
Особливості навчання  

на ОНП «Фармація, промислова фармація»  

 
Семінар: «ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ: ПІДГОТОВКА 

ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ » 

 
31 січня 2022 р. в Івано-Франківському національному медичному 

університеті на платформі Teams у змішаному форматі (очно-заочно) відбувся 

семінар фахівців Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького (професор Громовик Б.П.) та Івано-Франківського 

національного медичного університету (професорка Жураківська О.Я.), 

гарантами програм ОНП «ПЕДІАТРІЯ» (професорка Синоверська О.Б.) та ОНП 

«ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» (професор Грицик А.Р.) із 

здобувачами наукового ступеня доктор філософії галузі знань 22 "Охорона 

здоров’я" спеціальностей 228 "Педіатрія" та 226 "Фармація, промислова 

фармація". 

Доповідачі поділилися своїм досвідом та порадами із молодими 

науковцями. Завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, д.фарм.н., 

професор Богдан Громовик поділився своїм бачення сучасної концепції 

«Фармацевт 10 зірок». 

Д.мед.н., професорка кафедри анатомії Івано-Франківського 

національного медичного університету Оксана Жураківська представила 

доповідь «Академічна доброчесність в системі підготовки докторів філософії». 

Гарант ОНП «Педіатрія», завідувачка кафедри дитячих хвороб 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, д.мед.н., професорка 

Ольга Синоверська надала уточнення щодо нового порядку присудження 

ступеня доктора філософії. Доповідачка довела до відома учасників семінару 

переваги процедури захисту. Більш детально зупинилась на питаннях щодо 



формування разової спеціалізованої ради, вимогах до рівня наукової 

кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії. 

Гарант ОНП «Фармація, промислова фармація», завідувач кафедри 

фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, д.фарм.н., 

професор Андрій Грицик доповів про неформальна освіту при підготовці 

докторів філософії. Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: “вчитися 

в дії” – отримувати знання під час практичних завдань; “вчитися взаємодіяти” – 

часто вона передбачає роботу в групах або командах; “вчитися вчитися” – 

аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання. Ідеальною була би 

формула: формальна + неформальна освіта, щоб досвід, отриманий внаслідок 

саморозвитку доповнював той, який студенти здобувають у навчальних 

закладах. Неформальна освіта – це можливості для саморозвитку, 

самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку 

мотивації та натхнення. 

У підсумку наукового семінару акцентовано увагу на важливості 

посилення тісного контакту всіх учасників освітнього процесу при підготовці 

фахівців III-го освітньо-наукового рівня. 

 
https://ifnmu.edu.ua/uk/4093-v-ifnmu-vidbuvsia-seminar-dlia-zdobuvachiv-naukovoho-stupenia-doktor-filosofii-foto 
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д.фарм.н., професор Богдан Громовик 

завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 
 



 

 

д.фарм.н., професор Андрій Грицик 

завідувач кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та 

фармакогнозії 



 
 

Тетяна КОСТАЩУК та Лілія БУДЗАН 
 

здобувачі наукового ступеня доктор філософії  

галузі знань 22 "Охорона здоров’я"  

спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" 
 

 


