко В.Я., Клименко А.О., Ясенко Д.О., Слаб’як О.І., Недоступ А.Т.,  

Бурдиляк Т.В., Зоріна Т.Л., Водославський В.М. 

Хімія – наука дивовижна. Вона дуже конкретна і стосується незліченних корисних і 

шкідливих речовин навколо нас і всередині нас. Тому хімія потрібна і будівельникові, і 

лікарю, і журналісту, і домогосподарці. Що спонукає людей займатися хімією? Напевно, 

таємнича сила, закладена в речовині. Вона може бути і цілющою, і страшною за своєю 

руйнівною дією. Вона може подарувати тепло і світло, але може занурити в морок і холод. 

Хіміки, за суттю, азартні мисливці за незвичайними властивостями нових речовин. Спочатку 

вони теоретично визначають мету – потрібні властивості невідомої речовини, а потім 

починають вистежувати «здобич», проводити синтези (отримувати цю речовину), заганяючи 

«звіра» в капкан за всіма правилами. А «упіймаючи» нову речовину, передають її 

будівельникам, фармацевтам, агрономам, зв’язківцям, енергетикам, художникам ... 

У наші дні хімія стала могутньою зброєю цивілізації, сировинною базою практично 

всіх галузей промисловості і сільського господарства. З її допомогою створюються ліки та 

вітаміни, добрива для підвищення родючості ґрунту і хімічні засоби захисту рослин. Вугілля, 

нафта, газ і руди хімія перетворює на енергію і метали, бетон і скло, кераміку і численні 

органічні сполуки, в тому числі такі, яких немає у природі. Озброєні знанням хімії, люди 

ведуть синтез барвників, штучних волокон, отримують напівпровідники і надпровідники, 

паливо для ракетних двигунів, нові будівельні матеріали. Ядерна енергетика також 

немислима без знання хімії. Однак в хімії досі так багато незрозумілого і невідкритого! 

Постійно з’являються нові області старої науки, нові речовини, нові методи їх отримання та 

дослідження. Саме це є основною метою роботи співробітників кафедри. 

У 2001 році курс було реорганізовано в кафедру хімії під керівництвом доктора 

хімічних наук, професора Гуцуляка Бориса Михайловича. Автор 121 наукової та 22 

навчально-методичних публікацій, 30 авторських свідоцтв. Підготував 4 кандидатів наук, 

був членом ряду спеціалізованих рад із захисту дисертацій та Української Національної 

Комісії з української хімічної термінології і номенклатури.  

Зі збільшенням кількості студентів приміщення старого корпусу ставало все тіснішим. 

Ректорат приймає рішення про побудову нового навчального корпусу для потреб 

фармацевтичного факультету. За 8 місяців коштами ІФНМУ було відкрито 



реконструйований корпус фармацевтичного факультету, який не має аналогів в Україні і де 

зараз розміщена кафедра хімії. 

У грудні 2004 року на посаду завідувача кафедрою був призначений доктор хімічних 

наук, професор Миронюк Іван Федорович. Під його керівництвом на кафедрі велися 

дослідження, спрямовані на створення пристроїв генерування і накопичення електричної 

енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів з використанням 

інтеркаляційних технологій. Миронюк ІФ. – автор понад 110 наукових публікацій і 97 

винаходів, його здобутки відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки 

(1992), переможець всеукраїнського конкурсу «Винахід року» (2006, 2009 рр.). 

З жовтня 2007 р. кафедру очолював доктор медичних наук, академік УАН, професор 

Клименко Анатолій Олексійович.  

З квітня 2009 року по серпень 2011 року кафедрою завідувала доктор медичних наук, 

академік УАН, професор Гудивок Ярослава Степанівна. Основні напрямки наукової 

роботи присвячені вивченню фармакології кардіотонічних та антиоксидантних лікарських 

засобів. Автор понад 200 наукових праць, 4-х авторських свідоцтв на винаходи, 10-и 

рацпропозицій. 2-х медичних рекомендацій та 2-х авторських листів, співавтор двох 

підручників «Фармакологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів України. 

Підготувала 4-х кандидатів медичних наук. 

 
Колектив кафедри хімії фармацевтичного факультету (2010 р.). Стоять зліва направо: ас. Кукурудз 

С.М., ас. П’яста Г.Г., ас. Лімбах В.М., доц. Боднарчук О.В., ас. Струк О.О., ст. викл. Тимошенко В.Я., 

ст. викл. Вівчар Д.П., зав. кафедри, проф. Гудивок Я.С, ст. лаб. Деркач О.Б., ас. Винницька Р.Б.,  

ас. Мандзюк Л.З., доц. Стецьків А.О., ас. Кукурудз С.М. 
 

У вересні 2011 року на посаду завідувача кафедри призначений доцент Стецьків 

Андрій Остапович. На даний час на кафедрі працюють 16 осіб: серед 13 співробітників, які 

проводять заняття зі студентами фармацевтичного факультету, є 1 доктор хімічних наук, 4 

кандидати хімічних наук, доценти; 1 кандидат технічних наук, доцент; 1 кандидат 

фармацевтичних наук, доцент; 2 старші викладачі; 4 асистенти і 3 працівники навчально-

допоміжного персоналу 

Упродовж останніх 5 років співробітниками кафедри видано 83 наукові статті, 18 з 

яких проіндексовані в наукометричній базі Scopus. Працівники кафедри активно приймають 

участь у наукових конференціях та симпозіумах, зокрема, вийшли у світ 135 тез доповідей та 

6 патентів на винахід. Статті наших науковців друкуються в провідних журналах України, 

Польщі, Великобританії, США, Швейцарії. Опрацьовані методики дозволили співробітникам 

кафедри вперше синтезувати 170 нових тернарних та тетрарних сполук неорганічної 

природи, а також понад 150 органічних сполук. За допомогою методів рентгенівскої 



дифракції від монокристалів та полікристалів для 122 інтерметалідів повністю визначено 

кристалічну структуру. Описані кристалохімічні особливості цих сполук. Розшифровано та 

описано 5 нових структурних типів: La2LiGe4Si2, Tm2,2Co6Sn20, TmLi2Co6Sn20, 

Ce2Li0,39Ni1,61Si2 та La2LiAlGe2. На основі кристалохімічного аналізу і даних з обчислення 

електронної структури вперше нашими науковцями встановлено, що у більшості 

синтезованих багато-компонентних інтерметалідів, окрім основного металічного зв’язку, є 

деяка частка інших зв’язків (ковалентного або іонного). Науковці кафедри дослідили 

взаємодію понад 20 хімічних елементів у близько 40 потрійних системах.  

  
Викладачі кафедри хімії доц. Боднарчук О.В. та ас. Пяста Г.Г. (зліва) і ас. Тимошенко В.Я. (справа) 

проводять практичні заняття з іноземними та вітчизняними студентами (2009 р.) 

За час існування кафедри видано близько 120 навчально-методичних посібників, 

причому 6 з них затверджено комісією з хімії Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальністю «Фармація». 

 

Боднарчук Олеся Василівна у 1998 р. закінчила Чернівецький 

національний університет. З 2003 р. працювала на кафедрі хімії на 

посаді асистента. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію зі 

спеціальності «Органічна хімія» на тему: «Синтез та біологічна роль 

четвертинних солей циклопентан[c]хінолінію», отримала звання 

доцента. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт. 

Продовжує працювати над отриманням і вивченням властивостей 

різноманітних органічних сполук, відповідальна за навчально-

методичну роботу кафедри. 

 

Леочко Наталія Степанівна у 2000 р. отримала диплом магістра 

Національного університету «Львівська політехніка» та продовжила 

навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. У 2005 захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Окиснення аліфатичних 

альдегідів С2-С6 у присутності кластерів паладію». Із 2005 р. – 

асистент, із 2012 р. – доцент кафедри хімії фармацевтичного 

факультету ІФНМУ; з 2011 р. – заступник декана фармацевтичного 

факультету з денної, а з 2019 р. – із заочної форм навчання. 

 

Дмитрів Анжела Миколаївна у 2002 р. закінчила Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника. У 2006 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Точкові дефекти і фізико-хімічні 

властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі». З вересня 

2006 року працює на кафедрі хімії ІФНМУ. Наукові інтереси пов’язані з 

дослідженням фізико-хімічних властивостей напівпровідникових 

матеріалів, колоїдних систем та з використанням наноматеріалів і 

нанотехнологій у фармації і медицині. 



 

Мельник Дмитро Олександрович з 2001 по 2005 рр. навчався в 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

У 2010 р. почав працювати в ІФНМУ, 2010 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему: «Електронні та спектральні властивості йонів 

полієнів – аналогів ціанінових барвників». Проводить наукові 

дослідження в області квантово-хімічних розрахунків будови, 

забарвлення та реакційної здатності органічних сполук. Є керівником 

обласних секцій «Хімія» та «Медицина» Малої академії наук. На даний 

час – доцент, куратор ECTS та відповідальний секретар екзаменаційної 

комісії фармацевтичного факультету. 

 

Мельник Оксана Ярославівна з 2001 по 2005 рр. навчалася в 

Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника». У 

цьому ж році прийнята на роботу асистента кафедри хімії 

фармацевтичного факультету ІФНМУ. У 2017 р. захистила 

дисертаційну роботу на тему: «5-Алкенілфункціоналізовані 4-

хлороімідазоли та їх похідні». У 2019 р. отримала вчене звання доцента 

кафедри хімії. 

 

Винницька Рената Богданівна з 1986 по 1991 рр. навчалася на 

хімічному факультеті Чернівецького державного університету, який 

закінчила з відзнакою. З 2005 по 2011 рр. навчалася на заочному 

відділенні фармацевтичного факультету ІФНМУ (диплом з відзнакою). 

З 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри хімії. У 2014 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему «Виділення та аналіз 

природних шиконінів та синтез і біологічна активність їх аналогів». З 

2017 р. працює доцентом кафедри хімії фармацевтичного факультету 

 

Мандзюк Лідія Зіновіївна у 2001 р. закінчила Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Хімія». З 2005 по 2010 рр. навчалася заочно на 

фармацевтичному факультеті ІФНМУ і отримала вищу освіту за 

спеціальністю «Фармація». Із 2006 р. працює асистентом кафедри хімії. 

Виконує кандидатську дисертацію на тему «Синтез і властивості 

похідних бензо[e]піразоло[1,5-с][1,3]оксазинів».  

 

Дмитроца Тетяна Василівна у 1999 р. закінчила Рівненський 

державний гуманітарний університет і отримала вищу освіту за 

спеціальністю «Фізика та хімія». З вересня 2002 р. працює на кафедрі 

хімії. Продовжує роботу над кандидатською дисертацією на тему: 

«Вплив турбулентності та складу реакційного потоку на морфологію 

наночастинок кремнезему при пірогенному синтезі».  

 

Тимошенко Валентина Яківна закінчила Запорізький фармацевтичний 

інститут у 1964 р. Працювала в обласній Контрольно-аналітичній 

лабораторії Івано-Франківського аптечного управління на посаді хіміка-

аналітика. У 1980 р. прийнята в Івано-Франківське бюро судово-

медичної експертизи на посаду завідувача відділу судово-медичної 

токсикології. З 1999 р. – старший викладачем кафедри хімії.  

 

Деркач Галина Олегівна у 2009 р. закінчила ІФНМУ та отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація». З 2012 р. працює 

асистентом кафедри хімії фармацевтичного факультету, під 

керівництвом професора Лесика Р.Б. (ЛНМУ імені Данила Галицького) 

виконала і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез та 

вивчення кореляції «структура – біологічна активність» похідних 5-

амінометилентіазолідинонів». 



 

П’яста Галина Григорівна у 1971 р. закінчила Львівський 

політехнічний інститут та отримала диплом хіміка-технолога. З 2007 р. 

працює асистентом кафедри хімії фармацевтичного факультету, 

викладає неорганічну, аналітичну хімії, час забезпечує освітній процес 

студентів фармацевтичного відділення медичного коледжу ІФНМУ. 

 

Кукурудз Світлана Миколаївна в 1991 р. закінчила Львівський 

політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного 

органічного та нафтохімічного синтезу», здобула кваліфікацію інженера 

хіміка-технолога. З вересня 2006 року працює на кафедрі хімії на посаді 

старшого лаборанта. З 2014 року є викладачем неорганічної та 

аналітичної хімії в медичному коледжі ІФНМУ. 

 

Деркач Оксана Богданівна у 2005 р. закінчила Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу та отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», здобула кваліфікацію інженер-еколог. З січня 2000 року 

працює на кафедрі хімії на посаді старшого лаборанта. 

 

Бівол Оксана Олексіївна в 2008 р. закінчила природничий факультет 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за 

спеціальністю «Біолог. Викладач біології». У 2009 р. прийнята на 

посаду старшого лаборанта кафедри хімії фармацевтичного факультету 

ІФНМУ.  

 
Колектив кафедри хімії фармацевтичного факультету (2014 р.).  

Стоять зліва направо: ст. лаб. Бівол О.О., ас. Мандзюк Л.З., доц. Боднарчук О.В., ас. Лімбах В.М., 

доц. Мельник Д.О., доц. Мельник О.Я., доц. Леочко Н.С., зав. кафедри, д.х.н. Стецьків А.О., ст. лаб. 

Деркач О.Б., доц. Дмитрів А.М., доц. Винницька Р.Б., ас. Кукурудз С.М., ас. П’яста Г.Г. 

 



КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ 
 

Фармація – фундаментальна і давня галузь медицини, яка забезпечує пошук, вивчення 

і виготовлення лікарських засобів, якій присвятили своє життя видатні вчені світу. Винайти 

новий засіб і втілити його у медичну практику – завдання важке та тривале. Початок цього 

шляху – в надрах фармацевтичної науки, а кінець – на прилавку аптеки. Відстань між ними – 

довга дистанція, проходження якої і є безпосереднім завданням фармації.  

Кафедра фармації ІФНМУ була заснована у 2002 р. Вона є випускною і проводить 

практичну підготовку студентів на ІІ–V курсах, а також провізорів-інтернів, курсантів за 

спеціальністю «Загальна фармація», «Організація та управління у фармації». 

 
Професор Грицик А.Р. читає лекцію 

 
Професор Грицик А.Р. на практичному занятті 

 
Заняття з фармацевтичної ботаніки веде 

доцент Недоступ Г.Т. 

 
Приймання гербарію із навчальної практики з 

фармакогнозії проводить ас. Вовк Л.В. 
Кафедра фармації забезпечує навчання студентів із фармацевтичної ботаніки, 

фармакогнозії, фармацевтичної хімії, стандартизації лікарських засобів, ресурсознавства 

лікарських рослин, лікарських рослини і фітотерапії. Для закріплення знань та 

вдосконалення практичних навичок студентів функціонують 2 лабораторії навчально-

практичного центру «Фармація». 

В Україні близько 50 % лікарських засобів виготовляється з рослинної сировини, яку 

заготовляють в природних умовах. Деякі рослини офіційна медицина обминула своєю 

увагою або використовує неповністю. А одним із найбільш цінних природних регіонів, де 

збереглася флора судинних рослин, є Карпатський регіон. Своєрідність краю – краса 

ландшафтів, багата флора і фауна. Тому з метою фармакогностичного дослідження 

лікарських рослин, розробки лікарських засобів, сучасних методів аналізу сировини і 

фітозасобів колектив кафедри фармації працює над науковою роботою «Дослідження 

культивованих і дикорослих лікарських рослин Західного регіону України та розробка 

технологій їх застосування з лікувальною метою». 

У 2003 р. в ІФНМУ було закладено навчально-дослідні ділянки лікарських рослин, 

колекція яких налічує 110 видів місцевої та інтродукованої флори, включаючи рідкісні і 

зникаючі види флори Карпат і Прикарпаття, які занесені до Червоної книги України; 

створено генетичний банк насіння.  

Атестація випускників – підсумок діяльності кафедри та факультету, до якої в 

ІФНМУ готуються завжди старанно та чекають поважних гостей. 



 
Ректор ІФНМУ акад. Нейко Є.М. на державних 

іспитах на кафедрі фармації. Голова ЕК – проф. 

Гудивок Я.С. (2009) 

 
Ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М. на державних 

іспитах на кафедрі фармації. 

Голова ЕК – проф. Марчишин С.М. (2014) 

 
Захист першої дипломної роботи в ІФНМУ, 

керівник: проф. Грицик А.Р. (2013) 

 
Держана атестація провізорів-інтернів на 

кафедрі фармації (2016) 

ПОДІ із фармацевтичної хімії під строгим зором 

першого проректора, проф. Ерстенюк Г.М. (2019) 

Студент-іноземець складає фармакогнозію 

професорам Ерстенюк Г.М. і Грицику А.Р., 2017 

 
Ас. Цвеюк Н.П. і Гавкалюк М.І. на практиці з 

фармакогнозії з першим набором студентів (2002) 

 
Зліва направо: Рущак Н.І., Недоступ Г.Т., 

Мельник М.В., Гузьо Н.М. (2009) 



У різні періоди на кафедрі фармації працювали доц. Зузук Б.М., к.фарм.н. Ковальська 

(Цвеюк) Н.П. (перший кандидат фармацевтичних наук в ІФНМУ, сьогодні – доцент кафедри 

фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), 

асист. Лукашик М.М., асист. Яремчук М.А., асист. Клим М.Ю., асист. Менделюк Ф.П. 

Станом на 2019 – 2020 н.р. на кафедрі працює завідувач кафедри, професор, 8 

доцентів, кандидатів наук, 6 кандидатів наук, асистентів, 14 асистентів без наукового 

ступеня, 3 викладача медичного коледжу, 6 старших лаборантів / лаборантів. Колектив 

кафедри фармації у 2008 р. показано на фото. 

 
Зліва направо перший ряд сидять: ас. Лукашик М.М., ас. Горбата Н.Ю., доц. Семенів Д.В., доц. 

Недоступ Г.Т., завідувач кафедри, доц. Грицик А.Р., ас. Лукашик Т.Н., доц. Зузук Б.М., асист. Яцента 

О.Я.; другий ряд стоять: ас. Сікорин У.Б., ас. Безрука Н.А., ас. Грицак Р.А., Прокопів І.В, ас. Рущак 

Н.І., ас. Івасюк І.М., ас. Дубель (Тучак) Н.І., ст. лаб. Маланій О.С., ас. Сологуб В.А., ас. Грицик Л.М.; 

третій ряд – ас. Слаб’як О.І., ас. Самборський О.С., ас. Мельник М.В., ас. Скоропад М.І., ас. Ціхонь 

Г.М., ас. Яцюк К.М., ас. Пермяков В.В., ас. Вовк Л.В., ас. Водославський В.М. 

 
Грицик Андрій Романович – завідувач кафедрою фармації, доктор 

фармацевтичних наук, професор. У 1992 р. закінчив з відзнакою 

Львівський державний медичний університет. 1992–1996 рр. навчався в 

заочній аспірантурі при кафедрі фармакогнозії і ресурсознавства 

лікарських рослин. З 1997 р. по 2001 р. працював викладачем Львівського 

державного медичного коледжу імені А. Крупинського за сумісництвом, 

з 1998 – завідувач аптеки військового госпіталю Прикордонних військ 

України, з червня 2001 р. Грицик А.Р. в ІФНМУ на посаді завідувача 

кафедри фармації. З 2009 по 2012 рр. навчався в ЛРІДУ Національної 

академії державного управління при Президентові України.  

У 1998 р. Грицик А.Р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фітохімічне 

дослідження щавлю альпійського флори Карпат» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична 

хімія і фармакогнозія, у 2008 р. –докторську дисертацію на тему «Фармакогностичне 

дослідження рослин родин Тирличеві і Гречкові як перспективних джерел лікувальних і 

профілактичних засобів» за цією ж спеціальністю.  

Грицик А.Р. – провізор вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Загальна 

фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Організація і управління фармацією»; 

доцент (2004 р.), професор (2011 р.) кафедри фармації ІФНМУ; магістр державного 

управління (2012 р.); дійсний член (академік) Української академії наук (2011 р.); член 

комісії медичних наук Польської академії наук, відділення в Любліні (2014 р.). Є автором 

526 наукових та науково-методичних праць, серед яких 161 стаття, 8 монографій, 50 патентів 



на винахід або корисну модель, 4 інформаційні листи, 1 нововведення, 5 навчально-

методичних посібників, затверджених ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. 

Під керівництвом проф. Грицика А.Р. захищено 12 кандидатських дисертацій: Цвеюк 

Н.П. (2005), Сікорин У.Б. (2010), Мельник Г.І. (2011), Струк О.А. (2012), Сологуб В.А. 

(2013), Стасів Т.Г. (2015), Мельник М.В. (2016), Мандзія Т.П. (2018), Сас І.А. (2018), Нейко 

О.В. (2018), Старченко Г.Ю. (2019), Свірської С.П. (2019); 21 магістерська робота, 

виконуються дисертації Гузьо Н.М., Юрків Х.Р., Посацькою Н.М., Малюванчук С.В. тощо. 

 

Недоступ Ганна Теодорівна – кандидат біологічних наук, доцент. У 

1966 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. 

Федьковича, у 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Донне тваринне населення р. Дністер і її водойм». Кандидат 

біологічних наук (1995), доцент (2005), автор 34 наукових і 36 

навчально-методичних праць. Керівник студентського наукового гуртка, 

куратор академічної групи. 

 

Іванчук Ірина Михайлівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент. 

У 1998 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. 

Ю.Федьковича, спеціальність «Біологія», здобула кваліфікацію біолога, 

викладача біології та хімії. У 2008 р. закінчила аспірантуру при НФаУ, у 

2009 захистила кандидатськку дисертацію на тему: «Хіміко-

токсикологічнне дослідження донормілу», автор 53 друкованих праць. 

Виконувала обов’язки куратора, відповідального секретаря 

екзаменаційної комісії факультету. Із 2019 року – заступник декана 

фармацевтичного факультету по денній формі навчання. 

 

Сікорин Уляна Богданівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2013). У 1998 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. 

Ю.Федьковича за спеціальністю «Біологія та хімія» (біолог, викладач 

біології та хімії). З 2001 – старший лаборант, згодом – асистент кафедри 

фармації. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження стародуба широколистого». Є автором 

38 друкованих праць, серед яких 2 патенти України на корисну модель, 5 

методичних рекомендацій. У 2011 – лауреат премії Голови обласної 

державної адміністрації та Голови обласної ради в номінації «Молодий 

вчений року». 

 

Струк Оксана Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2019). З відзнаками закінчила 3 ЗВО: у 2007 р. – ІФНМУ (кваліфікація 

провізора); у 2006 р. – Івано-Франківський інститут права, економіки та 

будівництва, спеціальність «Економіка і підприємництво», бакалавр з 

обліку і аудиту; у 2008 р. – Міжнародний науково-технічний університет 

акад. Юрія Бугая, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр. У 

2012 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне 

дослідження видів роду Гадючник західного регіону України». Автор 56 

друкованих праць, член-кореспондент Української академії наук (2017). 

 

Сологуб Вероніка Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент (2015). У 2005 р. з відзнакою закінчила фармацевтичний 

факультет ІФДМУ. У 2004–2006 працювала на посаді фармацевта НВА 

ІФНМУ. У 2006 р. захистила магістерську роботу на тему «Дослідження 

флавоноїдів та ксантонів як перспективних джерел лікарських засобів», 

у 2013 – кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне 

дослідження видів роду Звіробій західного регіону України». Провізор 

вищої кваліфікаційної категорії, є автором 39 наукових праць, в тому 

числі 2 патентів України на корисну модель. 



 

Стасів Тетяна Генадіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2019). У 1997 р. закінчила лікувальний факультет ІФДМА, у 2007 р. – 

університет «Економіки та права «КРОК», факультет «Якість, 

стандартизація, сертифікація», спеціальність – керівник установи із 

стандартизації, сертифікації та якості. З 2008 р. – аудитор сертифікації 

систем управління безпечністю харчових продуктів і кандидат в 

аудитори сертифікації систем управління. З 2004 р. – асистент, з 2019 р. 

– доцент кафедри фармації. У 2015 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження котячої м’яти 

справжньої». Є автором 90 наукових праць. 

 

Мельник Марія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент (2019). У 2004 р. закінчила Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Біологія» (біолог, 

викладач біології). З 2007 р. – асистент кафедри фармації. У 2016 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Рута». Автор 84 наукових праць, з них 67 

наукових та 17 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 

патенту на винахід та 8 патентів України на корисну модель. 

 

Водославський Василь Мирославович – кандидат фармацевтичних 

наук, доцент (2019). У 1999 р. з відзнакою закінчив Чернівецький 

державний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «Біологія» 

(біолог, викладач біології та хімії). З 1999 – старший лаборант, 2003 р. – 

асистент кафедри фармації ІФНМУ. У 2009–2013 навчався в аспірантурі 

при НФаУ, у 2014 захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне вивчення рослини Зірочник середній». Автор 64 

праць, 7 патентів України на корисну модель. 

 

Данилів Світлана Іванівна – кандидат біологічних наук, асистент. У 

2006 р. з відзнакою закінчила Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника. У 2006–2009 навчалась в аспірантурі при цьому ЗВО. З 

2008 р. працює на кафедрі фармації ІФНМУ. У 2011 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення стану основних клітинних 

і гуморальних факторів імунної системи Cyprinus carpio L. під впливом 

іонів свинцю та хрому» за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. Автор 17 

наукових праць та 2 методичних посібників. 

 

Дубель (Тучак) Наталія Ігорівна – кандидат фармацевтичних наук, 

асистент. У 2006 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 

2007 р. захистила магістерську роботу на тему: «Опрацювання складу, 

технології та дослідження мазі з антимікробною дією», магістр фармації. 

З 2006 р. працювала старшим лаборантом, з 2007 р. – асистентом 

кафедри фармації. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Фармакогностичне дослідження рослин роду Приворотень», є 

автором 40 наукових праць.  

 

Рущак Надія Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2007 р. закінчила Прикарпатський національний університет імені 

В.Стефаника (спеціальність «Хімія»). З 2006 р. – асистент кафедри 

фармації ІФНМУ. У 2013 р. закінчила аспірантуру при НФаУ, у 2018 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез, фізико-хімічні та 

біологічні властивості 3-(4-оксо-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот 

та їх похідних». Автор 55 праць, відповідальна за підготовку студентів 

фармацевтичного факультету до іспитів «Крок 1, 2. Фармація», Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 



 

Мандзій Тарас Петрович – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2009 р. закінчив фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2010 р. працює 

асистентом кафедри фармації. У 2018 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження видів роду Сосна». 

Є автором 24 наукових праць: 8 статей, 1 патенту на корисну модель, 1 

монографії та 14 тез доповідей. 

 

Сас Ірина Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2008 р. з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ІФДМУ. З 

2008 р. працювала старшим лаборантом, з 2009 р. – асистентом кафедри 

фармації. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Фармакогностичне дослідження видів роду Буквиця (Betonica L.) флори 

України». Є автором 24 наукових праць, в тому числі 1 патенту України 

на корисну модель, 1 методичних рекомендацій. 

 

Нейко Оксана Василівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2011 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 2011–2012 рр. – 

старший лаборант, з 2012 р. – асистент кафедри фармації. У 2012 р. з 

відзнакою захистила магістерську роботу на тему: «Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Деревій», у 2019 – кандидатську дисертацію на 

тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду Деревій та розробка 

фітозасобів на їх основі». Є автором 20 наукових праць. Брала участь у 

проекті «Україна. Завтра. UA» (2010). 

 

Старченко Галина Юріївна – асистент. У 2011 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 2019 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження вересу звичайного 

(Calluna vulgaris (L. Hull.)». Є автором 17 наукових робіт, у тому числі 7 

статей, 2 патентів України, 1 методичних рекомендацій, 7 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.  

 

Гузьо Наталія Миколаївна – асистент. У 2001 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ЛНМУ імені Данила Галицького. З 2002 р. – 

лаборант, з 2004 р. – асистент кафедри фармації ІФНМУ. Виконує 

кандидатську дисертаційну роботу на тему: ««Фармакогностичне 

дослідження парила звичайного (Agrimonia eupatoria)». Із 2009 р. 

працює в практичній фармації на посаді завідувача аптеки власної 

мережі «Берегиня». 

 

Слаб’як Оксана Іванівна – асистент. У 1999 р. закінчила 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 

здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії. З лютого 2001 р. працює в 

ІФНМУ на посаді старшого лаборанта, а з жовтня 2001 р. – асистента 

кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Хіміко-

токсикологічний аналіз ефавіренцу». Є автором 22 друкованих праць, 1 

патенту на винахід, 1 патенту на корисну модель.  

 

Бучко Олександра Василівна – асистент. У 1997 р. закінчила 

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, біолог. Із 1995 

р. по 2005 р. – вчитель біології та хімії ЗНЗ № 31 м. Чернівці; з 2004 р. – 

старший вчитель, з 2010 р. – спеціаліст вищої категорії. З 2005 р. – 

асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на тему: 

«Поширення, еколого-ценотичні особливості, структура популяцій та 

оцінка ресурсного потенціалу Potentilla alba на Заході України», є 

автором 12 наукових праць, 1 патенту на корисну модель. 



 

Безрука Наталія Анатоліївна – асистент. У 1991 р. закінчила 

Національний університет «Львівська політехніка». З 2002 р. працює в 

ІФНМУ на посаді старшого лаборанта кафедри хімії фармацевтичного 

факультету, з 2004 р. – старший лаборант кафедри фармації, з 2006 р. – 

асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертаційну роботу, 

є автором 10 друкованих праць. 

 

Ірина Миколаївна Івасюк – асистент. У 2006 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2007 р. захистила магістерську 

роботу на тему: «Дослідження лікарських рослин, що вміщують 

дубильні речовини, як перспективних джерел ЛЗ». З 2007 р. – асистент 

кафедри фармації, з 2017 р. – аспірант кафедри фармакогнозії з 

медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І.Я. Горбачовського», є автором 7 наукових праць.  

 

Юрків Христина Романівна – асистент. У 2008 р. з відзнакою 

закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2010 р. з відзнакою 

захистила магістерську роботу на тему «Розробка та дослідження 

лікувально-профілактичних засобів з рослинними екстрактами». З 2009 

р. – асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на 

тему «Розробка складу і технології лікарських косметичних засобів з 

рослинними екстрактами», є автором 22 наукових праць.  

 

Коляджин Тарас Іванович – асистент. У 2010 р. з відзнакою закінчив 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2011 р. працює асистентом 

кафедри фармації, виконує кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження астранції великої Astrantia major L.». Є 

автором 14 наукових праць, у тому числі 8 статей, 5 тез доповідей, 1 

методичних рекомендацій.  

 

Ференц Надія Ігорівна – асистент. У 2010 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2011 р. працює асистентом 

кафедри фармації, магістр фармації. Основні напрямки наукової 

діяльності включають: проведення ресурсознавчих досліджень, 

виявлення, підтвердження тотожності БАР у ЛРС, одержання екстрактів, 

їх стандартизація з метою розробки нових фітозасобів. 

 

Мадерук Оксана Петрівна – асистент. У 2015 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2016 р. працювала викладачем 

медичного коледжу ІФНМУ, у 2017 р. – переведена на посаду асистента 

кафедри фармації. У 2017 р. запланувала кандидатську дисертацію на 

тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Еспарцет».  

 

Футулуйчук Марта Дмитрівна – асистент. У 2006 р. закінчила 

Коломийський медичний коледж за спеціальністю «Сестринська 

справа», у 2011 р. – фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2012 р. 

працює асистентом кафедри фармації, виконує кандидатську дисертацію 

на тему: «Фармакогностичне дослідження рослин роду Катальпа». Є 

автором 14 наукових праць.  

 

Малюванчук Світлана Василівна – асистент. У 2015 р. закінчила 

ІФНМУ за спеціальністю «Фармація». З 2015 р. працює на посаді 

асистента кафедри ІФНМУ. Є працівником навчального відділу ІФНМУ, 

відповідає за фармацевтичний факультет. З 2016 р. є здобувачем вищої 

освіти ступеня доктора філософії, виконує кандидатську дисертацію на 

тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка», автор 8 

наукових праць. 



 

Вовк Лідія Василівна – викладач медичного коледжу. У 2006 р. 

закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника, «Біологія» (біолог, викладач біології). З 2006 р. працює в 

ІФНМУ старшим лаборантом, з 2007 по 2013 рр. – асистент кафедри 

фармації. З 2013 р. – викладач медичного коледжу. У 2017 р. отримала 

звання «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» з дисциплін 

«Ботаніка» і «Фармакогнозія», автор навчально-методичного посібника.  

 

Будзан Лілія Богданівна – викладач медичного коледжу ІФНМУ. У 

2010 р закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. 

Стефаника за спеціальністю «Дошкільне виховання. Початкове 

навчання», у 2012 р. закінчила заочне відділення фармацевтичного 

факультету ІФНМУ. З 2011 р. працює старшим лаборантом кафедри 

фармації ІФНМУ, а з 2013 р. – викладач медичного коледжу ІФНМУ 

 

Довбенюк Ксенія Володимирівна – викладач медичного коледжу. У 

2016 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2017 р. працює 

старшим лаборантом кафедри фармації та викладачем медичного 

коледжу ІФНМУ. З 2018 р. – аспірант кафедри фармації, виконує 

кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження 

рослин роду Миколайчики». 

 

Гадяк Ірина Василівна – асистент. У 1999 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ЛНМУ ім. Данила Галицького, провізор 

вищої кваліфікаційної категорії. З 2002 р. працює на посаді асистента 

кафедри фармації, у 2004 р. переведена на посаду завідувача НВА 

ІФНМУ, за сумісництвом – асистент кафедри фармації. Виконала і 

захистила кандидатську дисертацією на тему: «Науково-практичне 

проектування концепції фармацевтичної допомоги на запальні хвороби 

простати». Є автором 28 наукових праць.  

 

Лукашик Тамара Несторівна – асистент. У 1980 р. закінчила 

фармацевтичний факультет Львівського державного медичного 

інституту. У 1980–1981 рр. працювала на посаді провізора-аналітика 

міжлікарняної аптеки № 114 м. Сарни Рівненської обл., 1987–2001 – 

провізор аптеки №11 м. Сарни ДП «Трансфармація» Львівської 

залізниці, 2001–2006 р. – провізор ТОВ «Аптека №11» м. Сарни, 

провізор вищої кваліфікаційної категорії. З 2011 р. –асистент кафедри 

фармації, автор 10-и опублікованих праць. 

 

Горбата Надія Юліанівна – асистент. У 1977 р. закінчила Львівський 

ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність «Хімічна 

технологія біологічно-активних сполук», з 2007 р. – асистент кафедри 

фармації. 

 

 

На кафедрі фармації досліджують: види роду Тирлич, Щавель (Грицик А.Р.), стародуб 

широколистий (Сікорин У.Б.), види роду Кремена (Грицик Л.М.), зірочник середній 

(Водославський В.М.), гадючник шестипелюстковий Струк О.А.), інтродукцію та 

акліматизацію лікарських рослин, особливості розмноження, способи вирощування 

(Мельник М.В.) тощо. 

Колектив кафедри фармації живе сучасними проблемами, роздумами про перспективи 

розвитку, щирим бажанням знайти своє місце в реформованій системі підготовки фахівців 

фармації. 



КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І 

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків (ОЕФ і ТЛ) організована 

31 серпня 2011 р. У цьому ж році захищена докторська дисертація завідувачем кафедрою 

Семенівим Д.В. на тему: «Обґрунтування створення та використання препаратів з 

противиразковою та репаративною дією на основі аронії (горобини) чорноплідної». 

У 2019 р. Федоровська Мар’яна Іванівна успішно захистила докторську дисертацію, а 

ще двоє доцентів завершують її виконання: Федяк Ірина Орестівна та Самборський Олег 

Степанович. Їхні успішні захисти значно покращать кадровий склад і сприятимуть 

створенню нових кафедр фармацевтичного факультету. 

 
На фото (2018 р.) зліва на право, верх: ас. Сініченко А.В., лаб. Клочанюк Г.М, ас. Пустовіт А.Ю., лаб. 

Мала М.В., проф. Семенів Д.В. (завідуючий кафедри), доц. Самборський О.С., ас. Гаврищук Л.М., ас. 

Посацька Н.М., ас. Печенюк В.І., ас. Олійник І.М., ас. Білик І.П., ас. к.тех.н. Межиброцький В.П., ас. 

Іванюлик І.І., ас. Свірська С.П.; низ сидять: ас. Байгуш Ю.В., ас. Христук В.Р., ас. Максименко О.В., 

доц. Федоровська М.І., ас. Костащук Т.З., доц. Федяк І.О., (декан фармацевтичного факультету), ас. 

Яцюк К.М., доц. Грицик Л.М., доц. Феденько С.М., ст. лаб. Стасинець Н.Ю. 
 

На кафедрі викладаються 20 професійно-орієнтованих фармацевтичних дисциплін, 

знання і навички з яких є базовими для спеціальності «Фармація». Кафедра є однієї із 3-х 

випускних кафедр, яка проводить 2 практично-орієнтовані державні іспити «Управління та 

економіка у фармації» та «Технологія лікарських засобів». 

Федоровська Мар’яна Іванівна – завідувачка кафедри ОЕФ і ТЛ (із 

вересня 2020 р.), доктор фармацевтичних наук, доцент. У 2000 р. із 

відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ЛНМУ імені Д. 

Галицького, з 2000 р. – старший лаборант, з 2001 р. – асистент кафедри 

фармації ІФНМУ. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології мазі 

на основі рослинних екстрактів і ефірних олій для лікування целюліту». З 

2014 р. – доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. Є науковим керівником 3 

кандидатських дисертацій. У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія 

ліків, організація фармацевтичної справи і судова фармація на тему: «Теоретичне та 

експериментальне обґрунтування складу і технології лікарських косметичних засобів на 

основі рослинних субстанцій для трихології». Автор більше 150 наукових праць.  



 
Проф. Семенів Д.В. екзаменує випускника з 

технології лікарських засобі (2018) 

 
Завідувач аптеки «Центорія» Самборська Я.І. та 

доц. Федоровська М.І. на державному іспиті з 

Технології ліків (2016) 

 
Проф. Семенів Д.В. з провізорами-випускниками 

факультету підготовки іноземних громадян 

(2019) 

 
Держана атестація з дисципліни «Управління та 

економіка у фармації» (2017) 

 

 
Стоять зліва направо у першому ряді: диспетчер деканату Дутчак І.Я., заступник декана із денної 

форми навчання (із 2019), доц. Іванчук І.І., куратор системи ЕСТS, доц. Мельник Д.О., заступник 

декана із денної (2011–2019), заочної (з 2019) форм навчання, доц. Леочко Н.С., декан 

фармацевтичного факультету (2005–2018), проф. Мойсеєнко М.І., декан фармацевтичного факультету 

(з 2018), доц. Федяк І.О., диспетчер деканату Багриновська І.І., заступник декана із заочної форми 

(2011–2019), проф. Дудій П.Ф., інженер з комп’ютерних систем, Лесів В.В., відповідальна за  

«Крок-1,2. Фармація», к.фарм.н. Рущак Н.І., заступник декана фармацевтичного факультету (2003–

2008) проф. Семенів Д.В.  

 



 

Професор Семенів Дмитро Васильович у 1986 р. закінчив ІФДМІ і 

отримав вищу медичну освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та 

здобув кваліфікацію лікаря. У 1991 захистив кандидатську дисертацію 

на тему «Нейрофізіологічний аналіз впливу алкоголю (етанолу) на 

реакцію вестибулярної системи» за фахом 14.00.17 – норм. фізіологія, у 

1992 р. отримав диплом кандидата медичних наук. З лютого 1993 р. – 

головний науковий співробітник науково-дослідного сектору ІФНМУ, 

відповідав за клінічну апробацію лікарських засобів (ЛЗ). За ці роки на 

28 кафедрах ІФНМУ апробовано (I-II фаза) понад 160 вітчизняних ЛЗ; 

1994–2005 рр. – співзасновник ТзОВ «Фітолік» (м. Івано-Франківськ), 

яким були зареєстровані розроблені проф. Семенівим Д.В. «Мазь з олії 

обліпихової» та «Олія обліпихово-м’ятну». Захоплення у житті – 

художня література історичного і довідкового спрямування та шахмати, 

з 1988 р активний учасник чоловічої хорової капели «Сурма». 

 

Самборський Олег Степанович – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент. у 2004 р. закінчив фармацевтичний факультет ІФДМА, з 2005 р. 

– асистент кафедри фармації, з 2011 р. – асистент, а з 2018 р. – доцент 

кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2008–2012 навчався в аспірантурі при НФаУ, у 

2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Науково-практичне 

обґрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних 

антигістамінних ЛП». З 2015 р. зарахований до докторантури НФаУ та 

виконує докторську дисертацію на тему «Теоретичне та науково-

практичне обґрунтування соціально орієнтованої товарної політики 

фармацевтичного підприємства», автор 130 друкованих праць. 

 

Грицик Любов Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент. 

У 1992 р. закінчила Львівський ордена Дружби народів державний 

медичний інститут, фармацевтичний факультет. Працювала на посаді 

провізора ТзОВ «Аптека № 34» (м. Львів), провізор вищої категорії. З 

2002 р. працювала на посадах асистента, доцента (2008) кафедри 

фармації ІФНМУ. У 2006 захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження видів роду кремена флори України». з 

2011 р. – доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. Керівник 2 кандидатських 

дисертацій, 1 магістерської роботи та 7 дипломних робіт студентів. 

Автор близько 170 наукових і науково-методичних праць. 

 

Феденько Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. 

У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства 

(«Міжнародна економіка»), у 2009 р. – фармацевтичний факультет 

ІФНМУ, у 1999-2000 рр. – головний бухгалтер ДП «Прикарпат-фарм» 

Українсько-Ірландського ТзОВ «Новотроніка лімітед», із 2000 – 

директор ТзОВ «Аптека «Медіка». У 2003 р. почала працювати на 

посаді асистента кафедри фармації, з 2011 – асистент, а з 2018 р. – 

доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. Закінчила аспірантуру Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника, у 2015 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення системи 

охорони здоров’я в Україні». Автор 75 наукових праць. 

 

Боднарчук Оксана Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент, у 2004 р з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет 

ІФДМА. У 2005 р. отримала диплом магістра фармації. З вересня 2005 

р. працювала на посаді асистента кафедри фармації, з 2013 р. – асистент, 

з 2016 р. – доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2013 р. захистила кандидатську 

дисертацію за темою «Синтез та біологічна активність нових 

глікозидних похідних хінонів». Є автором понад 30 наукових праць.  



 

Свірська Софія Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. 

У 2007 р. з відзнакою закінчила ІФДМА, у 2009 р. – також з відзнакою 

магістратуру за спеціальністю «Загальна фармація». З 2007 – лаборант, з 

2008 р. – асистент кафедри фармації, з вересня 2011 р. – асистент 

кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2017 р. склала іспит Cambridge English: First та 

отримала сертифікат володіння англійською мовою рівня В2+ (Upper-

Intermediate). У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження рослин роду Воловик». Автор 30 

наукових праць. 

 

Посацька Наталія Миколаївна – асистент. У 2004 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФДМА, у 2008 р. із відзнакою захистила 

магістерську роботу на тему: «Фітохімічне та фармакологічне 

дослідження вербени лікарської». З 2005 р. – старший лаборант, а з 2006 

р. – асистент кафедри фармації, з вересня 2011 р. займає посаду 

асистента кафедри ОЕФ і ТЛ. Закінчує виконання кандидатської 

дисертації на тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду 

Вербена».  

 

Яцюк Катерина Михайлівна – асистент. У 2005 р. із відзнакою 

закінчила ІФДМА, з 2007 р. – асистент кафедри фармації. У 2008 р. 

захистила магістерську роботу на тему «Фармакогностичне 

дослідження лікарських рослин – перспективних джерел флавоноїдів», з 

2011 р. – асистент кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує роботу над 

кандидатською дисертацією на тему: «Розробка складу і технології 

твердих лікарських форм з плодів журавлини болотної, призначених для 

терапії інфекцій сечовидільної системи». 

 

Легінь Надія Ігорівна – асистент. У 2008 р. закінчила фармацевтичний 

факультет ІФДМУ, з вересня 2009 р. працювала асистентом кафедри 

фармації ІФНМУ, з листопада 2018 р. переведена на кафедру ОЕФ і ТЛ. 

Закінчує виконання кандидатської дисертації на тему 

«Фармакогностичне дослідження підлісника європейського (Sanicula 

europaea L.)».  

 

Байгуш Юлія Валеріївна – асистент. У 2005 р. із відзнакою закінчила 

ІФДМА, у 2007 р. захистила магістерську роботу на тему «Дослідження 

фармацевтичного забезпечення хворих на виразку шлунку та 

дванадцятипалої кишки в умовах використання формулярів лікарських 

засобів». З 2011 р. працює асистентом кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує 

роботу над кандидатською дисертацією на тему «Організаційно-

економічне обґрунтування ринкового потенціалу лікарських препаратів 

антигіпертензивної дії».  

 

Білик Ірина Петрівна – асистент. У 2011 р. закінчила фармацевтичний 

факультет ІФНМУ, з 2011 р. – лаборант, з 2012 р. – асистент кафедри 

ОЕФ і ТЛ. Завершує виконання кандидатської дисертації на тему: 

«Фармакоекономічне обґрунтування удосконалення лікарського 

забезпечення дітей, хворих на дитячі бактерійні інфекції». 

 

Сініченко Анна Вікторівна – асистент. У 2012 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2013 р. – асистент кафедри ОЕФ і 

ТЛ, з 2014 р. працювала на посаді завідувача фармацевтичного 

відділення медичного коледжу. Захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Фармакогностичне вивчення культивованих видів роду Primula 

L. – примули зубчатої, примули Юлії та примули скельної» (науковий 

керівник: д.фарм.н., проф. Марчишин С.М. (2020 р.)). 



 

Ярема Інна Олександрівна – асистент. З 2005 по 2011 рр. навчалася в 

ІФНМУ на фармацевтичному факультеті. З 2010 по 2012 рр. працювала 

провізором в аптеці №2 ПФ «Міф». На даний час займає посаду 

асистента кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує роботу над кандидатською 

дисертацією на тему: «Розробка складу і технології фітоемульсіїї для 

лікування андрогенної алопеції». 

 

Костащук Тетяна Зіновіївна – асистент. У 2009 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2010 р. – провізор, а з 2012 р. – 

завідувач ТзОВ «Адоніс ІФ», з 2014 по 2019 рр. – старший лаборант 

кафедри хірургії стоматологічного факультету, а з 2015 р. – асистент 

кафедри ОЕФ та ТЛ, з 2017 р. – відповідальний та технічний секретар 

науково-медичного журналу «Art of medicine». У 2019 р. склала ECL 

Exam на володіння англійською мовою (рівень В2). 

 

Гаврищук Любомир Михайлович – асистент. У 2016 р. з відзнакою 

закінчив фармацевтичний факультет ІФНМУ. З вересня 2016 р. – 

викладач медичного коледжу, а з 2017 – асистент кафедри ОЕФ і ТЛ. У 

2019 р. склав іспит Cambridge English: First (FCE) на базі ІФНМУ та 

отримав сертифікат володіння англійською мовою рівня В1. У 2019 р. 

пройшов спецкурс «Можливості хроматографічних аналізаторів у 

випробувальних лабораторіях: газова та рідинна хроматографія» на базі 

Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю.  

 

Христук Віра Романівна – асистент. У 2012 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2013 р. – асистент кафедри ОЕФ і 

ТЛ. З вересня 2015 р. – викладач першої категорії медичного коледжу. 

У 2018 р. пройшла цикл підвищення кваліфікації спеціалістів на тему 

«Лекторська майстерність викладача» при Інституті підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. 

 

Максименко Олександра Володимирівна – асистент. У 2007 р. з 

відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ІФДМА. Із 2008 р. – 

провізор, а з 2011 р. – завідувач аптеки ПП «МІФ». З вересня 2011 р. 

займає посаду асистента кафедри ОЕФ і ТЛ за сумісництвом. У 2015 р. 

запланувала кандидатську дисертацію на тему «Фармакоекономічне 

обґрунтування підходів щодо раціоналізації фармацевтичної допомоги 

хворим на цирози печінки».  

 

Печенюк Володимир Іванович – асистент. У 2009 р. закінчив 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2011-2012 рр. працював 

провізором в Снятинській ЦРА №52, у 2012-2013 рр. – завідувач аптеки 

ТзОВ «Іводент, з 2014 р. працює на посаді асистента кафедри ОЕФ і ТЛ, 

на даний час – комендант фармацевтичного корпусу.  

 

 

Стасинець Надія Юріївна – старший лаборант кафедри ОЕФ і ТЛ. У 

1989 р. закінчила хімічний факультет Ленінградського технологічного 

університету. З грудня 2004 р. працювала фасувальником в навчально-

виробничій аптеці ІФДМА № 1. З вересня 2010 р. працює на посаді 

старшого лаборанта кафедри ОЕФ і ТЛ ІФНМУ. 

 

Клочанюк Галина Миколаївна –  лаборант кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2002 

р. закінчила Вашковецьке медичне училище Буковинської державної 

медичної академії за спеціальністю «Сестринська справа». З 2002 р. по 

2005 р. працювала на посаді медичної сестри педіатричного кабінету у 

Верховинській центральній районній поліклініці. З вересня 2015 року 

працює на посаді лаборанта кафедри ОЕФ і ТЛ ІФНМУ. 



 

  

 

 
Проф. Семенів Д.В., доц. Федяк І.О. та кафедра ОЕФ і ТЛ були ініціатором і 

організатором проведення першої Всеукраїнської конференції на фармацевтичному 

факультеті «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на 

регіональному рівні», яка відбулася 11-13.05.2016 р. за участю представників 10-ти ЗВО 

України, які викладають організаційно-економічні дисципліни та готують фахівців за 

спеціальністю «Фармація». 

 



КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАКОТЕРАПІЇ  

 

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії була створена 5.12.2001 р. Спочатку 

це була кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології. До кінця 2001/2002 н.р. на 

кафедрі викладались 2 дисципліни (фармакологія та клінічна фармакологія). Оскільки 

набирав потужності фармацевтичний факультет, в університеті, тоді ще академії, потрібна 

була клінічна кафедра для викладання студентам-провізорам. У міру появи у навчальному 

плані для майбутніх провізорів тієї чи іншої дисципліни на кафедрі почали викладатися 

етика й деонтологія у фармації, фармакокінетика, лабораторна діагностика, фармакотерапія і, 

вперше в історії навчального процесу в Україні, у 2003/2004 н.р. з’явилася дисципліна 

«клінічна фармація». У 2009 р. наказом ректора була відділена окремо кафедра фармакології. 

Першим і єдиним завідувачем кафедри була доктор медичних наук, професор, Заслужений 

лікар України Ірина Григорівна Купновицька.  

Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється на базі відділення 

артеріальної гіпертензії КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» 

шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, 

амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники 

кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ.   

Колектив кафедри методично забезпечує на сьогоднішній день викладання наступних 

дисциплін для студентів фармацевтичного факультету – клінічна фармація, фармакотерапія, 

лабораторна та функціональна діагностика, етика та деонтологія у фармації, а також 

дисципліни за вибором: нутріціологія і броматологія, побічна дія лікарських засобів, 

використання лікарських засобів у клінічній практиці. 

 

Колектив кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії (2019) 

Зліва направо сидять: ас. Микула Ю.І., доц. Калугіна С.М., ас. Вівчаренко М.П., завідувач кафедри, 

проф. Купновицька І.Г., доц. Губіна Н.В., доц. Клименко В.І.;  

стоять: доц. Данилюк О.І., лаб. Дмитрів І.М., доц. Белегай Р.І., лаб. Максимів Р.В., ас. Дронь Л.А., 

доц. Фітковська І.П., ас. Романишин Н.М., ст. лаб. Зозуляк С.І. 



НАШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ (РОБОТОДАВЦІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ) 

 

Зліва направо: комерційний директор ТОВ «Іва-Фарм» Венгринюк І.М., завідувач ТзОВ «Центорія» 

Самборська Я.І., декан фармацевтичного факультету, доц. Федяк І.О., Голова Екзаменаційної комісії 

2020 р., д.хім.н. Стецьків А.О., Начальник Державної служби з ЛЗ та контролю за наркотиками в 

Івано-Франківській області Шпур Н.Т., Технічний директор ТзОВ «Барва»,  

к.тех.н. Межиброцький В.П., заступник декана по заочній формі навчання, доц. Леочко Н.С., 

Завідувач КП «Галицька центральна районна аптека № 12» Іванців В.М. 

 

 

Екзаменаційна комісія фармацевтичного факультету ІФНМУ, 2020 р. 



 
Сходження на г. Говерлу, присвячене Дню фармацевтичного працівника та 20-літтю 

фармацевтичного факультету за участю працівників ІФНМУ та Обласної асоціації 

фармацевтів. 

  
 

 

20-ліття Дня фармацевтичного працівника і фармацевтичного факультету ІФНМУ… 

Цю певну символіку дат на факультеті святкували разом, пригадавши народні джерела, які 

стали витоками фармації і до сьогодні живлять її коріння. Це усна народна творчість, пісенна 

та рукодільна спадщина краю. Тому наші студенти символічно відкрили бабусині скрині і 

поділилися з нами родинними реліквіями. А пісенними перлами свята стали композиції 

квартету бандуристок «Ґердан», під керівництвом професора Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Віолетти Дутчак. Отже, професія 

фармацевта – покликання служити людям, як і пісня, і слово, і зілля, і вишита радістю та 

болем мамина сорочка. Як і молитва до Господа за здоров’я тих, хто його потребує! 



Обласна філармонія ім. Іри Маланюк, випуск фармацевтичного факультету, 2018 р. 

Факультет гордиться своїми випускниками. Серед них – Юрій Галабура – науковий 

співробітник компанії «Кімберолі-Кларк», Апелтон, оборонна галузь, штат Вашингтон, має 

ступінь PhD, який здобув в університетах Клемсона (Clemson University) та Промерос LLC 

(Promerus LLC), США; Уляна Ніколлс (Шевчук) – консультант Міністерства охорони 

здоров’я Великобританії з питань поставки онкологічних ліків в Україну, займається 

розробками та патентуванням харчових добавок, отримала звання шпитального фармацевта 

Великобританії; Чепурняк Оксана працює аптекарем-аналітиком у Німеччині, Рак 

(Скоропад) Маряна – в США, Пустовіт Артур – магістр фармації у Польщі; Розметанюк 

Руслан – має власну аптечну мережу в Івано-Франківську, багато випускників обіймають 

посади завідувачів аптечних закладів, фармацевтичних представників фірм. Особливе місце 

займають наші співучо-творчі  випускники: заслужена артистка України Галина Баранкевич, 

оперна співачка, випускниця Національної музичної академії ім. Петра Чайковського Інна 

Калугіна, актор «Нового театру» Сергій Тимків. А навіть завідувачка кафедри онкології 

ІФНМУ, професорка Анна Крижанівська! 

 
Випускний курс, 2020 р. випуску: спільна лекція із Начальником Держлікслужби в Івано-

Франківській обл. Шпур Н.Т. під час проведення тижня права в ІФНМУ 

Ще багато можна розказувати про випускників фармацевтичного факультету ІФНМУ. 

Серед них 15 осіб мають науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук – на факультеті 

працюють доценти Бондарчук Оксана, Сологуб Вероніка, Струк Оксана, Самборський Олег 

(докторант НФаУ), Феденько Світлана, Винницька Рената; асистенти – Тучак Наталія, 

Мандзій Тарас, Сас Ірина, Нейко Оксана, Старченко Галина, Свірська Софія, Дорошенко 

Оксана, Гайнюк Мар’яна, Панасюк Анна … Сподіваємось, що їх кількість зросте до кінця 

2020-2021 навчального року. 

З вірою у Всевишнього, подякою ректорату за сприяння, надією на подальшу співпрацю 

з іншими фармацевтичними факультетами України, любов’ю до студентів і впевненістю у 

своїх силах колектив фармацевтичного факультету ІФНМУ зустрічає прийдешній час. 


