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Інформаційна карта

• Дата народження: 01.02.1950р.

• Освіта: вища

• Педагогічний стаж: 46 років

• Кваліфікація: вища, методист



Жижара Богдана Миколаївна 
народилась 01.02.1950 р. на 
Львівщині в сім’ї педагогів

Щасливі роки дитинства провела 
разом з братами Орестом і Миколою 
в с. Яблунівка Стрийського району.



Педагогічне кредо:
Щоб бути хорошим викладачем, необхідно любити те, що викладаєш і 

любити тих, кому викладаєш

Життєве кредо:
« Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»

Ліна Костенко



Освіта

В 1967 році закінчила 
Стрийську середню школу 
№10 із срібною медаллю

Цього ж року вступила до
Львівського державного
університету ім. І. Франка
на хімічний факультет,
який закінчила у 1972 р.



Родина

У 1971 р. вийшла заміж. У мене два сина: Роман та Ігор

З 1972 р. проживаю у Луцьку



Трудова діяльність 

З 1972 по 1975 рік працювала

вчителем хімії СШ №17,

а з 1975 по 2001 р. у

гімназії №4 м. Луцька



З 1990 – 1994 рр. була 

депутатом Луцької міської 

ради.



З 2002 року працюю 

викладачем фармацевтичної 

та біоорганічної хімії у ЛБМК.



З 2009 по 2017 рік була головою обласного методичного 

об’єднання викладачів хімії ВНЗ І-ІІ рівня акредитації



Курси підвищення кваліфікації

2008 р       Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету

цикл «Основи педагогіки, психології та організації

навчального процесу»



2013 р.      Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету

цикл «Психологія професійної 
діяльності викладача вищої школи» 
стажування «фармацевтична хімія»



2018 р.      Інститут підвищення 
кваліфікації спеціалістів фармації 
Національного фармацевтичного 
університету

цикл «Основи педагогічної майстерності»



Нагороди 

За роки педагогічної діяльності була народжена багатьма грамотами і 
удостоєна звань:

 у 1985 році – Відмінник народної освіти



 у 1989 році - Учитель 
методист



У 1997 році 

виборола грант 

Сорівського

Учителя



 1999 р. - «Відмінник освіти 
України»



 Була переможцем міського та обласного конкурсу «Вчитель 
року»



Мета і завдання у вивченні 

фармацевтичної хімії

Мої завдання:

Забезпечити студентів міцною системою знань умінь та навичок

Виховувати в студентів творче відношення до пізнавальної і практичної 

діяльності з метою набуття професії

Дати студентам чіткі уявлення про будову, фізичні та хімічні властивості 

лікарських засобів

Вивчати разом з ними дію на організм будь-яких лікарських засобів



Науково-методична діяльність

• Створення навчальної та плануючої документації;

• Створення комплексно-методичного забезпечення з дисципліни з 
урахуванням сучасних вимог;

• Підготовка та розробка тестових завдань для оцінювання знань студентів;

• Підготовка методичних розробок, робочих зошитів та фондових лекцій;

• Взаємовідвідування занять;

• Проведення відкритих занять та виховних годин; 

• Вивчення передового та поширення власного педагогічного досвіду



Методичне забезпечення 

дисципліни «Фармацевтична 

хімія»

Навчально- методичний 
комплекс дисципліни 

«Фармацевтична хімія»

Робоча 
програма

Календарно-
тематичний план

Методичні 
розробки 

лекційних занять

Методичні 
розробки 

практичних 
занять

Методичні 
розробки для 

організації 
самостійної 

роботи студентів



Підготовлено дидактичний 

матеріал

Теоретичні 
розробки по темі : 

«Неорганічні 
фармацевтичні 

препарати»

Методичні розробки 
практичних занять 

по темі: «Неорганічні 
фармацевтичні 

препарати»

Теоретичні 
розробки по темі : 

«Органічні 
фармацевтичні 

препарати»

Методичні розробки 
практичних занять 
по темі: «Органічні 

фармацевтичні 
препарати»

Дидактичний
матеріал по темі: 

«Неорганічні
фармацевтичні 

препарати»

Дидактичний
матеріал по темі: 

«Органічні
фармацевтичні 

препарати»

Тестові завдання
Методичні 
розробки до 

самостійних робіт

Кросворди



У своїй роботі використовую 

такі методи навчання:

Пояснювально – ілюстративні
Словесно – індуктивні                   Розповідь

Наочно – індуктивні               Опис схеми

Практично – дедуктивні                 Практична робота на застосування знань

Частково – пошукові 

Евристична бесіда, що веде до логічного висновку, а також включає в себе 
створення проблемної виробничої ситуації з подальшим її вирішенням 



Результати використання цих 

методів

Активізація розумової діяльності

Розвиток логічного мислення

Розвиток творчого мислення

Формування самостійних суджень

Впевненість у власних силах

Бажання досягти гарних теоретичних та практичних результатів



В науково-методичній роботі 

пріоритетним бачу питання:

Подальше впровадження в навчально-
виховний процес інноваційно-

комунікаційних технологій

Створення презентацій, дидактичних 
матеріалів

Зміцнення матеріально-технічного 
забезпечення кабінету 



Матеріально-технічна база 

дисципліни фармацевтична 

хімія



Перемоги студентів

Як викладач фармацевтичної хімії підготувала ряд студентів, 
які брали участь у Всеукраїнському конкурсі фахової 
майстерності «Панацея»

Переможцями були:

• Пшенична Юлія

• Андрієвський Богдан

• Іллюшик Оксана

• Зінюк Оксана

Андрієвський Богдан виборов І місце з фармацевтичної хімії





Виховна робота

Була куратором трьох груп, з 
якими проводила цікаві 
заходи, екскурсії



Хімія - це край чудес, де приховане 
людське щастя. І найвищі 
завоювання розуму будуть зроблені в 
цій галузі.

Д.І. Менделєєв


