29 листопада 2018 р. відбулося урочисте
вручення сертифікатів слухачам курсів
підвищення кваліфікації «Теорія та практика
дистанційного навчання» ректором НФаУ, проф.
А.А. Котвіцькою
Відповідно до положень наказу МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про
затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за
дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців
за акредитованими напрямами і спеціальностями» університет зобов’язаний
забезпечити періодичне підвищення кваліфікації викладачів в галузі
дистанційного навчання.
Протягом 2012-2017 років 233 викладачі НФаУ вже проходили навчання та
отримували сертифікати за програмами «Технології розробки дистанційного курсу»
(на базі НТУ «КПІ») та «Інформаційні та комунікативні технології навчання: Ет’ютор» (на базі Університету КРОК, м. Київ).
У цьому році вперше підвищення кваліфікації викладачів відбулося власними
силами – Центром дистанційних технологій НФаУ та кафедрою педагогіки та
психології.
Новацією також стало те, що навчання було організовано у дистанційному режимі.
Так, на сайті pharmel.kharkiv.edu були розміщені інформаційні матеріали та
практичні завдання. Щотижнево, з використанням програми OBS studio, проводилися
синхронні лекційні заняття за тематикою навчальної програми курсів. Протягом
усього періоду навчання (вересень-листопад 2018 р.) забезпечувалися
інтерактивні форми взаємодії т’ьюторів та слухачів курсів через чати та форуми.
Слухачі курсів виконали випускову роботу «Створення електронного портфоліо
дистанційного курсу» та набули наступних комптентностей:
використання системи управління навчанням та контентом Moodle,
створення силабусу дистанційного курсу,
проведення експертизи дистанційного курсу,
створення аудіо- та відео навчальних матеріалів
розроблення тестових завдань типу вірно-невірно; коротка відповідь; вибір
пропущених слів; перетягування у текст; перетягування на зображення тощо,
створення графічного зображення,
розроблення інтерактивного навчального засобу (плакату),
розроблення презентації-історії Prezi.

Успішно виконали програму навчання та отримали сертифікати:
1.

Баган Світлана Олександрівна

провідний фахівець відділу АСУ ІПКСФ

2.

Бездітко Наталія Володимирівна

професор кафедри фармакоекономіки

3.

Внукова Катерина Валеріївна

ст.викл. кафедри іноземних мов

4.

Дроздова Олена Олексіївна

доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ

5.

Зарічкова Марія Володимирівна

доцент кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ

6.

Здорик Олександр Анатолійович

доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ

7.

Кайдаш Марина Валеріївна

доцент кафедри фізики

8.

Кобець Марина Миколаївна

доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту

9.

Коваленко Світлана Миколаївна

професор кафедри товарознавства

10.

Кононенко Алевтина Геннадіївна

доцент кафедри фізіології та анатомії людини

11.

Криськів Олег Степанович

доцент кафедри неорганічної хімії

12.

Кулакова Оксана Миколаївна

доцент кафедри філософії та соціології

13.

Лебединець Вячеслав Олександрович

завідувач кафедри управління якістю

14.

Литвиненко Ольга Олександрівна

доцент кафедри українознавства та латинської мови

15.

Літвінова Олена Вячеславна

доцент кафедри управління та економіки підприємства

16.

Мороз Світлана Григорівна

доцент кафедри організації та економіки фармації

17.

Опрошанська Тетяна Віталіївна

доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ

18.

Осташко Василь Федорович

доцент кафедри клінічної фармакології

19.

Подгайний Григорій Якович

старш. викл. кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ

20.

Ромась Катерина Петрівна

асистент кафедри аптечної технології ліків

21.

Сабатовська-Фролкіна Інна Сергіївна

доцент кафедри педагогіки та психології

22.

Стороженко Ігор Петрович

професор кафедри фізики

23.

Ткаченко Олена Валентинівна

доцент кафедри управління якістю

24.

Томарєва Наталія Олександрівна

викладач кафедри українознавства та латинської мови

25.

Філіппенко Ростислав Ігорович

доцент кафедри філософії та соціології

26.

Філіпцова Ольга Володимирівна

завідувач кафедри біології

27.

Шварп Наталія Вікторівна

доцент кафедри педагогіки та психології

28.

Якущенко Вікторія Анатоліївна

доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків

Більше фото в

альбомі

Матеріали за темою:
Дистанційні технології НФаУ: нові етапи та здобутки

28 листопада 2018 р. в НФау відбувся звітний
концерт культурного центру щодо підтвердження
звання студії естрадного співу «Ексклюзив» та
подання на присвоєння почесного звання
«Народний аматорський колектив профспілок
України» ансамблю народної пісні «Гердан»
Історія колективу на підтвердження звання, Студії естрадного співу «Екслюзив»,
почалася з лютого 1998 р. У його складі завжди були студенти та декілька
викладачів. Усі вони захоплювались мистецтвом співу, бажали розкрити свій
потенціал, дарувати свій талант друзям, викладачам, виступати на сцені НФаУ та
сценічних майданчиках ЗВО Харкова, змагатися на міських, обласних конкурсах та

фестивалях. Інколи студенти об’єднувалися у вокальні проекти, які завоювали
любов глядачів.
Керівник студії — Ложнікова Світлана. Сьогодні вокальна студія є однією з
найпопулярніших. Кожен рік нові творчі імена, нові проекти, нові ідеї. Із року
в рік колектив підвищує свій професійний рівень та накопичує досвід.
Кандидат на присвоєння почесного звання «Народний
аматорський колектив
профспілок України» ансамбль народної пісні «Гердан», створений у вересні
2011 року, основна мета колективу – популяризація української народної пісні
і національних традицій. Керівник «Гердану» —Тетяна Шабалтас.
Сьогодні без цього колективу не обходиться жоден захід НФаУ. Колектив
напрацював великий репертуар, де мають місце фольклорні, жартівливі, ліричні,
стилізовані та сучасні пісні.
На звітному концерті, а це є творчий іспит для культурного центру,
присутня профільна атестаційна комісія.

була

28 листопада 2018 р. під час засідання Ученоі
ради відбулася урочиста церемонія нагородження
працівників та студентів Національного
фармацевтичного університету
З нагоди 100 – річчя НАН України із вітальним словом до академічної спільноти
університету звернулась
директор Департаменту науки і освіти Харківської
обласної державної адміністрації Лариса Георгіївна Карпова.
Подяки

Прем’єр – міністра України отримали:

– академік Національної академії наук України, почесний ректор Національного
фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук,
лауреат Державної премії України, заслужений винахідник України, заслужений
діяч науки і техніки України, почесний громадянин Харкова Валентин Петрович
Черних;
– Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік
Української академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, доктор
фармацевтичних наук, професор Олександр Іванович Тихонов;
– доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я
України Іван Матвійович Перцев;
– доктор фармацевтичних наук, професор Світлана Григорівна Таран;

– кандидат фармацевтичних наук, доцент Наталія Василівна Живора.
Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» нагороджена
завідувач кафедри хімії природних сполук, доктор фармацевтичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, академік ВГО «Академія наук вищої
освіти України» Вікторія Сергіївна Кисличенко.
Почесні грамоти Національного фармацевтичоного університету за видатні
досягнення у науково-дослідній діяльності
отримали:
– Бур’ян Ганна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри
фармацевтичної хімії;
– Лега Дмитро Олександрович, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри
органічної хімії;
– Літвінова Олена Вячеславна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри
управління та економіки підприємства;
– Остапець Марина Олександрівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри
патологічної фізіології;
– Панфілова Ганна Леонідівна, доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри
організації та економіки фармації;
– Половко Наталя Петрівна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри
аптечної технології ліків;
– Процька Вікторія Василівна, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри
хімії природних сполук;
– Стремоухов Олександр Олександрович, кандидат фармацевтичних наук, доцент
кафедри фармакогнозії;
– Шебеко Сергій Костянтинович, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри
клінічної фармакології та клінічної фармації;
– Яковлєва Лариса Василівна, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри
фармакоекономіки;
– Брюханова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, начальник
клінічного відділу;
– Данильченко Світлана Юріївна, завідувач науково-дослідної частини;
– Кайда Аліна Олександрівна, начальник відділу інноваційного менеджменту
науково-дослідної частини;
– Кошова Олена Юріївна, старший науковий співробітник Центральної науководослідної лабораторії;

– Маслова Тетяна Валеріївна, секретар-друкарка відділу аспірантури та
докторантури науково-дослідної частини;
– Матерієнко Анна Сергіївна, асистент кафедри якості, стандартизації та
сертифікації ліків ІПКСФ;
– Рищенко Оксана Олександрівна, начальник відділу з організації періодичних
видань науково-дослідної частини;
– Сітало Олена Борисівна, провідний фахівець з інноваційного менеджменту
відділу інноваційного менеджменту науково-дослідної частини;
– Унтілова Галина Іванівна, провідний інженер з метрології відділу
інноваційного менеджменту науково-дослідної частини;
– Халавка Марина Василівна, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри
заводської технології ліків;
Почесні грамоти Національного фармацевтичного університету
студентській науково-дослідній діяльності отримали:

за досягнення у

– Лещенко Тетяна Володимирівна, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент»,
лауреат Гран-прі в номінації «Системи менеджменту якості» V Міжнародної
олімпіади з менеджменту серед молоді;
– Ханіна Наталія Вадимівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фармація»,
переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році.
За перемогу у V Міждисциплінарному науковому квесті «Пошуки скарбів науки»
дипломом ІІ ступеня Харківської обласної державної адміністрації нагороджено
Команду студентів Національного фармацевтичного університету.
Усім працівникам і студентам, відзначеним почесними нагородами, академічна
спільнота Національного фармацевтичного університету бажає здоров’я, миру,
творчого ентузіазму та нових звершень!

27 листопада 2018 р. в спортивному залі НФаУ
відбулася товариська зустріч з волейболу
З нагоди святкування 70-річчя кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ
відбулася зустріч між жіночими командами НФаУ та школи-інтернату
“Обдарованість”(м. Харків). Закінчилася вона з рахунком 2:1 — на користь
гостей. Дівчата обмінялися досвідом та гарним настроєм.

27 листопада 2018 р. НФаУ взяв участь у
профорієнтаційному заході «Веселка робітничих
професій» у м. Лохвиця
27 листопада 2018 р. Національний фармацевтичний університет взяв участь у
щорічному профорієнтаційному заході «Веселка робітничих професій».
Мета цього заходу – зорієнтувати молодь щодо вибору таких професій, які не
тільки відповідатимуть їхнім уподобанням і вмінням, а й матимуть реальну
перспективу працевлаштування.
Захід відбувся в приміщенні Гімназії №1 м. Лохвиця. Майбутні абітурієнти
дізналися
про умови вступу до університету та ознайомились з освітніми
програмами НФаУ, за якими ведеться підготовка. Вчителі та учні
висловили
вдячність за вичерпну інформацією, а
представники приймальної комісії
університету – сподівання
побачити кожного у стінах Національного
фармацевтичного університету.

Накази НФаУ

Наказ № 190-Адм “Про затвердження складу та плану роботи ректорату” від
09.12.2019 р.
Наказ №522 “Про визначення Навчально-наукового iнститyтy прикладної фармацiї
базою практики здобувачiв вищої освiти Нацiонального фармацевтичного
унiверситету” від 16.10.2019 р.
Наказ № 141-Адм “Про затвердження порядку направлення у відрядження
співробітників НФаУ” від 12.09.2019
Наказ № 432 “Про затвердження складу проектної групи спецiальностi 211
Ветеринарна медицина галузi знань 21 Ветеринарна медицина” від 10.09.2019
Наказ №420 “Про організацію процедури ліцензування розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування провадження
освітньої діяльності за новою спеціальністю 211 Ветеринарна медицина галузі
знань 21 Ветеринарна медицина у Національному фармацевтичному університеті”
від 05.09.2019 р.
Наказ № 419 “Про підготовку до проведення акредитації освітніх програм у
Національному фармацевтичному університеті” від 05.09.2019
Наказ № 497 “Про вартість ліквідіції студентами академічної різниці у разі
їх переводів та поновлень” від 04.10.2019
Наказ №414 “Про підсумки рейтингового оцінювання діяльності кафедр і роботи
науково-педагогічних працівників за результатами 2018/2019 н.р.” від
03.09.2019
Наказ № 401 “Про вартість вiдпрацювання студентами практичних, лабораторних
та семiнарських занять” від 29.08.2019

Наказ № 400 “Про затвердження переліку дисциплін, за якими допускається
платне відпрацювання” від 29.08.2019
Наказ №394 “Про вартість надання протокольно-iнформацiйних послуг” від
27.08.2019
Наказ № 393 “Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть надаватися
Нацiональним фармацевтичним унiверситетом” від 27.08.2019
Наказ № 392 “Про надання платних послуг з фізичної культури та спорту та
скасування наказу № 393 від 19.09.2018” від 27.08.2019
Наказ №380 “Про нову редакцію наказу 27 червня 2019 р. № 299” від 15.08.2019
Наказ № 363 “Про поселення до ryртожиткiв НФаУ мешканцiв у 2019/2020 н.р.”
29.07.2019
Наказ № 354 “Про Bapтicть платних послуг, якi надає наукова бiблiотека НФаУ”
Наказ №339 “Про затверження додатку до “Положення про планування й облік
навчальної роботи… “, обсягів навчального навантаження НПП та закріплення
контингенту здобувачів вищої освіти за кафедрами у 2018/2020 н.р.” від
12.07.2019
Наказ № 338 “Про затвердження випускових кафедр на 2019-2020 н.р.” від
12.07.2019
Наказ № 327 “Про затвердження плану заходiв щодо ефективного використання
державних коштiв” від 09.07.2019
Наказ № 307 “Про затвердження ОПП та робочих навчальних планів 2019-2020
н.р” від 01.07.2019
Наказ № 300 “Про реорганiзацiю кафедр” від 27.06.2019
Наказ № 299 “Про утворепня навчально-наукового iнститутy прикладної фармацiї
Нацiопального фармацевтичного унiверситеry та скорочення штату працiвникiв
науково-дослiдних лабораторiй” від 27.06.2019
Наказ № 297 “Про закрiплення контингенту здобувачiв вищої освiти нових ОПП
за факультетами НФаУ” від 27.06.2019
Наказ № 213 “Про вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти НФаУ
на 2019-2020 н.р.” від 16.05.2019
Наказ № 214 “Про вартість навчання громадян України та іноземних громадян в
аспірантурі, докторантурі НФаУ на 2019-2020 н.р.” від 16.05.2019
Наках № 142 “Про органiзацiю освiтнього процесу у 2019/2020 н. р.” від
27.03.2019
Наказ № 133 про внесення змін до наказу № 470 “Про терміни навчання у НФаУ у
2019-2020 н.р.” від 25.03.2019
Наказ № 21 “Про створення Комісії зі сприяння працевлаштування випускників
2019 р.” від 17.01.2019
Наказ № 4-Адм “Про затвердження складу ректорської ради” від 15.01.2019
Наказ № 106-Адм “Про затвердження складу приймальної комісії НФаУ

на 2019

рік” від 28.12.2018
Наказ № 575 “Про вартість навчання одного слухача ІПКСФ з 01 січня 2019р.”
від 27.12.2018
Наказ № 492 “Про організаційні заходи у зв’язку з проведенням підготовки та
підвищенням кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги” від 16.11.2018

Наказ № 470 “Про терміни навчання у Національному фармацевтичному
університеті у 20119-2020 н.р.”
Наказ № 1142к “Про скасування проведення конкурсу” від 25.10.2018
Наказ № 343 “Про вартість відпрацювання студентами практичних, лабораторних
та семінарських занять ” від 27.08.2018
Наказ № 342 “Про затвердження переліку дисциплін, за якими допускається
платне відпрацювання” від 23.08.2018
Наказ № 677к “Про внесення змін до структури університету” від 24.07.2018
Наказ № 316 “Про встановлення вартості проживання у гуртожитках НФаУ” від
24.07.2018
Наказ № 305 “Про затвердження додатку до “Положення про планування й облік
навчальної роботи” від 16.07.2018
Наказ № 272 “Про реорганізацію факультетів та деканатів НФаУ”від 26.06.2018
Наказ № 265 “Про створення комісії з питань оренди нерухомого та іншого
окремого індивідуально визначеного майна НФаУ “від 19.06.2018
Наказ № 216 “Про вартість навчання громадян України та іноземних громадян в
аспірантура, докторантурі НФаУ на 2018-2018 навчальний рік” від 17.05.2018
Наказ № 227 “Про забезпечення прозорості діяльності НФаУ”від 21.05.2018
Наказ № 224 “Щодо делегування права підпису, розгляду, погодження та
затвердження окремих видів документів”від 18.05.2018
Наказ № 223 “Про надання права для укладання угод (договорів) від імені
НФаУ”від 18.05.2018
Наказ № 190 “Про вартість навчання для набору здобувачів вищої освіти
(студентів) НФаУ на 2018-2019 навчальний рік” від 27.04.2018
Наказ № 207 “Про проведення основної сесії зовнішнього незалежного
оцінювання на базі НФаУ у 2018 р.” від 10.05.2018
Наказ № 30-Адм “Про затвердження нової редакції Правил внутрішнього
трудового розпорядку у НФаУ ” від 16.04.2018
Наказ № 171 “Про зміни у складі приймальної комісії” від 16.04.2018
Наказ № 144 “Про створення комісії з академічної доброчесності” від
04.04.2018
Наказ № 138 від 30.03.2018
Наказ № 125 від 26.03.2018
Наказ № 121 від 23.03.2018
Наказ № 114 від 21.03.2018
Наказ № 115 від 21.03.2018
Наказ № 77 від 27.02.2018
Наказ № 64 від 14.02.2018
Наказ № 46 від 02.02.2018
Наказ № 32 від 31.01.2018
Наказ № 8 від 03.01.2018
Наказ № 133 к від 20.02.2018
Наказ № 57 к від 19.01.2018
Наказ № 48 к від 17.01.2018

24 листопада 2018 р. в НФаУ відбувся захід до
Дня пам’яті жертв Голодоморів
24 листопада в Україні — день жалоби, коли згадуються всі загиблі українці під
час масового, навмисно зорганізованого радянською владою голоду, що призвів до
багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території Української
РСР.
До роковин геноциду викладачі кафедри українознавства та латинської мови НФаУ
разом із студентами першого курсу прослухали лекцію «Наслідки Голодомору в
Україні» та поклали квіти до Пам’ятного знаку – Хреста жертвам Голодомору в
Молодіжному парку.

22 листопада 2018 р. НФаУ взяв участь у
профорієнтаційному заході «Веселка робітничих
професій», який відбувся у місті Чутово
22 листопада 2018 р. відбувся масовий профорієнтаційний захід «Веселка
робітничих професій», організований Чутівською філією Полтавського обласного
центру зайнятості. Зацікавленість до спеціальностей НФаУ була визначена шляхом
тестування фахівцями центру зайнятості випускників м. Чутово.

Понад 200 учнів 9-11 класів шкіл Чутівського району дізналися про переваги
навчання, спеціальності, які вони можуть отримати, перспективи працевлаштування
та кар’єрного росту, умови навчання, проживання та дозвілля.
Проведена презентація НФаУ. Всі учасники отримали рекламно-інформаційні
матеріали. Під керівництвом асистента кафедри промислової фармації Д.П.
Солдатова
учні
власноруч мали можливість виготовити гель та капсули,
познайомитись з сучасними формами вітамінних препаратів, упаковок для
лікувальних гелів та мазей.

22-23 листопада 2018 р. НФаУ взяв участь у
«Ярмарку стартапів» та «Інноваційному форумі»
В рамках форуму обговорено роботу школи соціального проектування та
грантрайтингу «OpenGrantsSchool»; Networking.
Доценти кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту І.В. Бондарєва та
І.В. Тіманюк взяли участь у панельних дискусіях «Університетські хаби» за
участю: Д.С. Давидова – директора Каразінського центру підприємництва; «Від
найінноваційнішого міста до SMART City»; «Офіс реформ, як інноваційний
продукт»; «Кластери та розумний розвиток економіки».

22 листопада 2018 р. у Коледжі НФаУ відбувся
благодійний ярмарок «Допоможи талантом дітям»
Вже котрий рік поспіль цей захід є культурною ініціативою профспілкової
організації та студентського парламенту Коледжу НФаУ до Міжнародного дня людей
з особливими потребами. Відвідувачам ярмарку пропонуються різноманітні
смаколики домашнього приготування – печиво, пряники, тортики; а також предмети
рукоділля – вишиванки, мереживо, сувеніри з деревини, тканини та повсті. Усі
зібрані кошти небайдужі «виробники» – студенти та викладачі коледжу –
переказують до дитячих будинків, лікарень та шкіл-інтернатів. Цього року
здобуток ярмарку призначався для гемолітичного відділення Харківської міської
лікарні № 16, Харківського спеціального навчально-виховного комплексу № 8,
Обласного будинку дитини № 3.
З вітальним словом до присутніх звернулися перший проректор НФаУ, доцент
Федосов А.І.; директор коледжу, доцент Прокопенко Т.С. Від гостей заходу
виступили заступник директора з навчально-виховної роботи Харківського
спеціального навчально-виховного комплексу № 8 Єна О.М. та представниця
благодійного об’єднання «Харьков – город добрых сердец» Калашнік А.І.
У виконанні відомого українського мультиінструменталіста Миколи Мирошниченка
прозвучали класичні твори для скрипки. Студенти коледжу з цікавістю
поспілкувалися з маленькими гостями
– учнями 4 класу навчально-виховного
комплексу № 8.

