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ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Динамічний розвиток системи охорони здоров’я
та фармацевтичного сектора, що супроводжуються
зміною законодавства, реформуванням організації та
системи управління галуззю, стрімкі зміни у суспільнополітичному житті країни ставлять питання відповідності рівня професійної підготовки фармацевтичних
кадрів до вимог практичної фармації та роботодавців
як ніколи гостро.
Як максимально підвищити компетенцію майбутніх випускників та скоротити адаптаційний період на
початку їх професійного шляху? Єдина відповідь на це
питання – якісна освіта, яка є синтезом високого рівня
теоретичної та практичної підготовки.
Адже забезпечення високого рівня освіти не може
бути розірвано у часі, не може не охоплювати усі складові процесу. Як і не може воно здійснюватися однією
стороною чи особистістю. Тільки спільними зусиллями
представників вищої освіти, науковців, представників
фармацевтичних підприємств – потенційних роботодавців можна досягти високих результатів у підготовці
сучасного фахівця фармації. Тож сьогодні обов’язковою
умовою плідної праці та розвитку закладів вищої школи
є участь роботодавців в освітньому процесі.
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НФаУ приділяє велику увага створенню ефективного
механізму співпраці, продуктивного діалогу з підприємствами, нашими партнерами та потенційними роботодавцями, серед яких лідери фармацевтичної галузі країни.
Це титанічна праця багатьох підрозділів і кафедр НФаУ,
яка не зупиняється ні на мить. Безпосередньо питаннями практичної підготовки для студентів університету
займаються відділ практики та сприяння працевлаштуванню НФаУ (організація та проведення, нормативнодокументальний обіг) та 24 кафедри університету (розробка змісту, методичні рекомендації та плани для проведення навчальної та виробничої практики на місцях).
У 2011 році вперше проведено Ярмарок вакансій
за підтримки Харківської обласної служби зайнятості,
з 2012 року започатковано щорічний профорієнтаційний тиждень «Будуймо кар’єру разом», програма
якого включає проведення практикуючими спеціалістами семінарів із питань успішного працевлаштування,
конференції з практики за участю керівників баз практики, «Ярмарку вакансій», до проведення якого залучені компанії-роботодавці з різних регіонів України,
та «Ярмарку спеціальностей НФаУ» для учнів шкіл,
коледжів, училищ.

З 2014 року загальноуніверситетська конференція
набула статусу науково-практичної. «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні
та за кордоном» – назва конференції вже багато про
що говорить. У форматі заходу обговорюються новини галузі та сучасні аспекти проходження практики
і працевлаштування, відбуваються доповіді на основі
наукових досліджень.
З кожним роком заходи у рамках профорієнтаційного тижня набирають масштабу, зростає кількість учасників. У профорієнтаційному тижні «Будуймо кар’єру
разом – 2018» візьмуть участь Харківська обласна
служба зайнятості, представники національних аптечних мереж, оптових фармацевтичних фірм, вітчизняні
виробники лікарських засобів, представництва іноземних фармацевтичних компаній в Україні, соціальні
партнери.
Усі розуміють, що тільки партнерське об’єднання
потенціалів та ресурсів може дати гарні результати на
перспективу.
Ректор НФаУ,
професор А.А. Котвіцька

КУЗНЯ ІДЕАЛЬНОГО ФАХІВЦЯ,
АБО НАЛЕЖНА ОСВІТНЯ ПРАКТИКА ВІД НФаУ

15–17 березня 2018 р. у Київському Палаці дітей
та юнацтва відбулися Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Сьома міжнародна
виставка освіти за кордоном «World Edu», організовані компанією «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України
та Національної академії педагогічних наук (НАПН)
України. Проведений захід є найбільшим представницьким форумом нашої країни, що презентує досягнення та досвід у реформуванні всіх рівнів освіти, розширенні міжнародної співпраці для подальшої інтеграції в освітній і науковий простір, засоби навчання,
програми та рішення для підвищення ефективності освітнього процесу. Це ефективний дискусійний
і навчальний майданчик як для науково-педагогічної
спільноти, фахівців IT-сфери, органів влади та управління, так і для підростаючого покоління — школярів,
абітурієнтів і студентів. Цьогоріч у роботі виставки
взяли участь 758 учасників з 25 регіонів України
та 12 країн світу: Словаччини, Чехії, Німеччини,
Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови,
Грузії, Латвії, Китаю.
Традиційно з року в рік у роботі міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти» бере участь головний фармацевтичний вищий навчальний заклад нашої
держави — Національний фармацевтичний університет

(НФаУ). І вельмишановному читачеві про це достеменно відомо не з чуток, а з наших шпальт: так, минулого року ректор НФаУ, професор Алла Котвіцька —
тоді ще в статусі першого проректора, — у рамках
цієї виставки виступила з доповіддю «Партнерство
з роботодавцями як стратегічний ресурс розвитку
НФаУ», що отримала позитивний резонанс і викликала динамічний інтерес серед нашої фахової читацької
аудиторії. А сам НФаУ тоді був удостоєний гран-прі
в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та нагороджений золотою медаллю в номінації
«Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» (докладніше див.
«Щотижневик АПТЕКА» №16 від 1 травня 2017 р.).
Цьогорічний урожай НФаУ став аж не надто
скромнішим: номінація «Лідер міжнародної діяльності» — гран-прі; номінація «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості
знань випускників» — золота медаль. Водночас контентну фабулу фармацевтичного бенефісу — контрапункту нинішньої виставки склала доповідь Оксани
Барковської, завідувача відділу практики та сприяння працевлаштуванню НФаУ, на тему «Впровадження
інновацій в освітню діяльність для підвищення якості
професійно-практичної компетентності випускників
НФаУ». (Трохи забігаючи наперед, дозволимо собі
охарактеризувати виступ представника НФаУ як глибоко змістовний та ідеологічно-інноваційний. Понад
те, доповідач розгорнула перед слухачами настільки ж розмаїту, наскільки й струнку палітру справжніх науково-педагогічних проривів університету
та результативних практично-методологічних новел,
лаконічно провела глибинний синтез академічної освіти та кінцево-практичної професійної досконалості.
Все це у гармонійно-логічному конгломераті в певному сенсі може претендувати на нову фармацевтичну
належну практику (GXP) від НФаУ. А саме — «належну практику вищої фармацевтичної освіти» (або —
у більш фахово звичній латинській транскрипції:
good pharmaceutical educational practice — «GPEP»).
Авторські перебільшення? Емоційна метафорика? —
жодним чином. Не вірите? — див. нижче й судіть
самі… — прим. авт.).

Таблиця 1. ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В РЕЙТИНГУ КРАЇН СВІТУ ЗА ІНДЕКСОМ
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
(THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX, 2014–2018)
Рейтинг країни
Змінні, що аналізуються

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018
137 країн

144 країни

140 країн

138 країн

• зарахування до закладів вищої освіти

13

14

11

16

• якість освітньої системи

72

54

56

56

• доступність дослідницьких та навчальних послуг

84

78

77

68

• ступінь підготовки персоналу:

92

74

94

88

• здатність країни утримувати таланти

132

114

127

129

• здатність країни залучати таланти

130

97

93

106

• здатність до інновацій

82

52

49

51

• наявність вчених та інженерів

48

29

29

25

• співпраця університетів та промисловості у дослідженнях та розробці

74

74

57

73

У глобалізованому світі золотий стандарт — глобалістичний підхід. Тому О. Барковська розпочала
з аналізу сучасного обличчя України у порівняльному
макроконтексті світової арени, для чого скористалася таким міжнародним мірилом, як «The Global
Competitiveness Index» (індекс глобальної конкурентоспроможності складається зі 100 змінних та 12 контрольних показників, які об’єднані трьома основними
групами субіндексів: «Основні вимоги», «Підсилювачі
продуктивності» та «Інновації та фактори вдосконалення»). Згідно з даними дослідження, Україна цього
року посіла 81-ше місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції на 4 пункти. Однак у цьому рейтингу Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних показників. Найбільше втрачено (–13 пунктів)
за складовою «Ефективність ринку праці». Тенденція
до погіршення цього показника спостерігалася і в
минулорічних дослідженнях, причому в минулорічному ми погіршили за ним свої позиції на 17 пунктів.
Також Україна зазнала втрат за оцінкою інноваційної
складової (–9 пунктів), інфраструктурної (–3 пункти)
та за складовою, що характеризує вищу освіту та професійну підготовку, –2 пункти (детальніше у динаміці
останніх років — у табл. 1. Негативними факторами для ведення бізнесу в нашій країні визначено
(в порядку зменшення) інфляцію, корупцію, політичну нестабільність, високі податкові ставки, складність
податкового законодавства, нестабільність урядів,
ускладнений доступ до фінансів, неефективну державну бюрократію, регулювання валютного ринку, недостатню освіченість працівників, погану етику робочої
сили, недостатню здатність до інновацій, обмежувальне регулювання ринку праці, невідповідну якість інфраструктури, злочинність та крадіжки, низьку якість
охорони здоров’я.
«Тільки у системній співпраці можна підготувати
конкурентоспоможного фахівця», — вважає оратор
і визначає зміст діяльності вищого фармацевтичного
навчального закладу на базисі 4 ключових завдань:

1) надання знань і практичних навичок здобувачам
вищої освіти, які будуть задовольняти роботодавців;
2) забезпечення якості професійно-практичної підготовки; 3) створення ефективного механізму взаємодії з підприємствами; 4) здійснення маркетингових
досліджень ринку праці щодо визначення потреби
у фахівцях. На цих чотирьох опорах — як дах будинку
на чотирьох стінах — тримається «GPEP» від НФаУ.
Система управління якістю упроваджена в НФаУ
з 2015 р. Відповідальні особи за розробку і впровадження системи управління якістю: представник з керівництва якості — професор Алла Котвіцька, ректор НФаУ;
голова комісії з розробки і впровадження системи
управління якістю — доцент В’ячеслав Лебединець,
завідувач кафедри управління якістю НФаУ (наказ
від 10.11.2014 р. №293-адм «Про реалізацію проекту
впровадження системи управління якістю відповідно
до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009»).
О. Барковська наочно проілюструвала результати
цих кроків конкретним та детальним описом належної
фахово-освітньої практики від НФаУ. Ключових слів
тут 5: якість, системність, практика, процес, результат. Усе логічно, спадкоємно, послідовно: в ініціальній частині алгоритму процесів НФаУ (як відправна
точка) знаходиться інформація про вимоги потенційних замовників освітніх послуг (студентів та їх родин,
роботодавців, аспірантів та докторантів, держави), —
а кінцева точка (результат, «вінець» діяльності ВНЗ)
представлена інформацією про ступінь задоволення
замовниками наданими освітніми послугами. Однак
між двома цими хрестоматійними точками «А» і «Б»
простягається складний і насичений процесний алгоритм, за розробкою, плануванням та здійсненням якого
стоять напружені взаємопов’язані зусилля десятків
підрозділів НФаУ і сотень їх співробітників. В ієрархічній послідовності процеси НФаУ підрозділяються
на 3 блоки: 1) управлінські, 2) основні та 3) процеси
забезпечення (табл. 2–4, рис. 1–2).
Продовження на стор. 2

Таблиця 2. СТИСЛА ХАРАКТЕРОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ НФаУ
Категорія процесів

Опис категорії

Ключові процеси

Управлінські процеси

Спрямовані на формулювання планів, цілей та
управлінських рішень, розподіл відповідальності, контроль виконання доручень, аналіз ситуації
у бізнес-середовищі, моніторинг функціонування університету

Основні процеси

Безпосередньо пов’язані з наданням ліцензова- •
них освітніх послуг
•
•
•
•

Процеси
забезпечення

Спрямовані на постачання ресурсів та забезпе- • Управління документами та записами
чення можливостей для надання освітніх послуг • Кадрове забезпечення
належної якості
• Юридичний супровід
• Забезпечення бібліотечним фондом
• Забезпечення інфраструктури
та робочого середовища
• Забезпечення ІТ-інфраструктури
• Забезпечення проживання
• Забезпечення харчування

•
•
•
•
•

Планування навчальної діяльності
Планово-фінансова діяльність
Аналіз системи управління якістю
Внутрішній аудит
Контроль послуг невідповідної якості

Прийом студентів
Навчальна діяльність
Розробка нових видів освітніх послуг
Соціально-виховна діяльність
Координація діяльності з методичного забезпечення
• Редакційно-видавнича діяльність
• Взаємозв’язок із замовниками
• Науково-дослідна діяльність
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Таблиця 3. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НФаУ
Характеристика/назва показника

Періодичність вимірювання

Реєстрація результатів вимірювання

Кількість нових підприємств, установ,
організацій як баз практики

Щорічно

Протокол оцінювання результативності
системи управління якістю

Середня оцінка за практику

Після закінчення терміну практики

Протокол оцінювання результативності
системи управління якістю

Кількість нових науково-практичних
заходів, ініційованих відділом практики
та сприяння працевлаштуванню

Щорічно

Кількість свідоцтв схвалення програм
практики з боку роботодавців

Щорічно

(за О.Я. Барковською; таблиця опублікована в «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2017. №5. Р. 40–46)
Назва заходу

Мета інновації

Формування об’єднаної комп’ютерної бази даних підприємств
для проходження всіх видів практики

Вибір здобувачем вищої освіти місця практики через інтернет

Поглиблення процесу взаємодії з галузевими підприємствами

Дослідження вимог роботодавців щодо компетентностей
випускників під час проходження практики

Протокол оцінювання результативності
системи управління якістю

Удосконалення навчально-методичних матеріалів з практики

Отримання відгуків чи погодження розроблених матеріалів
з практичними працівниками

Протокол оцінювання результативності
системи управління якістю

Удосконалення системи контролю за ходом виконання
програми практики

Формування тісного взаємозв’язку викладачів кафедри з практичними працівниками

Удосконалення системи керівництва практикою здобувачів
вищої освіти на підприємствах

Залучення роботодавців до науково-практичних заходів
у НФаУ

Формування творчих зв’язків із зарубіжними
фармацевтичними факультетами

Організація практики здобувачів вищої освіти НФаУ в інших
країнах

Створення фармацевтичного порталу з працевлаштування

Формування у здобувачів вищої освіти навичок з техніки
пошуку роботи

Проведення моніторингу запитів ринку та працевлаштування
випускників НФаУ

Співпраця з підприємствами щодо визначення потреби
у фахівцях

У межах реалізації кожного з процесів впроваджено низку обов’язкових процедур, зокрема:
• управління організаційно-розпорядчими документами;
• управління даними;
• оцінювання результативності;
• управління невідповідностями;
• вжиття запобіжних дій для попередження появи
невідповідностей;
• вжиття коригувальних дій для удосконалення процесу.
ТЕОРІЯ — ПРАКТИЦІ
У числі нормативно-правових документів з практичної підготовки в умовах функціонування системи
управління якістю НФаУ було названо:
• документовану процедуру «Забезпечення зв’язків із
базами практики» (визначає такі етапи: планування; виконання; контроль результативності; напрями вдосконалення; функції працівників, залучених
до організації практики, їх взаємозв’язок, відповідальність, повноваження);
• «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у НФаУ» (впроваджено в освітній процес з урахуванням двох основних завдань:
1) інтеграція теоретичної підготовки й вимог практичної фармації; 2) удосконалення методичного
забезпечення процесу практичної підготовки).
Організація практичної підготовки передбачає
трьохетапний перебіг:
• підготовчий етап — створення умов для розміщення студентів на базах практики;
• основний — поєднання теорії і практики в процесі
запланованої навчальної діяльності;
• заключний етап — оцінювання та завершення
роботи.
Інновації в організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти починаються вже з першого дня
занять на І курсі. З 2015 р. у НФаУ практичні заняття
проводяться в умовах майбутнього місця роботи, під безпосереднім керівництвом викладача кафедри, у такому
режимі: 4 дні — в університеті, 1 — у виробничих умовах.
При цьому до баз практики висуваються наступні вимоги: відповідність до вимог програми практики; наявність місця для проведення навчальних занять; високий
рівень професіоналізму працівників баз практики; позитивне та вмотивоване ставлення керівників практики до
здобувачів вищої освіти (див. рис. 1–2).
Роль практичних занять для здобувачів вищої освіти І курсу полягає, насамперед:
• в інтенсивному ознайомленні з особливостями й
тонкощами майбутньої роботи;
• формуванні осмисленого та предметного ставлення до дисциплін, що вивчаються;
• закладанні основ фахової культури;
• формуванні поваги до професії.
Помітною інновацією останнього часу стала ініціатива щодо проведення ретельного та ґрунтовного

Таблиця 4. КОМПЛЕКС ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

маркетингового дослідження ринку праці. З метою
інтеграції освітньо-професійних програм підготовки
здобувачів вищої освіти в міжнародний та європейський освітній простір, осучаснення змісту навчальних дисциплін та формування освітніх компонентів
компентнісного синтезу було розроблено план такого
маркетингового дослідження ринку праці та визначено
етапи його реалізації. Для цього рішенням ректорської
наради від 4 грудня 2017 р. створено відповідну робочу
групу на чолі з керівником науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти МОЗ України,
доцентом Анжелою Ольховською. Основна мета дослідження — проведення маркетингового аналізу ринку
праці для виявлення конкурентоспроможного сегмента
у працевлаштуванні випускників НФаУ.
Для досягнення поставленої мети визначено такі
завдання: проаналізувати сучасний стан ринку праці в
різних регіонах України (попит, пропозиції у фахівцях,
кількість вакансій, чисельність осіб, що шукали роботу,
та чисельність працевлаштованих за окремими професіями тощо); виявити фактори, якими керуються
роботодавці при виборі фахівців, а здобувачі вищої
освіти — при виборі роботодавців; визначити вимоги
роботодавців до системи професійних знань, умінь та
навичок, особистісних, професійних якостей майбутніх фахівців та рівень задоволеності суб’єктів фармацевтичного ринку фаховою підготовкою випускників
НФаУ; провести моніторинг сайтів з пошуку роботи та
підбору персоналу; розробити методичні рекомендації.
Ключова робоча гіпотеза дослідження полягає в тому,
що суб’єкти фармацевтичного ринку пред’являють різнобічні вимоги до претендента — випускника НФаУ, до
співпраці з університетом, характер ставлення впливає
на імідж та репутацію університету в цілому, високий рівень задоволення вимог роботодавців спричиняє довгострокову орієнтацію на подальші стосунки з
університетом, ставлення до університету піддається
управлінню маркетинговими засобами.
Під час проведення даного маркетингового дослідження використовується первинна маркетингова

Рис. 1. Модель процесу забезпечення зв’язків з базами практики

Рис. 2. Основні чинники, що впливають на якість практичної підготовки

інформація (дані вибіркового дослідження вимог роботодавців до претендентів на посади, вимог випускників
до роботодавців) та вторинна маркетингова інформація
(зокрема, дані Центру зайнятості, а також результати
моніторингу веб-ресурсів з пошуку роботи та підбору
персоналу). Метод збирання первинної інформації —
опитування й моніторинг; основні інструменти дослідження — спеціально розроблена анкета для експертів,
форма для проведення моніторингу сайтів з пошуку
роботи та підбору персоналу. Обробка отриманих анкет
проводиться за допомогою комп’ютерних програм; при
обробці та аналізі первинної інформації використовують статистичні методи групування та класифікації. У
результаті проведених досліджень буде отримано типологічне групування вимог роботодавців до випускників
НФаУ, зокрема до фахових компетенцій, набутих здобувачами вищої освіти під час навчання в університеті.
Результати аналізу отриманої інформації (представлені у вигляді таблиць, діаграм, розрахункових коефіцієнтів та індексів) повинні підтвердити робочу гіпотезу маркетингового дослідження та надати можливість
сформувати висновки, запропонувати рекомендації,
спрямовані на пошук стратегічних рішень на ринку
праці та освітніх послуг. Висновки та рекомендації
міститимуть інформацію про особливості вимог роботодавців до компетентнісної підготовки випускників
університету; типові питання, що необхідно врахувати
при розробці змісту навчальних дисциплін; доцільність
розробки окремих навчальних дисциплін з урахуванням
міжнародного досвіду з подальшим введенням їх до
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.
ГРАНІ ПАРТНЕРСТВА
З РОБОТОДАВЦЯМИ
Основним правовим підґрунтям співпраці ВНЗ із
роботодавцями в питаннях підготовки фахівців є Закон
України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту»,
який, зокрема, передбачає участь індустрії:
• у розробці стандартів вищої освіти — «…стандарти
вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій… галузевих
об’єднань організацій роботодавців…» (ст. 10);
• в експертному оцінюванні якості освіти — «…галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти формуються у складі
від 9 до 15 членів на строк не більше ніж три роки…
До складу галузевих експертних рад можуть входити
представники держави, роботодавців, їх організацій
та об’єднань, професійних асоціацій…» (ст. 21);
• у формуванні держзамовлення — «Показники
державного замовлення на підготовку фахівців
з вищою освітою формуються за рівнями вищої
освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку
праці… за участю вищих навчальних закладів,
Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, роботодавців та їх об’єднань» (ст. 72).
За словами доповідача, безпосереднє співробітництво НФаУ з роботодавцями базується на договорах
про співпрацю і підпорядковується плану спільних
заходів за такими основними напрямами:
1. Удосконалення змісту освіти.
2. Оптимізація освітнього процесу.
3. Сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню випускників.
4. Науково-дослідна діяльність.
5. Розвиток інноваційної інфраструктури.
6. Організаційно-методичні аспекти взаємодії.
1. Складові напряму взаємодії з удосконалення змісту освіти передбачають участь підприємствроботодавців у визначенні актуальних спеціальностей;
залучення роботодавців до формування освітніх програм та стандартів освіти з метою їх адаптації до потреб
ринку праці; формування вимог до компетентностей
майбутнього фахівця галузі; участь у розробці змісту
вибіркової складової навчальних планів; залучення
роботодавців до авторських колективів з підготовки
підручників і посібників з дисциплін професійної та
практичної підготовки здобувачів вищої освіти; спільну розробку та впровадження коригувальних дій щодо
змісту навчальних та робочих планів; залучення до
участі в поточній та підсумковій атестації, в оцінці якості освіти (експертизі) підготовки випускників; участь роботодавців у роботі експертних комісій,
насамперед при акредитації університету.
2. У площині оптимізації освітнього процесу велике значення мають функціонування філій кафедр університету на підприємствах; організація навчальних
(виробничих) практик та стажувань на підприємствах;
контрактно-цільова підготовка фахівців за замовленнями підприємств-партнерів; залучення представників
підприємств-партнерів до освітнього процесу (проведення занять, керівництво виробничою практикою,
стажуванням, виконанням курсових та випускних кваліфікаційних робіт, залучення до роботи в екзаменаційній
комісії); формування тематики курсових та випускних

кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт з урахуванням їх актуальності для підприємств-роботодавців;
виконання практично-орієнтованих курсових та випускних кваліфікаційних робіт на замовлення підприємствпартнерів; рецензування практично-орієнтованих курсових та випускних кваліфікаційних робіт представниками роботодавців; запровадження та організація
програм стажування науково-педагогічних працівників і співробітників університету на базі підприємствпартнерів, підвищення кваліфікації і стажувань.
3. Стосовно сприяння практичній підготовці та працевлаштуванню випускників здійснюється моніторинг
та прогнозування потреби у фахівцях на ринку праці
на локальному, регіональному, національному рівнях;
інформування про наявні вакансії та розміщення резюме здобувачів вищої освіти на інформаційному порталі
закладу вищої освіти (сайт закладу вищої освіти, сайти
задіяних у взаємодії кафедр та структурних підрозділів);
сприяння постійному та тимчасовому (наприклад, на
час канікул, у позанавчальний час) працевлаштуванню
випускників на підприємствах-роботодавцях; сприяння реалізації студентських підприємницьких ініціатив
та бізнес-проектів на підприємствах-партнерах; надання допомоги зі складання резюме та CV, портфоліо
здобувача вищої освіти, підготовки до співбесіди, тестування; розробка технології планування професійної
кар’єри.
4. У науково-дослідній царині велику увагу приділяють спільному з підприємствами виконанню науководослідної роботи, у тому числі й із залученням студентських наукових гуртків; використанню матеріальнотехнічної бази підприємств-партнерів; спільним науковим
дослідженням за профілем виробничої діяльності підприємств; впровадженню результатів наукових досліджень
у діяльність роботодавців; виконанню наукових робіт
працівниками підприємств-партнерів під керівництвом
науково-педагогічного персоналу закладу вищої освіти.
5. На теренах розвитку інноваційної інфраструктури здійснюються організація спільних навчальновиробничих та дослідницьких підрозділів на підприємствах (бізнес-інкубатори, технопарки, венчурні
підприємства тощо); створення в університеті умов
для підвищення кваліфікації працівників підприємств;
модернізація виробничого та навчального обладнання за передовими технологіями; створення спільних
наукоємних компаній.
6. Нарешті, за організаційно-методичним вектором здійснюються координація та розвиток взаємодії з
підприємствами-роботодавцями; мотивація підприємствроботодавців до участі в удосконаленні освітнього процесу; введення представників роботодавців до складу рад
при ВНЗ; проведення функціонального аналізу як оперативного засобу дослідження трудової діяльності та відстеження змін на ринку праці; участь у профорієнтаційній роботі; проведення освітніх та кар’єроформувальних
заходів для здобувачів вищої освіти (ярмарок вакансій,
день кар’єри, день відкритих дверей, презентації компаній, екскурсії на підприємства, профорієнтаційне тестування та консультування, науково-практичні конференції, семінари, тренінги, круглі столи, діалоги-зустрічі,
конкурс бізнес-проектів та ін.).
У колі найбільш активних партнерів університету
головний фахівець НФаУ з питань працевлаштування назвала вітчизняні виробничі фармацевтичні підприємства (зокрема, «Здоров’я», «Лекхім», «Червона
зірка», «Фармак» «Артеріум», «Дарниця, «ЮріяФарм»), представництва зарубіжних фармацевтичних
компаній в Україні (серед яких «Еббот», «СанофіАвентіс Україна», «Серв’є Україна») і звісно ж — аптечні мережі: КП ХОР «Фармація», «Аптека доброго дня»,
«Гамма-55», «Леда», «Прана-Фарм», «Мед-Сервіс»,
«Магнолія» та ін. Як перераховані вище, так і багато
інших підприємств та організацій беруть жваву участь
у профорієнтаційних та самореалізаційних заходах,
які регулярно проводяться у стінах НФаУ, — Ярмарки
спеціальностей та Ярмарки вакансій. Гостинним запрошенням присутніх до участі в найближчому ярмарку
(13 квітня 2018 р.) доповідач підвела жирну риску під
своїм виступом: «У результаті впровадження інновацій
ми забезпечуємо:
• виконання вимог роботодавців до якості фахової
підготовки здобувачів;
• ефективний механізм взаємодії з підприємствами;
• знання ринку праці, вирішення завдань кадрової політики у фармацевтичному секторі охорони
здоров’я;
• підвищення іміджу України на міжнародному ринку освітніх послуг і врешті отримуємо та
випускаємо у велике професійне життя «ідеального
фахівця», який відповідає потребам ринку праці і
запитам роботодавців».
Пилип Снєгірьов.
Фото Сергія Бека та автора.
Скорочена версія.
Повністю стаття вперше опублікована 20 березня
2018 р. у «Щотижневику АПТЕКА» (www.apteka.ua).
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КАФЕДРА БІОХІМІЇ НФаУ: ШЛЯХОМ ДОСВІДУ
Завідувач кафедри
біологічної хімії —
доктор біологічних
наук, професор
Андрій Леонідович
Загайко
Кафедра біохімії своїми витоками
і своєї історією повністю пов’язана зі становленням та розвитком Харківського
фармацевтичного інституту, згодом —
Національного фармацевтичного університету. Змінювався сам університет і,
звичайно, змінювалася й кафедра біохімії. Започатковувалася вона нечисленним
складом і тільки з роками набула власного виміру, повністю присвятивши свою
діяльність науці і викладанню дисциплін,
експериментальним і теоретичним пошукам у сучасній проблематиці медицини
і фармації, а також опрацюванням нових

й новітніх підходів у наукових дослідженнях, що дозволяло постійно зберігати свою
активність, відрізнятися власними науковими концепціями тощо. За такий довгий
історичний шлях кафедра біохімії завдяки
талановитим та відданим викладачам і науковцям постала як потужний майстерний
підрозділ у медико-біологічній структурі
університету.
Творче обличчя кожної кафедри
пов’язане з її співробітниками, які визначають напрями її діяльності, предметне
зацікавлення. Переконує в цьому хоча б
той факт, що бібліографія наукових праць
кафедри біохімії складає понад 800 публікацій. Окрему подяку за розвиток кафедри
біохімії висловлюємо доктору біологічних наук, професору Ларисі Миколаївні
Вороніній, яка очолювала кафедру майже
20 років. Саме завдяки її організаторським, талановитим та мудрим здібностям було створено професійний, дружний
та трудолюбивий колектив. А її наукові

досягнення під керівництвом професора Валентина Петровича Черних, на той
час ректора НФаУ, чл.-кор. НАН України
(нині — академік НАН України, почесний
ректор нашого університету), у вивченні
гіпоглікемічної активності глісульфазиду
є актуальними й понині та використовуються у практичній медицині.
Колектив кафедри біохімії щиро вдячний Валентину Петровичу Черних за мудру
та виважену політику щодо сучасного
розвитку біохімічної науки, за комфорт
та різносторонню підтримку, спрямовану
на прогресивні напрямки розвитку фармацевтичної галузі. Саме за останні роки
за ініціативи і значної підтримки Валентина
Петровича кафедра біохімії набула нового
імпульсу та ентузіазму. Повністю оновлена матеріально-технічна база, навчальнометодична література, створена науководослідна лабораторія, впроваджені сучасні
концепції викладання тощо. На кафедрі
сформована і постійно збагачується бібліо-

тека допоміжної літератури, яка доступна
для викладачів, молодих вчених та студентства. Останніми роками за участі кафедри
у міжнародних заходах із проблем сучасної
біохімії (симпозіуми, конференції, форуми, відрядження тощо) налагоджуються
міжвузівські та міжнародні зв’язки.
Сучасність диктує новітні підходи щодо
відповідного міжнародного рівня науководослідницької роботи кафедри. Перед нами
відкриваються великі перспективи у поглибленому вивченні та впровадженні в життя
новітніх наукових напрямів, таких як нанотехнології, біоінженерія, молекулярна біологія з метою пошуку та розробки сучасних
вітчизняних конкурентоспроможних лікарських засобів.
Колектив кафедри біохімії повний
сил і творчого натхнення та гідно зустрічає
80-річний ювілей свого підрозділу. Бажаю
усім нам успіхів на науковій та педагогічній
ниві. До нових звершень!

КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ —
ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАФЕДРА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ —
ВІДЗНАЧАЄ 80 РОКІВ ІЗ ДНЯ ЗАСНУВАННЯ

БІЛЯ ВИТОКІВ
У 1936 році за ініціативою членакореспондента АН України, доктора біологічних наук, професора Арона
Михайловича Утєвського біохімію як самостійний предмет викладання було включено до системи підготовки провізорів
(ще на кафедрі гігієни), й він сам читав
цей курс у Харківському фармацевтичному
інституті. Безпосередньо кафедру біохімії
було організовано у 1938 році. З 1938 до
1954 р. кафедру біохімії Харківського фармацевтичного інституту очолювала професор Л.М. Макаревич-Гальперіна.
У 1954 році керівником кафедри біохімії ХФІ стає професор Є.Х. Іваненко.
Під її керівництвом була виконана кандидатська дисертація, видано навчальнометодичне керівництво, 2 монографії
«Вітаміни» та «Біохімія головного мозку
при наркозі», опубліковано 35 наукових
статей.
У 1962 році відбулося об’єднання
кафедр біохімії та фізіології. Курсом біохімії керувала доцент В.Ф. Десенко — автор
двох підручників з біологічної хімії, багатьох науково-дослідних праць, педагогічні
досягнення якої були відзначені почесними
нагородами «Відмінник охорони здоров’я»
та «Відмінник вищої школи».
Протягом 1977–1987 рр. кафедру
біохімії
очолювала
професор
Н.М. Мадієвська — автор понад 200 друкованих робіт та 12 авторських свідоцтв,
2 підручників, 2 навчальних посібників.
Співавтор підручника «Біологічна хімія»
для вищих фармацевтичних закладів.
Підготувала 3 докторів і 12 кандидатів наук.
З 1987 до 1993 р. колективом кафедри біохімії ХФІ керував О.К. Гулевський.
За цикл робіт «Механізм кріопошкодження
біомембран», виконаний разом з науковцями Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР, був удостоєний премії
АН УРСР ім. О.В. Палладіна у галузі біохімії. Автор 62 друкованих робіт, монографії,
2 авторських свідоцтв.
Впродовж 1993–2010 рр. кафедру біологічної хімії очолювала професор Л.М. Вороніна. Під її керівництвом
створено підручник «Біологічна хімія»

і посібник «Керівництво до лабораторних і семінарських занять з біологічної
хімії» для студентів фармацевтичних вузів
і факультетів російською та українською
мовами. У співавторсті опублікувала понад
30 навчально-методичних робіт. За участі професора Л.М. Вороніної колективом
кафедри одержано 91 авторське свідоцтво,
6 патентів на винахід. Вона є керівником
4 кандидатських і однієї докторської дисертацій; опублікувала 201 наукову статтю.
Професор Л.М. Вороніна удостоєна почесних відзнак «Відмінник охорони здоров’я»
(МОЗ СРСР), «За відмінні успіхи в роботі
у галузі вищої освіти СРСР», «Винахідник
СРСР», нагороджена Почесними грамотами МОЗ України (1996 р., 2001 р.).
СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ
З 2010 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Андрій
Леонідович Загайко — автор 4 монографій,
17 патентів, 3 інформаційних листів, майже
200 статей, 120 тез доповідей, 9 навчальних
посібників (у т. ч. англійською мовою).
У 2002, 2004, 2006 роках ним одержані гранти EASD (European association for
the study of diabetes). Науково-педагогічна
діяльність А.Л. Загайко була відзначена
дипломами Харківської обласної державної адміністрації та Почесними грамотами НФаУ. Виконує обов’язки заступника
головного редактора «Українського біофармацевтичного журналу», член редакційної колегії європейського часопису
«Adipobiology», бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради. А.Л. Загайко —
дійсний член Федерації європейських
біохімічних товариств (FEBS), європейських асоціацій з вивчення діабету (EASD)
та атеросклерозу (EAS), Американської
діабетологічної
асоціації
(ADA),
Європейської ради Фармакологічних
товариств (EUFEPS), Член президії
Європейського товариства адіпобіології
та адіпофармакології (EUAA). Під його
керівництвом підготовлено 4 кандидати
наук, виконується докторська і 3 кандидатські дисертації.
Науково-педагогічний склад кафедри
біохімії: професор А.Л. Загайко (завідувач кафедри), доценти Г.Б. Кравченко,

О.А. Красільнікова, М.В. Волощенко,
І.В. Сенюк, Н.А. Шоно, Л.В. Галузінська,
В.М. Філатова, К.В. Стрельченко; асистенти (кандидати наук) В.П. Филимоненко
та М.О. Алєксєєва, аспіранти Ю.І. Кочубей,
Ю.В. Вороніна, С.М. Воронін та ін.
Колектив кафедри — це 11 викладачів, з яких два доктори наук (А.Л. Загайко
та В.М. Кравченко), 10 кандидатів наук,
з яких 8 доцентів та 2 асистенти. В підготовці навчального процесу беруть участь
три старших лаборанти.
На кафедрі велика увага приділяється удосконаленню методики викладання,
створенню сучасної матеріальної бази для
навчання та наукової роботи.
На кафедрі біологічної хімії для студентів 2–4 курсів викладаються за ліцензійними напрямами та спеціальностями
дисципліни: «Біологічна хімія», «Клінічна
біохімія», «Функціональна біохімія»,
«Загальна біохімія та молекулярна біологія», «Загальна біохімія», «Екологічна
хімія».
Студентське наукове товариство щороку залучає близько 30 студентів для проведення біохімічних та фармакологічних
досліджень на кафедрі.
Працює лабораторія фармакогенетики
та генетичної безпеки.
Науково-дослідна робота займає одне
з провідних місць у діяльності кафедри,
основні напрямки якої на сьогодні включають вивчення біологічної активності
і деяких механізмів дії синтетичних і природних сполук як потенційних лікарських
препаратів; вивчення гострої та хронічної
токсичності біологічно активних речовин
природного походження; вивчення біохімічних механізмів розвитку патологій,
які супроводжуються дисліпідемічними

станами (стрес, метаболічний синдром,
діабет, атеросклероз) та пошук шляхів
їх корекції; розробка біохімічних критеріїв
оцінки біологічної активності лікарських
препаратів.
Біологічна хімія входить до переліку
дисциплін, які представлені для складання
ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1.
Фармація».
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Серед досягнень кафедри у розвитку
традиційних наукових напрямків — пошук
нових ефективних лікарських препаратів
для лікування інсулінозалежного та інсуліннезалежного цукрового діабету. Пошук
нового класу сполук, які мають гіпоглікемічну активність. Скринінгові дослідження
дозволили встановити зв’язок між хімічною
будовою і гіпоглікемічною дією. Особливо
активними стосовно гіпоглікемічної дії
виявилися сполуки, які містять сульфамідні і сульфогідразидні групи.
Проводилося дослідження аміду бензолсульфогідразиду щавлевої кислоти, сполуки з низькою токсичністю, що демонструє гіпоглікемічну активність як щодо
інтактних тварин, так і тварин з експериментальним цукровим діабетом.
Всебічно вивчалася проблема посилення всмоктування інсуліну, введеного ректально. Доведено можливість за допомогою ліпази посилити всмоктування інсуліну
в прямій кишці.
Разом із кафедрою заводської технології ліків вивчалися теоретичні основи низькотемпературного консервування і проводилася розробка кріотехнології і методів
оцінки якості термостабільних лікарських
препаратів.

У рамках вивчення біохімічної фармакології мембран триває вивчення антидіабетичної, мембранотропної, протизапальної активності лікарських препаратів,
синтетичних сполук і речовин рослинного
походження.
НОВІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
Під керівництвом завідувача кафедри,
проф. А.Л. Загайка проводиться науководослідна робота з вивчення проатерогенних
і дисліпідемічних станів, вільнорадикальних патологій, а також використання сполук, що проявляють антиоксидантну активність з метою корекції цих станів.
Серед речовин з антиоксидантними
властивостями привертають увагу субстанції рослинного походження, що містять
поліфенольні антиоксиданти. На кафедрі
біохімії проводяться експериментальні
дослідження спільно з кафедрами фармацевтичної хімії, хімії природних сполук
НФаУ та Національним інститутом винограду і вина «Магарач» (Ялта), які дозволили виявити нові природні і синтетичні субстанції з антиоксидантними, гепатопротекторними та іншими видами активностей.
На кафедрі було проведене комплексне експериментальне дослідження впливу
цих сполук на показники вуглеводного,
ліпідного, білкового метаболізму в умовах
моделювання різних проатерогенних станів, зокрема ожиріння, метаболічного синдрому, інсулінорезистентності, цукрового
діабету і стресів різного генезу. Отримані
результати поглиблюють сучасні уявлення
про біохімічні механізми розвитку проатерогенних і дисліпідемічних станів і свідчать
про важливість використання антиоксидантів для корекції цих станів.
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

25 РОКІВ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ ТА НОВАТОРСТВА
Кафедра клінічної фармації заснована у березні
1993 року. Наказом 349к «Про реорганізацію кафедр» від
20.05.2013 р. перейменована в кафедру клінічної фармакології та клінічної фармації (КФКФ).
Свою педагогічну діяльність кафедра розпочала
з навчання студентів спеціальності «Фармація» нової
дисципліни «Клінічна фармація», методологія викладання якої принципово відрізнялась від викладання
інших клінічних дисциплін. Було зроблено акцент
на симптоми і синдроми найбільш розповсюджених
захворювань людини, з якими провізор зустрічається в своїй повсякденній практиці, а також принципи раціонального використання ліків у індивідуального хворого. Вперше в Україні та країнах СНД саме
на кафедрі КФКФ заговорили про фармацевтичну опіку
як складову клінічної фармації та головний напрямок
професійної діяльності провізора загального профілю.
З 1993 року кафедру очолює заслужений діяч науки
і техніки України, доктор медичних наук, професор
Ігор Альбертович Зупанець.
Сьогодні кафедра відповідає за викладання
21 навчальної дисципліни і проведення 3 навчальних,
виробничих практик та стажування. Кафедра КФКФ
навчає студентів напрямку «Фармація» (спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія
парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів») та «Медицина» (спеціальність «Лабораторна діагностика») на рівні «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр», у тому числі іноземних студентів англійською мовою. Базові, а також вибіркові дисципліни, спрямовані на удосконалення роботи клінічного провізора в спеціалізованих стаціонарах (клінічна
фармація в кардіології, педіатрії, клініці психічних
захворювань, онкології, дерматології), викладаються
із залученням досвідчених фахівців практичної медицини, докторів наук, професорів відповідного профілю.
Згідно з Наказом МОЗ України №86 від
26.02.2003 р. «Про затвердження примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» та Наказом МОЗ України
№532 від 23.08.2011 р. «Про внесення змін до наказу

Міністерства охорони здоров’я від 26.02.2003 р. №86»
кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
НФаУ є опорною за такими навчальними дисциплінами: «Клінічна фармація» підготовки фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумернокосметичних засобів»; «Клінічна фармакологія»,
«Фармацевтична опіка», «Клінічне вивчення лікарських засобів» підготовки фахівців за спеціальністю
«Клінічна фармація».
У 1999–2004 рр. на кафедрі було започатковано викладання дисципліни «Лабораторна та функціональна діагностика». Для останньої дисципліни вперше в Україні було розроблено і видано навчальний
посібник «Клінічні лабораторні методи дослідження»
для студентів фармацевтичних спеціальностей. Досвід
викладання лабораторної та функціональної діа-

гностики дав можливість уперше в НФаУ отримати
в 2001 р. ліцензію на право проводити освітню діяльність за напрямком «Медицина» з підготовкою фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Лабораторна діагностика».
Найбільш вагомим досягненням кафедри КФКФ
у галузі розвитку та удосконалення фармацевтичної
освіти є участь у розробці концепції, створенні законодавчої, нормативної та навчально-методичної бази для
відкриття в Україні нової фармацевтичної спеціальності «Клінічна фармація» і успішного впровадження
в практичну охорону здоров’я вперше серед країн СНД
фахівця нового покоління — клінічного провізора.
Для нової спеціальності колектив кафедри КФКФ
створив новаторські розробки навчально-методичної
літератури: підручники «Клінічна фармація»

та «Клінічна фармація: фармацевтична опіка», атласи
з фармацевтичної опіки, навчальні посібники «Основи
клінічної медицини: симптоми і синдроми в практичній фармації», якими сьогодні користуються не тільки
студенти НФаУ, а й багатьох медичних ВНЗ України
і близького зарубіжжя (Казахстану, Вірменії). Деякі
з методичних розробок отримали визнання на державному рівні і стали базисом для створення законодавчих актів, як, наприклад, розроблені у співпраці
з Державним експертним центром МОЗ України перші
в світі «Протоколи провізора (фармацевта)», затверджені наказом №875 від 11.10.2013 р.
Наказом МОЗ України «Про клінічні кафедри
та курси» №121 від 28.05.93 р. (зі змінами згідно
з Наказом МОЗ №227 від 06.12.95 р., №37 від 18.02.99,
№304 від 27.12.99) кафедра клінічної фармації внесена
до переліку клінічних кафедр, що дало можливість розташувати її на території лікувально-профілактичного
закладу і проводити практичні заняття зі студентами
безпосередньо біля ліжка пацієнтів.
За 25 років існування кафедра КФКФ співпрацювала з науковими та лікувальними закладами: Науковопрактичним медичним центром «СМЧ Харківського
національного медичного університету», Інститутом
терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України, Інститутом патології хребта і суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН
України, Інститутом неврології, психіатрії та наркології
НАМН України. Успіхи кафедри КФКФ у галузі клінічних досліджень стали базою для створення в 2000 році
у НФаУ й успішного функціонування першої в Україні
університетської клініки, яка займається I фазою клінічних досліджень та вивченням біоеквівалентності
лікарських засобів.
Сьогодні у складі кафедри — 9 докторів наук, з них
8 професорів; 19 кандидатів наук, з них 12 доцентів;
один асистент без наукового ступеня.
Колективом кафедри підготовлено та видано
19 монографій, 39 наукових методичних рекомендацій,
18 підручників, 65 навчальних посібників, 60 довідникових видань. Інтелектуальна власність винаходів
захищена 100 патентами України.
За період існування під керівництвом професорів
кафедри захищено 6 докторських та 27 кандидатських
дисертацій.

Per aspera ad astra — через тернії до зірок!

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ НФаУ ПОСІЛА
І МІСЦЕ У ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ
НА КРАЩУ ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ
ОРГАНІЗАЦІЮ
Об’єднання профспілок Харківської області провело обласний конкурс на кращу первинну профспілкову
організацію, участь у якому взяли первинні організації
різних галузей Харківського регіону. 28 лютого 2018 р.
за рішенням конкурсної комісії у категорії закладів
з кількістю працюючих понад 500 осіб І місце посіла
первинна профспілкова організація студентів НФаУ.
У листі, надісланому Об’єднанням профспілок
Харківської області на адресу університету, висловлена подяка адміністрації НФаУ та особисто ректору Котвіцькій А.А. за ефективний соціальний діалог з галузевою профспілкою, підтримку у вирішенні
актуальних проблем профспілкового руху та сприяння
створенню належних умов для діяльності первинних
профспілкових організацій працівників та студентів.
Профспілковий комітет НФаУ приділяє особливу
увагу захисту соціально-економічних прав та інтересів студентів, контролю над створенням належних
умов навчання та проживання, організації дозвілля
та оздоровлення студентів тощо. Члени первинної
профспілкової організації студентів НФаУ — активні
учасники заходів, що проводяться галузевою профспілкою, та активні організатори урочистостей, конкурсів,
заходів фармацевтичного університету.
Перша половина поточного навчального року була
дуже насичена подіями, в яких брала участь профспілка. Не менш цікавим є культурне життя університету
після новорічних свят та канікул.

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ»
26 січня у приміщенні Наукової бібліотеки НФаУ
відбувся захід, приурочений до 80-річчя з дня народження Володимира Висоцького. Згадували видатного поета сучасності, артиста, кіноактора, самобутнього виконавця авторських пісень. Його творчість
близька кожному і в той же час завжди дуже особиста. Кожна його пісня — це світ, який він подарував
людям. Основна ідея заходу була присвячена виступу
В. Висоцького у Харкові у травні 1978 року.
Студенти дізналися про цікаві факти з його біографії, про те, що він любив, про що мріяв і чого хотів
від життя. Розмовляли про Висоцького як про поета
і автора-виконавця. Профспілка студентів НФаУ взяла
активну участь у цьому заході. Крім пісень, прозвучали
і вірші, які виконали Аліна Голопьорова та Валерія
Горецька — студентки 12 групи 4 курсу.
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«СИМФОНІЯ ДУШІ»
Під такою назвою 23 лютого пройшов обласний
поетичний конкурс серед працівників медичної галузі
Харківського регіону.
Переможцами стали головний бухгалтер профспілкового комітету НФаУ Г.М. Алтухова, студентки
К. Золоч та Т. Синева. Усі переможці отримали грамоти
та грошові виплати від обласного комітету галузевої
профспілки.
«ВЕСНА ІДЕ, КРАСУ НЕСЕ»
У нічному клубі «Болеро» 2 березня відбувся конкурс «Міс НФаУ-2018». Захід пройшов під патронатом
проректора з науково-педагогічної (виховної) роботи О.С. Кухтенка. Організатори: культурний центр,
студентський парламент, первинна профспілкова організація студентів НФаУ. Спонсори конкурсу: автошкола «Авто-Максимум», хімфармзавод «Червона зірка»,
«Грін фарм косметик». Усі учасниці конкурсу отримали
подарунки від міжнародної компанії «Plarium», кафедри косметології та аромології Національного фармацевтичного університету.
Володаркою титулу «Міс НФаУ-2018» стала студентка Анна Лучко, яку було нагороджено сертифікатом на безкоштовний курс навчання у автошколі «Авто-Максимум» та грошовою премією; перша
віце-міс Анастасія Дружбяк та друга віце-міс Софія
Романенко нагороджені грошовими преміями.
Анна Лучко, студентка НФаУ, 3 курс, освітня програма «Біотехнологія»:
«Ще у школі я вирішила, що буду поступати тільки
у Національний фармацевтичний університет. І вибір
спеціалізації був не випадковий, як відомо, за біотех-

Головний редактор О.Ю. Яковлєва
Випускаючий редактор А.М. Калініна
Газета зареєстрована 8 серпня 2002 року (Свідоцтво ХК №905)
Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел. (057) 706-17-68; E-mail: gazeta@nuph.edu.ua
Виготовлювач ТОВ «Золоті сторінки»
вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002
Тел./факс (057) 701-0-701
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 276 від 12.12.2000 р.
Наклад 1000 прим. Зам. 402.

нологіями майбутнє. Мені дуже подобається навчатися,
моє студентське життя яскраве та насичене подіями.
У конкурсі краси я брала участь другий рік поспіль.
Я дуже хвилювалася, ретельно щодня відпрацьовувала свій
виступ, і ось, нарешті, перемога, щасливі емоції, подарунки! До речі, здійснилася ще одна моя мрія. Я обов’язково
скористаюся призовим сертифікатом автошколи, адже
завжди хотіла навчитися керувати автомобілем!
Участь у конкурсі стала для мене цікавим
та корисним досвідом. Хочу відзначити, що наші місконкурсантки, напевно, самі товариські та доброзичливі суперниці у світі. Серед них я зустріла нових друзів.
Хочу подякувати усім організаторам, учасникам
та спонсорам заходу «Міс НФаУ-2018», спільними
зусиллями яких конкурс перетворився на дивовижне
свято».
«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»
16 березня відбулася традиційна виставка творчих
робіт «Весняний настрій», на якій були представлені
ручні вироби, виконані співробітниками, студентами
університету та Коледжу НФаУ. Відвідувачі виставки
отримали незабутні враження та хороший настрій.
Також у рамках виставки пройшла благодійна
акція під гаслом «Від серця до серця». Зусиллями
викладацько-студентської спільноти НФаУ були зібрані кошти для дитячого будинку. Одними з активних
учасників акції стали представники кафедри фармакоекономіки, соціальної фармації та Рада молодих учених
НФаУ. Організатори заходу — первинні профспілкові
організації студентів та співробітників НФаУ — сподіваються, що ця акція стане доброю традицією для
нашого університету.
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