Науково-освітньо-виробничий кластер
«Повноцінне харчування: інноваційні аспекти
технології, енергоефективного виробництва та
маркетингу»

Відкриття циклу підвищення кваліфікації
викладачів «Теорія та практика дистанційного
навчання»
11 вересня 2019 р. на кафедрі педагогіки та психології Інституту підвищення
кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ в м. Харкові було урочисто відкрито
цикл підвищення кваліфікації викладачів «Теорія та практика дистанційного
навчання». Термін проведення: 11.09-11.12.2019 р.
Програма циклу підвищення кваліфікації дозволяє науково-педагогічним
працівникам засвоїти наукову інформацію щодо базових концепцій електронного
навчання, навчилися визначати які теорії онлайн навчання потрібні, щоб
допомогти студентам вчитися; використовуючи методи електронного навчання,
створювати силабус, розуміти концепції, які стосуються захисту прав
інтелектуальної власності, користуватися програмами для запобігання плагіату та
електронного оцінювання, засвоїти принципи графічного дизайну.

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків
ІПКСФ НФаУ розпочала цикли підвищення
кваліфікації у м. Чернігів
11 вересня 2019 р. у м. Чернігів кафедра загальної фармації та безпеки ліків
ІПКСФ НФаУ розпочала цикли тематичного удосконалення: «Організаційні та
загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних
умовах» (11.09-24.09.2019 р.) та «Актуальні питання діяльності спеціаліста з
відпуску та застосування ліків в сучасних умовах господарювання»
(11.09-10.10.2019 р.).
Під час циклів працівники фармацевтичного сектора матимуть змогу набути нової
інформації та поглибити наявні знання з питань управління фармацевтичними
закладами та формування аптечного асортименту, особливостей відпуску з аптек
ліків та виробів медичного призначення, сучасних аспектів різних видів
діяльності аптек, фармацевтичних та медико-біологічних аспектів лікарських
засобів, а також клініко-фармакологічних особливостей та безпеки застосування
безрецептурних ліків, якості та сертифікації ліків, спеціальної підготовки
тощо.

Кафедра якості, стандартизації та сертифікації
ліків ІПКСФ НФаУ розпочала цикли підвищення
кваліфікації у м. Львів
10 вересня 2019 року кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
НФаУ розпочала цикли тематичного удосконалення для фармацевтів («Актуальні
питання якості ліків та лікарської рослинної сировини на фармацевтичному
ринку») та провізорів («Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних
підприємств та контролю якості лікарських засобів») у м. Львів.
Засвоєння програмного матеріалу дозволить слухачам отримати знання з питань
організації забезпечення якості лікарських засобів в Україні; методів виявлення
фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів на фармацевтичному ринку;
управління та забезпечення якості лікарських засобів; особливостей
стандартизації, сертифікації та контролю якості різних груп лікарських засобів,
а також ознайомитися з основами фітотерапії, гомеопатії; умовами заготівлі,
зберігання та використання лікарської рослинної сировини.

11 вересня 2019 р. у Харківському міському
центрі зайнятості відбулася зустріч
представників ІПКСФ із здобувачами центру
зайнятості
11 вересня 2019 р. у Харківському міському центрі зайнятості у рамках «Ярмарки
вакансій» відбулася зустріч представників ІПКСФ (декана факультету
післядипломної освіти доц. Сурікова О. О. та куратора кафедри УЕФ доц.
Должніковой О. М.) із здобувачами центру зайнятості, що мають освіту за
спеціальністю «провізор» та «фармацевт».
Під час зустрічі було представлено діяльність ІПКСФ та можливості підвищення
кваліфікації в інституті. Доц. Должнікова О. М. провела аналіз та відбір
слухачів, яким необхідно підвищити кваліфікацію. Центр зайнятості зі своєї
сторони пропонує програму фінансування підвищення кваліфікації даних
здобувачів.

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків
ІПКСФ НФаУ розпочала цикли підвищення
кваліфікації у м. Рівне
03 вересня 2019 р. кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ
розпочала передатестаційний цикл зі спеціальності «Організація та управління
фармацією» та цикл тематичного удосконалення «Організаційні та
загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних
умовах» у м. Рівне.
Програма циклів охоплює широке коло питань, серед яких: організація діяльності
аптечних закладів, особливості відпуску лікарських засобів та виробів медичного
призначення з аптек, сучасні тенденції менеджменту та маркетингу;
фармакотехнологічні та біофармацевтичні аспекти лікарських засобів; питання
якості та сертифікації ліків, спеціальної підготовки, психологічні аспекти
роботи провізорів, клініко-фармакологічні особливості та безпеку застосування
безрецептурних лікарських засобів, новітні матеріали з фармацевтичної
інформатики.
Цикл триватиме до 03 жовтня 2019 р.

30 серпня 2019 р. працівники університету
отримали відзнаки
На першому у 2019/2020 н.р. засіданні Вченої ради відбулася урочиста церемонія
вручення подяк працівникам Національного фармацевтичного університету за
досягнення в різних напрямах діяльності.
Подяки вручив почесний гість – заступник голови Харківської обласної державної
адміністрації Черняк Михайло Євгенійович.
За вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації
державної політики у сферах охорони здоров’я, освіти і науки, активну участь у
підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, бездоганну працю
подяку прем’єр-міністра України отримали:
Вельма Володимир Іванович – доцент кафедри процесів і апаратів хімікофармацевтичних виробництв;
Гончаров Олександр Володимирович – асистент кафедри фармакогнозії;
Друговіна Валентина Василівна – доцент кафедри медичної хімії;
Коваленко Світлана Миколаївна – професор кафедри товарознавства;
Малий Володимир Валентинович – завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу та
менеджменту;

Пропіснова Вікторія Володимирівна – доцент кафедри клінічної фармакології та
клінічної фармації;
Сенюк Ігор Валерійович – доцент кафедри біологічної хімії;
Філіпцова Ольга Володимирівна – завідувач кафедри біології;
Хохлова Лариса Миколаївна – доцент кафедри заводської технології ліків;
Шевцов Ігор Іванович – доцент кафедри патологічної фізіології.
За значний особистий внесок у розбудову Національного фармацевтичного
університету і плідну діяльність подяку Харківської обласної державної
адміністрації отримали:
Богаєвський Дмитро Анатолійович – начальник відділу web-технологій центру
дистанційних технологій навчання;
Богомол Наталія Павлівна – викладач технології ліків Коледжу НФаУ;
Ігнашкова Юлія Валеріївна – провідний фахівець центру медіакомунікацій;
Огарь Світлана Володимирівна – доцент кафедри загальної фармації та безпеки
ліків ІПКСФ НФаУ.
Фото в

альбомі

30 серпня 2019 р. у НФаУ вітали першокурсників
Святковий захід посвяти першокурсників відбувся на на вул. Валентинівській, 4.
У цьому році лави студентів НФаУ та Коледжу НФаУ поповнили 1200 осіб.
Учорашніх школярів, а нині вже студентів, привітали ректор НФаУ А.А. Котвіцька
та почесний гість – директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації Л.Г. Карпова, привітання прозвучали також від директора
Коледжу НФаУ Т.С. Прокопенко, деканів.
У ході церемонії першокурсники отримали корисний подарунок – флеш-накопичувач
із інтерактивним путівником по університету «Навігатор першокурсника» та шеврон
– як символ приналежності до університету. Кожному першокурснику були вручені
також «Єдину картку студента» – особисті електронні ID-картки, що є перепусткою
до всіх корпусів НФаУ та читацьким квитком для користування ресурсами Наукової
бібліотеки НФаУ.
Студенти висадили на території університету сакуру, яка тепер буде особистим
деревом першого курсу – 2019.
Більше фото в

альбомі
Відео

30 серпня 2019 р. на засіданні Вченої ради
оголошено результати «Рейтингу 2019»
Учетверте у Національному фармацевтичному університеті відбулося рейтингове
оцінювання діяльності кафедр та роботи науково-педагогічних працівників НФаУ.
Цього року учасниками рейтингу стали 42 кафедри.
Цього року у рейтингу кафедр з`явилися дві нові номінації:
«Лідер програм Erasmus+». Перемогу виборола кафедра фармацевтичної хімії;
«Лідер суспільного визнання». Перемогу виборола кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації.
У цілому, результати рейтингу виглядають так:
Абсолютний переможець – кафедра фармакоекономіки
Топ-10 «Краща кафедра НФаУ»
1. Кафедра фармакотерапії
2. Кафедра заводської технології ліків
3. Кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
4. Кафедра менеджменту і адміністрування
5. Кафедра управління та економіки підприємства
6. Кафедра технології ліків
7. Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту
8. Кафедра аптечної технології ліків
9. Кафедра хімії природних сполук
10. Кафедра фармакогнозії

Вітаємо переможців «Рейтингу 2019»!
Більше фото в

альбомі

21 серпня 2019 р. відбувся семінар «Актуальні
питання впровадження оцінки медичних
технологій та здійснення публічних закупівель
в галузі охорони здоров’я»
Метою заходу, який пройшов під патронатом Міністерства охорони здоров’я
України, було поширення інформації щодо оцінки технологій охорони здоров’я
серед фахівців, а також ознайомлення з новою освітньо-професійною магістерською
програмою «Оцінка технологій охорони здоров’я», впровадженою на базі НФаУ. На
семінарі були присутні 234 спеціалісти –
медпрацівники, бухгалтери,
економісти, фармацевти, провізори, науковці.
Учасників семінару привітали: перший проректор НФаУ, доцент Федосов А.І.,
радник в.о. міністра охорони здоров’я України Коба Т.М., представник
Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Рахно М.В., президент ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони
здоров’я» Косяченко К.Л.
Спікерами були завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ,
професор Немченко А.С. та доцент Назаркіна В.М.

