
 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ФАРМАЦІЇ 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та практичної 

підготовки фахівців зі спеціальності 226. «Фармація», галузі знань 22. «Охорона здоров´я» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з фармації. Підготовка 

висококваліфікованих фахівців-фармацевтів є  невід’ємною  складовою загального 

навчально-виховного процесу. Велике значення при підготовці фахівців з фармації  має 

поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості 

підготовки фахівців, формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно 

працювати за фахом. 

Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення 

оптимізації навчального процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від 

реалізації яких залежить якість і ефективність навчання. Зважаючи на це, постійно 

оновлюється забезпечення кожного заняття методичними  матеріалами, які  роблять  акцент 

на індивідуальному навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні 

завдання), удосконалюється забезпечення інтеграції науково-природних дисциплін у 

професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним 

з основних елементів визначення якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, 

систематичний підхід при розв’язанні проблеми якості навчання. Колектив циклової комісії 

працює над удосконаленням лекцiйних i практичних занять, готує методичнi розробки для 

практичних занять. Упроваджуються новi методи навчання та контролю знань студентiв. 

Наприкінці практичного заняття здiйснюється тестування за вивченою темою iз залученням 

тестових завдань множинного вибору типу "Крок". 

Діяльність педагогічного колективу циклової комісії зосереджена на:  

 ефективному використанні спеціальної інфраструктури для виробничої 

(пропедевтичної, фармакологічної, фармакогностичної, технологічної) практики;  

 підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на основі використання 

сучасних навчальних технологій;  

 проведенні науково-дослідних робіт, апробації та використанні їх результатів;  

 стимулюванні самостійної розумової діяльності студентів при умілій організації та 

керівництві НДРС;  

 зміцненні матеріальної бази.  

Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни циклів загальноосвітньої, 

гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу. 

Циклова комісія забезпечує викладання таких фармацевтичних дисциплін, як: 

фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм), фармакогнозія (лікарські рослини, 



рослинна сировина і препарати з них), технологія ліків, менеджмент і маркетинг у фармації, 

організація і економіка фармації, включаючи правове регулювання, особливості 

управлінського обліку в умовах аптеки; оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними, 

медичними й ортопедичними товарами, інформаційні технології у фармації, основи 

медичного та фармацевтичного товарознавства; клінічна фармація, фармакотерапія; 

лабораторна діагностика, гігієна у фармації, перша долікарська допомога та інші.  

Лекційні і практичні заняття мають структуру міжпредметних зв'язків, що значно підвищує 

оптимізацію навчального процесу, оскільки інтегрованість навчання є основним 

дидактичним принципом професійної орієнтації навчального процесу. 

Для забезпечення якості навчального процесу створені:  

 навчальна аптека (навчальна аудиторія технології ліків, навчальна аудиторія 

організації та економіки фармації, навчальна аудиторія фармакогнозії і ботаніки); 

 навчальна лабораторія безпеки життєдіяльності з основами охорони праці та першої 

долікарської допомоги; 

 навчальна аудиторія фармакології та клінічної фармації; 

 навчальна аудиторія біології та анатомії людини з основами фізіології; 

 лабораторія хімії; 

 навчальна аудиторія основ менеджменту і маркетингу у фармації; 

 навчальна аудиторія гігієни з основами мікробіології та екології; 

 навчальна аудиторія стандартизації лікарських засобів та належних практик у 

фармації; 

 навчальна аудиторія соціально-економічних дисциплін у фармації; 

 навчальна аудиторія теоретичних основ хімії. 

Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені 

індивідуальними робочими місцями, оснащеними відповідними реактивами, лабораторним 

посудом та обладнанням для виконання лабораторних робіт. Сучасні лабораторні прилади 

(рефрактометр, аналітичні терези, фотоелектроколориметр, рН-метр, мікроскоп) дають змогу 

визначати якісний і кількісний склад хімічних речовин.  

Студенти проходять практичну підготовку в: аптеках різних регіонів України; 

потужних фармацевтичних заводах; аптечних складах провідних фармацевтичних 

дистриб’юторів; ботанічних садах України; Київському міському клінічному онкологічному 

центрі та ін.  

З метою обміну досвідом викладачами циклу регулярно проводяться відкриті заняття, де 

вони проявляють високий професійний рівень із використанням новітніх технологій і 

методів. Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його 

професійно пізнавальних інтересів, здібностей, уміння працювати в колективі має велике 



значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головне завдання при 

підготовці спеціалістів - виховання в них високої відповідальності, організованості, творчого 

ставлення до праці.  

Планом роботи циклової комісії передбачено атестація викладачів, метою якої є 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, зростання їх  

професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 


