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№ вибірк.   

 дисципл. 

за навч. 

планом  

Се-

местр  
Назва дисципліни 

 за вибором  
Кіль-

кість 

 годин/ 

кредитів

  

 ПІБ викладача, посада  

Вибіркова          

 дисципліна                  

1 

1  

Англійська мова  

120/4  

Доц. Кирикилиця В.В., 

к.пед.н., 

 каф. іноземних мов 

природничо-математичних 

спеціальностей 

Європейський стандарт 

комп’ютерної грамотності 

Доц. Супрунович С.В.,  

к.хім.н.,  

каф. органічної хімії та 

фармації 

Логіка  Доц. Гудзенко О.Г., 

к.філософ.н.,  

каф. всесвітньої історії та 

філософії   

Сучасні проблеми 

молекулярної біології 

Доц. Абрамчук  О.М., 

 к.біол.н., 

 каф. фізіології людини і 

тварини 

Історія сучасного світу Доц. Моренчук А.А., 

 к.істор.н.,  

каф. міжнародних відносин і 

регіональних студій 

Вибіркова 

дисципліна 

2 

1  

Релігієзнавство  

120/4 

Проф. Борейко Ю.Г., 

доктор філософ.наук, 

каф. всесвітньої історії та 

філософії 

Англійська мова  Доц. Тригуб Г.В., 

к.псих.н., 

каф. іноземних мов 

природничо-математичних 

спеціальностей 

Валеологія  Доц. Дмитроца О.Р., 

к.біол.н. 

Коржик О.В., асистент, 

каф. фізіології людини і тварин 

Клітинна біологія Доц. Мотузюк О.П., 

к.біол.н.,  

каф. фізіології людини і тварин 

Робота з інформаційними 

джерелами 

Доц. Супрунович С.В., 

к.хім.н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 



Вибіркова 

 дисципліна 

3 

2  

Культура наукової мови  

150/5  

Доц. Омельковець Р.С., 

к.філолог.н., 

 каф. історії та культури 

української мови 

Біоактивність 

неорганічних сполук 

Доц. Осип Ю.Л., 

 к.біол.н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 

Ефективні та безпечні 

методи хімічних 

досліджень 

Доц. Голота С.М., 

 к.фарм. н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 

Основи системного 

аналізу 

Доц. Падалко А.М., 

 к.фіз-мат.н., 

Доц. Падалко Н.Й., к.пед.н., 

каф. комп’ютерних наук та 

кібербезпеки 

Вибіркова 

 дисципліна 

4 

3 

Етика і естетика 

120/4 

Проф. Кондратик Л.Й.,  

доктор філософ. наук, 

 каф. філософії та 

релігієзнавства 

Політологія Доц. Панишко Г.Т., 

 к.істор.н.,  

каф. політології, управління та 

державної безпеки 

Англійська мова  Доц. Тригуб Г.В.,  

к.псих.н.,  

каф. іноземних мов 

природничо-математичних 

спеціальностей 

Соціологія Викладачі каф. загальної і 

соціальної психології та 

соціології 

Психологія спілкування Ст.викл. Коструба Н.С., 

к.психолог.н.,  

каф. загальної і соціальної 

психології та соціології 

Основи педагогіки Доц. Бартків О.С., 

 к.пед.н.,  

каф. загальної педагогіки та 

дошкільної освіти 

 Медична фізика Доц. Федосов С.А., 

 доктор фіз.-мат.наук,  

каф. теоретичної та 

комп’ютерної фізики імені 

А. В. Свідзинського 

Теоретичні основи 

технології лікарських 

форм 

Доц. Сметаніна К.І., 

к.фарм.н.,  

каф. органічної хімії та 

фармації 

Вирощування лікарських 

рослин 

Доц. Сметаніна К.І., 

к.фарм.н.,  



каф. органічної хімії та 

фармації 

Прикладна генетика Доц. Качинська Т.В., 

к.біол.н.,  

каф. фізіології людини і тварин 

Патофізіологія хвороб 

цивілізації 

Проф. Моренко А.Г.,  

доктор біолог.наук, 

 каф. фізіології людини і 

тварини 

Сучасна анлітична 

лабораторна практика 

Доц. Корольчук С.І., 

 к.хім.н.,  

каф. хімії та технологій 

Вибіркова   

 дисципліна 

 5  

3 

Європейський стандарт 

комп'ютерної грамотності 

120/4 

Доц. Супрунович С.В., 

к.хім.н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 

Основи хімічної метрології Доц. Корольчук С.І.,  

к.хім.н., каф. хімії та 

технологій 

Епідеміологія хвороб Ст.викл. Гайдучик П.Д., 

к.псих.н., 

 каф. фізичної терапії та 

ерготерапії ННМІ 

Тропічні інфекції Ст.викл. Гайдучик П.Д., 

к.псих.н.,  

каф. фізичної терапії та 

ерготерапії ННМІ 

Принципи 

обчислювальної хімії та 

молекулярне 

моделювання 

Ст.викл. Салієва Л.М., 

к.хім.н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 

 

Основи поведінки 

споживача у фармації 

Доц. Сметаніна К.І., 

к.фарм.н., 

 каф. органічної хімії та 

фармації 
  

 


