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Моє життєве кредо:

“Кожен день – це нові перемоги над собою”;

“Любити життя і цінувати кожну його хвилину. 
Нести радість. У книгах шукати істину, у людей –
мудрість”;

“Ми вчимо інших і вчимося самі, ми виховуємо і 
самоудосконалюємось, і тільки тоді наші знання 
стануть здобутком наших вихованців”



Педагогічне кредо

“Якщо вчитель має тільки любов до справи, він 
буде гарним вчителем. 

Якщо він має тільки любов до учня, як батько, 
мати, він буде краще того вчителя, що 
прочитав всі книги, але не має любові ні до 
справи, ні до учнів. 

Якщо ж вчитель об'єднує в собі любов і до 
справи, і до учнів, він – досконалий вчитель!”



Інформаційна карта

 Дата народження: 
12.03.83р.

 Освіта: вища

 Спеціальність: 
провізор

 Кваліфікація: друга

 Загальний стаж: 18 
років

 Педагогічний стаж:  13 
років



Освіта

- закінчила у 2001 році Луцьке базове медичне училище за 
спеціальністю “Сестринська справа” і здобула 
кваліфікацію медичної сестри;

- закінчила у 2005 році Національний університет 
“Львівська політехніка” і отримала повну вищу освіту за 
спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів” та 
здобула кваліфікацію технолога;

- закінчила у 2012 році Національний фармацевтичний 
університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 
“Фармація” та здобула кваліфікацію провізора;

- присвоєно фах провізора-спеціаліста за спеціальністю 
“Загальна фармація” та отримала сертифікат провізора-
спеціаліста 30 червня 2013р.



Курси підвищення кваліфікації

- 2010 р. пройшла цикл підвищення кваліфікації 

“Сучасні технології навчання” при Інституті 

підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 

НФаУ;

- 2018р. пройшла цикл підвищення кваліфікації 

“Використання комп'ютерних технологій у 

навчальному процесі” при Інституті підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ



Сертифікат



Зміст 

 Навчально-методична робота

 Організаційно-методична 
робота

 Виховна робота

 Фотозвіт



Використання навчально-методичного комплексу

За звітний 
період 

розроблено

Робоча навчальна 
програма та розподіл

годин за формами 
організації

освітнього процесу

Навчально-
методичний 

комплекс 
практичних 

занять з 
дисципліни 

«Організація та 
економіка 
фармації»

Навчально-
методичний 

комплекс лекційних 
занять з дисципліни 

«Організація та 
економіка фармації»

Робочі зошити 
для практичних 

занять та 
позааудиторної

самостійної 
роботи з 

навчальної 
дисципліни 

«Організація та 
економіка 

фармації» для 
студентів ІІ та ІІІ 

курсів



Методичне забезпечення дисципліни:

 1. Мультимедійний супровід 
лекційних занять.

 2. ДКР з дисципліни. 
 3. Документація семестрового 

екзамену.
 4. Документація державного 

кваліфікаційного екзамену.
 5. Документація заліку 

переддипломної практики.
 6. Робочі зошити для 

практичних занять та 
позааудиторної самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Організація та 
економіка фармації» для 
студентів ІІ та ІІІ курсу.



Кабінет ОЕФ  



Виготовлені стенди



Організаційно-методична робота

Участь у засіданнях 
циклової методичної 

комісії хіміко-
фармацевтичних 

дисциплін 

Виступи з доповідями 
та повідомленнями

Участь у науковій 
конференції, 

підготовка студента до 
конференції

Підготувала та 
провела відкрите 

лекційне та практичне 
заняття з навчальної 

дисципліни



Участь у семінарі для викладачів коледжу

виступ на семінарі з доповіддю на тему: 

“Використання робочих зошитів та бліц 

гри як засобів підвищення ефективності 

професійної підготовки фармацевтів”



Фрагмент наукової 
роботи

 Результатом гурткової 

роботи став виступ на 

науковій конференції 

студентки спеціальності 

“Фармація” - Міцевич Юлії. 

Тема доповіді: “Оптимальне

поєднання лікарської 

рослинної сировини і 

лікарських речовин для 

профілактики і лікування 

різних захворювань”

Участь у науковій конференції



Форми інтерактивного навчання при 

викладанні ОЕФ

1. використання елементів бліц гри на практичних 
заняттях при вивченні таких тем:

• Приймання, перевірка правильності оформлення
рецептів. Реєстрація пільгових та безкоштовних
рецептів;
• Фармацевтична деонтологія;
• Фармацевтична опіка хворих із різними
захворюваннями;
• Фармацевтична опіка хворих із застудними
захворюваннями та хворих на алергію.



Бліц-гра. Фармацевтична опіка хворих з різними 

захворюваннями.



2. Використання робочого зошита на практичних 

заняттях



3. Використання кейс методів на практичних 

заняттях



Кейс завдання при вивченні теми: “Облік праці”

Мета: вдосконалити вміння розрахунку нарахування виплат з 

тимчасової непрацездатності 

Ситуаційне завдання.

Розрахуйте зарплату заступнику провізора Павловій О.І. і виплату з 
тимчасової непрацездатності, якщо відомо, що:

- кількість робочих днів в місяці – 24;

- посадова ставка – 4000грн.;

- отримує доплату за вищу кваліфікаційну категорію;

- кількість днів хвороби – 10;

- стаж роботи 13 років.

Питання кейсу: 

1.   Які лікарі не мають право видавати листки непрацездатності?

2. Як саме проводиться виплата допомоги з тимчасової
непрацездатності?

3. В яких випадках, допомога з тимчасової непрацездатності не 
надається?



4. Використання мультимедійних технологій на 

лекційних заняттях



5. Проведено Конкурс ерудитів «Цікава 

фармація» у формі брейн-рингу

Конкурс проводився з метою виявлення і удосконалення знань 

студентів з фармакогнозії та технології ліків, фармакології та 

ОЕФ, формування готовності до професійної діяльності, 

виховання любові до обраної професії.



6. Проведено конкурс “Кращий за фахом”
серед студентів спеціальності “Фармація”



Група фармацевтів 2007-2009рр.
День Українця

 Загальноколеджевий захід

Виховна робота

Керівник груп протягом 2007-2013 рр.

День Українця



Виховна година Екскурсія в замок Любарта

Група фармацевтів 2009-2012 рр.

Екскурсійна поїздка в 

Закарпаття 2010 р.

Екскурсійна поїздка в 

Закарпаття 2011 р.



ГАРНОГО 

ДНЯ!


