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Медичні працівники — це люди, з якими протягом життя 
доводиться зустрітися кожному. Для когось вони стають 
наставниками, для когось — порадниками та рятівниками. Та, 
найголовніше, — медики дають нам відчуття безпеки та віру в 
завтрашній день. 

Особливої уваги потребують фармацевти – люди, які є 
«швидкою допомогою» при незначних травмах або легких 
застудах, які завжди допоможуть при виборі ліків. 



Ще як я була маленькою 
дівчинкою, то хотіла допомагати 
людям.  

У старшому віці стала впевнена, 
що мушу пов’язати своє життя з 
медициною. Так як мені завжди 
подобалась хімія, то обрала  
фармацію. 



Після закінчення 9 класу в 2017 році моя 
мрія здійснилася - я вступила до 
Луцького базового медичного коледжу 
(тепер Волинського медичного 
інституту), який є найбільш 
перспективним медичним навчальним 
закладом Волині. Тут навчаються 
найкращі, найкреативніші та найбільш 
дружелюбні студенти.  



Для демонстрації престижу та 
популярності професії фармацевта в 
моєму інституті щорічно восени 
проводяться дні спеціальності Фармація. 

До свята ми готували цікаві фото, та 
оригінальну фотозону, яка користувалась 
шаленою популярністю. Захід викликав 
море емоцій та вражень, а святкова 
програма надовго запам’яталася всім 
присутнім. 



Студенти нашого інституту вміють як 
розважатися, так і навчатися. Ми 
постійно відвідуємо різноманітні 
тренінги, лекції та семінари. 

Одним з яскравих прикладів саме 
такого проведення часу був тренінг-
практикум «Роль провізора-фармацевта 
у забезпеченні сучасної фармакотерапії 
та в наданні екстреної медичної 
допомоги». 



Найбільш вражаючим та 
масштабним заходом в моєму 
інституті є “Осінній вернісаж”, 
який проводиться щорічно для 
студентів нового набору. На святі 
ми проявляємо абсолютно всі свої 
таланти: від танців та вокальних 
виступів до демонстрації власних 
декоративних робіт чи жартів. 



Окрім чудових заходів, хочу 
розповісти ще й про свої здобутки в 
навчанні.  

Ще зі школи, окрім хімії, мені 
подобалася українська мова, яку, на 
мою думку, повинен знати та вчити 
кожен українець, також математика 
та інформатика. Тому під час 
навчання в інституті я є учасницею 
та переможницею кількох олімпіад 
та конкурсів з цих дисциплін. 



У 2018 році я стала призером ІІ етапу Дев’ятої Всеукраїнської олімпіади з 
математики, де посіла ІІІ місце. 



Інформатика – один з 
найважливіших предметів в 
сучасному суспільстві. Жоден 
фармацевт не зможе працювати 
в аптеці без знань з 
інформаційних технологій.  

Я є дворазовою учасницею 
обласної олімпіади з 
інформатики в 2019 році (IV 
місце) та 2020 році (ІІІ місце). 



Найбільшу кількість досягнень я маю саме з української мови. Під час навчання в 
інституті брала участь в багатьох конкурсах та олімпіадах з 2017 по 2019 рік.  

У 2018 році брала участь у III (обласному) етапі престижного мовного турніру з 
української мови імені Петра Яцика, де посіла ІІ місце, пізніше стала учасницею ІV 
(загальнонаціонального) етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика. 



Також я брала участь у  обласній олімпіаді з української мови в 
2019 році, де посіла І місце. 



Після перемоги в обласному етапі у травні 2019 року я вирушила до Вінниці, де відбулася ІХ 
Всеукраїнська олімпіада з української мови серед студентів закладів вищої освіти, що 
здійснюють підготовку молодших спеціалістів. На цьому етапі я здобула ІІ призове місце. 

Ця поїздка запам’ятається надовго. За 3 дні студенти з кожного куточка України змогли 
прекрасно здружитися.  



Цього року я взяла участь у 
першому етапі конкурсу 
Panacea, який проводився в 
моєму інституті. Там я 
посіла перше місце серед 
усіх студентів спеціальності 
“Фармація”. Завдяки цій 
перемозі тепер я беру 
участь у другому етапі 
конкурсу. 



Найбільшим своїм здобутком в галузі “Фармації” вважаю іменну стипендію 
від мережі аптек “Здорова родина”, яку отримую ще з листопада 2019 року 
за досягнення в навчанні. 



За всі здобутки я вдячна викладачам, які дали всі знання та завжди готові 
допомогти, вислухати та підтримати. Також студентські роки були б не 
такими чудовими без одногрупників.  

 



На другому-третьому курсі я остаточно 
зрозуміла, що моє покликання – 
Фармація, я стала більш захоплена цією 
галуззю.  

Мені подобається те, що фармацевти – це 
люди, які є різнобічно розвиненими. 
Вони можуть працювати не лише в 
аптеках, а й в сфері науки, тобто  в 
лабораторіях, науково-дослідних 
інститутах чи підприємствах з 
виробництва лікарських препаратів. Це 
дає можливість великого кар’єрного 
росту. 


