27 листопада 2015 р. в музеї історії НФаУ
відбулася тематична наукова конференція «210
років фармацевтичної освіти: традиції та
інновації».
Як відомо, цього року фахівці і громадськість вшановують 210-річний ювілей
вищої фармацевтичної освіти в Україні. «Точкою відліку» прийнято вважати
далекий 1805, коли в Харкові був відкритий перший класичний університет і на
базі медичного факультету почали готувати аптекарів.
Організатори заходу, працівники музею історії НФаУ, створили для учасників
конференції теплу камерну атмосферу і запропонували присутнім зануритися в
історичну атмосферу, об’єднати зусилля, знайти точки дотику, щоб якомога
повніше відобразити і зафіксувати історію кожної кафедри окремо і університету
в цілому.
Початку конференції передувала презентація виставки, присвяченої неординарній
особистості Миколи Валяшка – науковця, засновника і фундатора фармацевтичної
освіти. Увазі присутніх були представлені оригінальні документи XIX-початку XX
ст., що свідчать про закордонні поїздки М.О. Валяшка, його роботі із
зарубіжними університетами, а також записи і щоденники вченого. Виступаючи
пізніше, Володимир Юрійович Фесенко, кандидат історичних наук, викладач кафедри
педагогіки і психології ІПКСФ не тільки доповнив офіційну біографію, а й
допоміг побачити у відомому вченому людину, друга і сім’янина. Треба сказати,
що торік В.Ю. Фесенко захистив кандидатську дисертацію за темою «Життя і
науково-педагогічна діяльність професора М.О. Валяшка (1871 – 1955 рр.)». І
тепер його наукові дослідження допомогли донести широкій публіці інформацію про
невідомі раніше періоди життя М.О. Валяшка: про конфлікти з владою; про
стосунки з колегами і опонентами; про особисті проблеми і ситуації, про дружину
вченого, яка так само мала відношення до науки.
Конференція пройшла у форматі двох секційних засідань, участь в яких взяли 59
вчених, студентів і співробітників НФаУ. Всього було заслухано 19 доповідей.
Представники від кожної кафедри провели невеликий історичний екскурс появи і
розвитку своїх підрозділів, позначили виконану роботу і можливі перспективи.
Також учасники конференції поділилися спогадами про будівництво корпусів
Національного фармацевтичного університету. «Ми були молоді, ми вкладали в
будівництво всю нашу енергію. Тоді нам не здавалося, що це важко», – розповів
професор кафедри ботаніки Анатолій Гаврилович Сербін.
Всі заслухані доповіді та презентації, наочні посібники, постери – вся
інформація з історії фармацевтичної освіти була передана до фондів музею. Серед

цікавих придбань музею подарунок професора кафедри токсикологічної хімії
Володимира Степановича Бондаря: підручник з хімії, написаний професором
Харківського фармацевтичного інституту Е.С. Хотинським – «Хемія. Підручник для
семирічної політехнічної школи », 1932 року видання. Цікавий факт, що свого
часу «Хемія» була перекладена десятками мов світу, в тому числі китайською.
По закінченні заходу присутні одностайно висловили побажання продовжити
міждисциплінарний діалог з історії кафедр і підрозділів університету і в
майбутньому зробити такі наукові зустрічі доброю традицією.

