Мігель де Сервантес Сааведра: «Старанність — мати успіху!»

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Як відомо, сучасний Національний фармацевтичний університет є спадкоємцем Харківського
Імператорського університету, у якому латина була
однією з мов викладання. У заснованому в 1921 р.
Харківському фармацевтичному інституті (колишній статус НФаУ) була створена кафедра іноземних
мов, на якій викладався курс латинської мови.
У повоєнні роки латину викладали Таїсія Павлівна Бобова, випускниці класичного відділення
Харківського університету Наталя Андріївна Білецька та Ірина Олександрівна Толок. Старше покоління
професорів нашого університету й досьогодні з повагою і любов’ю згадують Таїсію Павлівну як суворого
і принципового викладача, що вимагав 100% знання
свого предмета.
Ми пам’ятаємо нашу колегу Ірину Олександрівну Толок. Багато років вона була символом нашої кафедри. Як представник класичної школи вона задала
тон діяльності нашої кафедри, якого ми дотримуємося й донині. Саме Ірина Олександрівна доклала
чимало зусиль для формування методичних засад
викладання латинської мови в НФаУ.
З часом секція латинської мови поповнювалася новими викладачами, на кафедру прийшли спеціалісти О.Ф. Петюніна, Є.І. Світлична, Л.Г. Жук,
Л.Г. Марюхніч, І.Р. Іоненко, В.І. Базарова, О.Л. Фель.
Саме вони викладали латину сьогоднішнім професорам і доцентам нашого університету. Читаючи ці рядки, шановне наукове товариство, пригадайте ті часи,
коли ви тільки-но прийшли до університету, згадайте вашого викладача латини, який відкрив вам двері
до термінології, пояснюючи тонкощі невідомих вам
тоді ще термінів, пригадайте крилаті вислови, що ви
вчили…
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СИЛА СЛОВА ТА НАУКИ!
25 травня 2017 р. кафедра українознавства та латинської мови НФаУ відсвяткувала 25-річний ювілей.
Незважаючи на офіційний «молодий вік», кафедра має більш глибоке історичне коріння та досвід роботи
представників багатьох поколінь.

Колектив кафедри. 1-й ряд (зліва направо): О.К. Малютіна, В.І. Базарова, А.А. Берестова,
Є.І. Світлична, О.О. Волобуєва; 2-й ряд: Р.І. Філіппенко, О.О. Тєлєжкіна, Т.В. Сальтевська,
В.В. Савіна, Н.О. Лисенко, О.Л. Фель, Л.А. Казакова

Н.А. Білецька

Т.П. Бобова

І.О. Толок

Таїсія Павлівна Бобова
ставить додаткові питання

Керівники кафедри різних років: Б.І. Садинський
(1946–1947), Є.Ю. Лабунська (1947–1970), канд. філол. наук Г.В. Баркаш (1970–1973), ст. викл. І.О. Толок (1973–1977), канд. філол. наук В.М. Овчаренко
(1977–1978), проф. М.В. Григор’єва (1978–1992).
У 1992 р. секція латинської мови стала окремою
кафедрою, яку очолила кандидат філологічних наук,
доцент Євгенія Іванівна Світлична. Саме під її керівництвом кафедра стала форпостом гуманітарної
освіти в нашому університеті.
У 1998 р. кафедра латинської мови була реорганізована в кафедру української та латинської мов,
де викладалися дисципліни «Історія України», «Ділова українська мова» та «Латинська мова», «Історія
та теорія української та зарубіжної культури». Колектив кафедри значно розширився, його поповнили
викладачі української мови — доц. О.А. Вербицька,
ст. викл. А.А. Берестова, викл. Ю.О. Цвяшко, викл.
Т.В. Сальтевська, викл. Р.М. Кривко; викладачі історії — доц. Н.М. Савченко, доц. В.Є. Чернікова,
ст. викл. Р.І. Філіппенко; молоді викладачі — випускники відділення класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна О.О. Волобуєва, О.О. Дмитріва, А.М. Кренєва,
В.В. Савіна, К.В. Міхайлік, Н.О. Томарєва, а також
лаборанти Л.А. Казакова, Ю.С. Ляпін, Л.А. Гунько,
Л.В. Фоміна, Т.Ю. Нежид. Пізніше до складу кафедри приєдналися доценти О.О. Тєлєжкіна і Н.О. Лисенко; ст. викл. О.К. Малютіна, викладачі І.В. Постолова, Л.Ф. Дорошина, А.О. Тимченко.
На кафедрі викладаються чотири обов’язкові дисципліни: «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова для іноземних
студентів», а також чотири елективні курси: «Українське ділове мовлення», «Культура наукової мови», «Історія та культура України», «Історія сучасного світу».

Із середини 90-х рр. колектив кафедри почав активно впроваджувати комп’ютерні та інформаційнокомунікаційні технології. Розроблено тестові завдання для поточного контролю знань студентів,
створено оригінальні навчально-освітні програми
«Фонетика латинської мови», «Латинська номенклатура форм ліків», «Антична культура». Співробітниками кафедри створено 7 дистанційних курсів, які постійно вдосконалюються, бо ми прагнемо
дістатися ad astra. На сьогодні всі зазначені курси,
що містять гіпертекстові підручники, блоки практичних та контрольних завдань, тестові завдання,
електронні варіанти довідкових матеріалів: словники, глосарії, аудіо- та відеолекції (трьома мовами),
упроваджені в навчальний процес як одна з форм
підтримки самостійної роботи студентів.
За 25 років співробітниками нашої кафедри було
видано 70 підручників і посібників, 30 методичних
рекомендацій, а також підготовлено близько 400 наукових публікацій.
З 2003 р. кафедра є опорною з дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)».
На базі кафедри щороку організовуються семінаринаради для завідувачів відповідних кафедр. За час
існування кафедри як опорної було проведено
11 семінарів-нарад. Проводяться всеукраїнські
науково-практичні конференції, матеріали яких
видано окремими збірниками. Викладачі кафедри
засвідчують високий науково-методичний рівень
працівників НФаУ як члени журі Всеукраїнської
олімпіади з латинської мови, обласних турів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
та Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика для ВНЗ І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації та як екзаменатори при перевірці ЗНО з української мови.

Ірина Олександрівна Толок
зі студентською групою. 1960 р.

Кафедра брала участь у підготовці загальноуніверситетських видань (монографії «Історія Національного фармацевтичного університету: люди,
події, факти» (2005 р.), «Фармацевтичної енциклопедії» та «Енциклопедичного тлумачного словника
фармацевтичних термінів українською, латинською,
англійською та російською мовами»).
На кафедрі активно проводиться профорієнтаційна робота: ми співпрацюємо з 17 школами Харківської, Сумської, Вінницької областей та з Самбірським медичним коледжем.
Наші студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді
з дисципліни «Латинська мова і основи медичної
термінології» у м. Львові.
27 квітня 2017 р. наші студенти стали переможцями олімпіади з латинської мови у Львові: І місце —
Катерина Кисельова (1-Ф-1), ІІ місце — Маргарита
Фаліна (1-ФССО-1). Крім переможців, гідно представили свій університет Андріанік Куцанян (IV місце, 1-Ф-1) та Юлія Коваль (V місце, 1-Ф-1).
На кафедрі, де викладаються дисципліни гуманітарного напряму, традиційно значна увага приділяється виховній роботі, оскільки саме ця складова
вищої освіти покликана сприяти гармонійному вихованню особистості молодого фахівця.
Традиційною стала участь у арт-акціях «Привітання з Днем педагогічного працівника» та «Подаруй друзям писанку», конкурсах стіннівок до Дня
української писемності та мови «Козацькому роду
нема переводу», «Привітання від Святого Миколая»; конкурсі фоторобіт «Зимова казка»; було підготовлено стіннівку на вшанування пам’яті жертв
Голодомору — «Ми пам’ятаємо»; проведено «Літературну вітальню» зі студентами — авторами поетичних рядків.
Лише протягом 2014–2017 рр. викладачами нашої кафедри було проведено 81 виховний захід, серед яких відвідання міста Батурина (до Дня козацької слави), м. Львова та 23 екскурсії до музеїв Харківщини.
У 2004 р. на кафедрі
з ініціативи доц. Надії
Миколаївни
Савченко
відкрито етнографічний
музей. Його експозиція
оздоблена стилізованими елементами інтер’єру
української хати кінця
ХІХ — початку ХХ ст.
та налічує понад 575 екземплярів, серед яких
старовинні
рушники
з різних регіонів України, вишиванки, гончарні
вироби, вироби з дерева,
писанки, ікони, староІніціатор створення
винні гроші й інші речі
музею доц.
з побуту давніх українців.
Н.М. Савченко
Надзвичайну худож(праворуч). 2004 р.
ню цінність мають і унікальні артефакти, якими прикрашена наша кафедра:
мало хто може пройти байдужим повз вітражі, виконані за зразком візерунків XVІІ–XVІІI століть.
У двох аудиторіях є серії портретів українських
гетьманів та поетів «Розстріляного Відродження».
Портрети написані у стилі парсуни відомим українським художником Євгеном Світличним, чиї роботи
є в галереях США, Харківському художньому музеї,
Музеї сучасного мистецтва України (Київ) та в приватних колекціях у Канаді, Німеччині, Росії, Португалії, Болівії.
Стіни ще трьох навчальних аудиторій прикрашені скульптурними фресками, що виконані за міфологічними сюжетами.
Є кафедри, при згадуванні яких не треба нічого
пояснювати, сама назва — це знак якості. Сподіваємося, що кафедра українознавства та латинської
мови НФаУ є саме такою завдяки багаторічній наполегливій і відданій роботі колективу.
Квітни, наша кафедро, сяй, наша красуне! 25 —
це лише початок! Усе найкраще попереду! Vivat
cathedra! Vivant professores! Ad multos annos-!
Колектив кафедри українознавства
та латинської мови НФаУ

Є. І. Світлична та І. О. Толок
зі студентами з Ємену. 1982 р.

З ювілеєм!

Переможці олімпіади у Львові
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

Кафедра управління якістю НФаУ:
15 років розвитку
Кафедра управління якістю Національного фармацевтичного університету — єдина в Україні профільна кафедра вишу медичного профілю,
яка готує фахівців із управління якістю. Подібних навчальних структур не має жоден ВНЗ підпорядкування МОЗ України.
Кафедра
була
відкрита
у НФаУ в 2002 р. на базі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських
засобів. На той час на кафедрі
працювало 5 викладачів, викладалося 7 дисциплін, а першими
випускниками за спеціальністю
«Якість, стандартизація та сертифікація», для якої кафедра
стала випусковою, були 2 студенти.
За 15 років на кафедрі
управління якістю підготовлено
понад 1500 фахівців із управління якістю не лише для України,
а й для понад 15 держав світу.
На кафедрі захищено 18 кандидатських і 3 докторські дисертації.
Сьогодні на кафедрі, яка
залишається випусковою для
здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Якість, стандартизація та сертифікація», під
керівництвом завідувача кафедри, доктора фармацевтичних
наук, доцента В.О. Лебединця
працюють 3 доктори та 7 кандидатів наук. За час існування
кафедри науково-педагогічним
колективом видано 2 підручники, 16 навчальних посібників,
3 монографії, 48 методичних
рекомендацій,
опубліковано
342 статті та понад 1000 тез доповідей. Виконується 1 докторська
та 4 кандидатські дисертації.
Усі ці роки кафедра була
й залишається плацдармом для
опрацювання новітніх технологій та підходів до організації навчального процесу й наукових досліджень. Так, саме
на кафедрі управління якістю
були започатковані елементи
дистанційних технологій надання освітніх послуг, що згодом
здобули значного поширення
в НФаУ; ще у 2007 р. створено
один із перших кафедральних
сайтів НФаУ; впроваджено ведення електронної бази даних
випускників і систему ієрархічного планування діяльності
тощо.
Також серед здобутків кафедри — заснування в 2008 р.
першого в Україні профільного
наукового журналу «Управління, економіка та забезпечення
якості в фармації», який і досі
залишається єдиним профільним науковим виданням в нашій країні та країнах колишнього СРСР.
Сфера управління якістю
є однією з тих, що постійно зазнають динамічних змін. Це,

у свою чергу, вимагає постійного вдосконалення як педагогічної майстерності викладачів, які
готують молоде покоління фахівців з питань якості, так і власне методів підготовки. А це неможливо без тісної співпраці
з організаціями, підприємствами, установами галузі охорони
здоров’я. Викладачі кафедри
вже багато років є визнаними
експертами-практиками, сертифікованими аудиторами систем
управління якістю органу сертифікації Української асоціації
якості, міжнародних органів
TGA та DQS, інших установ,
завдяки чому мають значний
практичний досвід проведення
робіт із проектування, впровадження та сертифікації систем
управління якістю згідно з вимогами міжнародних стандартів
ISO серії 9000 та галузевих нормативів.
Співпраця ведеться з багатьма виробничими підприємствами, причому не лише
фармацевтичними, а й регуляторними органами, дослідними
лабораторіями та багатьма іншими установами.
Сьогодні, маючи 15-річний досвід роботи, науковопедагогічний колектив кафедри
управління якістю НФаУ на високому рівні здійснює підготовку фахівців із управління якістю,
що здатні на практиці вирішувати завдання забезпечення якості
продукції, організації та управління процесами контролю
якості при виробництві, розробці, дослідженнях та трансфері
технологій, виконувати роботи
з валідації виробничих процесів, проводити оцінку ризиків
для якості продукції, здійснювати внутрішні й зовнішні аудити систем управління якістю,
систем екологічного управління
та багато іншого.
Одним із ключових і самодостатніх показників важливості й актуальності освітнього
напряму з управління якістю
та високого рівня роботи кафедри є затребуваність відповідних
знань на ринку праці: останні
роки, навіть за умов складної
економіко-політичної
ситуації в Україні, на спеціальність
«Якість, стандартизація та сертифікація» в НФаУ спостерігається стабільний конкурс.
19 травня 2017 р. у Національному
фармацевтичному
університеті
відбулася
щорічна ХI науково-практична

конференція з міжнародною
участю «Управління якістю
у фармації», присвячена 15-річчю від дня заснування кафедри
управління якістю НФаУ — традиційного організатора цього
заходу.
Конференція, як завжди,
була проведена за участю представників
фармацевтичних
підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів. У пленарному засіданні взяли участь понад
100 учасників із 24 установ.
Як і в попередні роки,
на конференції розглядалися
питання стандартизації та забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських
засобів (від розробки і досліджень — до виробництва й реалізації), проблеми формування,
впровадження й розвитку систем управління якістю та інтегрованих систем управління
на підприємствах галузі, питання підготовки фахівців із контролю, забезпечення та управління якістю для фармацевтичної

сфери, організації та удосконалення діяльності підрозділів
з управління якістю на фармацевтичних
підприємствах
і в медичних ВНЗ, управління
ризиками для якості продукції,
моніторингу та аналізу результативності
фармацевтичних
систем якості, діяльності з кваліфікації приміщень і допоміжних технічних систем, валідації
виробничих процесів та трансферу технологій, забезпечення
якості вимірювань у лабораторіях із контролю якості лікарських засобів, регуляторної
діяльності у фармацевтичній
сфері, управління якістю послуг
у практиці аптечних закладів
і дистриб’юторських компаній
тощо.
На пленарному засіданні
учасники заслухали та обговорили доповіді: «Проблеми фальсифікації та якості лікарських
засобів» — доповідач О.І. Гризодуб, директор ДП «Український
науковий
фармакопейний
центр якості лікарських засобів»; «Нові нормативні вимоги

до забезпечення цілісності даних» — доповідач Ю.В. Підпружников, професор кафедри управління якістю НФаУ;
«Ризик-орієнтований
підхід
до проведення зовнішніх аудитів» — доповідач В.В. Литка,
заступник директора з питань
якості — Уповноважена особа ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА»;
«Розробка та стандартизація
рідких лікарських засобів для
орального застосування» — доповідач Л.Г. Алмакаєва, завідувач науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів
НФаУ; «Забезпечення якості
вищої освіти: стратегічна мета
і виклик часу» — доповідач
О.І. Назарко, начальник відділу управління якістю НФаУ;
«Актуальні питання регулювання обігу косметичної продукції» — доповідач В.С. Казакова, доцент кафедри управління
якістю НФаУ; «Сучасні аспекти
марковання як засіб запобігання фальсифікації лікарських засобів» — доповідач С.М. Коваленко, професор кафедри товарознавства НФаУ; «Регуляторні
нововведення на ринку медичних виробів: технічні регламенти — теорія та практика» — доповідач О.В. Демченко, аудитор, ТОВ «Український центр
медичної сертифікації та прогнозування»; «Система ризикменеджменту як невід’ємна
складова управління якістю при
виробництві
радіофармацевтичних препаратів» — доповідач
В.В. Качанюк, здобувач кафедри військової фармації Української
військово-медичної
академії; «Актуальні питання
післядипломного
навчання
та підвищення компетентності персоналу фармацевтичних
підприємств»
—
доповідач
В.К. Яковенко, доцент кафедри промислової фармації
та економіки ІПКСФ НФаУ;
«Теоретичні та практичні аспекти оцінки ризиків на етапі
фармацевтичної розробки» —
доповідач С.В. Русанова, доцент кафедри промислової
фармації та економіки ІПКСФ
НФаУ; «Анкетування учасників ППТ як один із засобів забезпечення зворотного зв’язку
з замовниками згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001» — доповідач І.С. Лук’янова, науковий
співробітник
сектору
розробки та впровадження ППТ,
ДП «Український науковий

фармакопейний центр якості
лікарських засобів»; «Особливості реєстрації лікарських засобів у Республіці Молдова» —
доповідач М.В. Воробйова,
директор з якості, SRL «RNPPharmaceuticals»; «Стандартизація методів контролю бактеріальних ендотоксинів у лікарських засобах, що містять органічні розчинники» — доповідач
Ю.В. Меркулова, провідний науковий співробітник ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів»;
«Належна
аптечна практика та поводження
з фармацевтичними відходами
в Україні» — доповідач Ю.В. Губін, доцент кафедри управління
якістю НФаУ; «Розробка методики одночасного кількісного
визначення бензидаміну гідрохлориду та метилпарабену в готовій лікарській формі методом
газової хроматографії» — доповідач В.А. Чорний, начальник
лабораторії розробки рідких
лікарських засобів, ПАТ «Фармак»; «Трансфер технологій
як процес системи управління
якістю» — доповідач Д.О. Тіщенко, головний технолог
ПРАТ «ФІТОФАРМ»; «Вимоги
до використання контейнерів,
захищених від дітей» — доповідач Н.В. Кислякова, менеджер
із реєстрації лікарських засобів
представництва Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко.КГ.
Черговий форум науковців
та практиків продемонстрував
динамічність та інноваційний
напрям розвитку вітчизняної
фармації, зокрема у сфері забезпечення й управління якістю.

ПРОСТІР НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Гамірливе коло глядачів захоплено стихає після слів «до виносу державного прапора України
шикуйсь!», а Володимир Олексійович тим часом
обережно збовтує пробірку із зеленим розчином.
Ще мить — і ось на очах у здивованої публіки
рідина розшаровується, утворюючи знайомий
жовто-блакитний «дует».
Цей хімічний дослід — відома родзинка кожного наукового заходу за участі Володимира
Олексійовича Грудька, кандидата хімічних наук,
доцента кафедри фармацевтичної хімії, заступника декана факультету з підготовки іноземних
громадян. Але це не просто шоу або цікава вигадка, а фрагмент наукових досліджень, в сфері яких
щодня працюють науковці кафедри. Незабутність
та ефектність виконання експерименту призначені в першу чергу для широкого кола відвідувачів
міського заходу «Наукові пікніки», у якому традиційно бере участь наш університет. А цього року

серед найцікавіших наукових дослідів, пов’язаних
з фармацевтичною наукою та практикою, «прапор» був також продемонстрований під час виїзної наукової лабораторії «Enjoy your science»
у рамках XXIV Міжнародної науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Topical
issues of new drugs development» (квітень 2017 р.).
Чому і як утворюється в пробірці «прапор
України» розповідає Володимир Олексійович:
«Зелена рідина у пробірці — добре знаний «Тархун». Але як цей напій забарвлюють саме у такий
колір? Для цього використовують два барвники —
жовтий і синій. І якщо виробник змішує їх, щоб одержати бажане забарвлення, то ми, навпаки, розділяємо. Спочатку додаємо до напою розчин новокаїну
гідрохлориду. Синій барвник утворює з препаратом
так званий йонний асоціат. При наступному додаванні до суміші бутанолу асоціат екстрагується
до верхнього спиртового шару, забарвлюючи його

у блакитний колір. Тим часом жовтий барвник залишається незмінним.
Продемонструвавши дослід, пропоную глядачам замислитися про те, а що ж може статися
в нашому організмі, якщо одним із таких забарвлених напоїв запити ліки. Свого часу я випадково зіткнувся з подібною аналітичною проблемою,
а згодом її вирішення стало початком для більш
детальних досліджень утворення йонних асоціатів лікарських препаратів та харчових барвників.
Прогнозувати їх появу непросто, але важливо,
адже асоціати відрізняються за фізико-хімічними
властивостями, можуть всмоктуватися з ШКТ
та змінювати біодоступність ліків. Більше того,
схожа взаємодія може відбуватися при одночасному призначенні декількох лікарських засобів між
різними діючими речовинами. Сьогодні, на жаль,
переважна більшість таких процесів практично
не досліджується.

Тож
приходимо
до висновку, що не варто запивати ліки забарвленими
напоями.
Здавалося б, це правило
добре відоме. Але подібний експеримент надає
йому нового розуміння.
Недарма ж народна
мудрість
стверджує,
що краще один раз побачити, ніж сто разів
почути. Власне, це і є
головною метою: показати і пояснити глядачам те, з чим вони мають
справу щодня, але тим не менш не знають, чому
ті чи інші процеси, у тому числі й хімічні, відбуваються саме так, а не інакше.
Для кожного лікарського препарату можна підібрати цікавий і корисний для глядачів хімічний дослід. Та розуміючи, що від хімії перш за все очікують
диму, спалахів та вибухів, свідомо намагаюсь не використовувати таких експериментів. Хоча, звісно
ж, не можливо уникнути питань про те, а що ж
станеться, якщо таки змішати в одній пробірці геть
усі реактиви. Саме така непідробна цікавість глядачів, школярів, їх батьків, студентів та їх щире бажання приєднатися до простору наукової творчості
є, на мою думку, найважливішим результатом заходів, спрямованих на популяризацію науки».
Галина Григорів,
аспірант кафедри органічної хімії
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Молоді вчені НФаУ: підсумки та звіти
14 червня 2017 р. відбулося об’єднане засідання загальних зборів Ради молодих вчених та Студентського
наукового товариства НФаУ.

У засіданні взяли участь 34 студенти — делегати від гуртків СНТ кафедр НФаУ, 47 молодих
вчених, а також понад 30 викладачів, які координують наукову діяльність студентів на кафедрах.
Засідання розпочалося зі звітів про діяльність
СНТ та РМВ НФаУ у 2016/17 навчальному році,
які представили голова СНТ Галина Валеріївна
Григорів та голова РМВ Ірина Олександрівна Сурікова.
Впродовж навчального року студенти та молоді вчені брали активну участь у проведенні наукових заходів: Міжнародної науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», загальноміських проектах «Наукові пікніки»,
«Ніч науки», науковому симпозіумі «Фармація
молода», що відбувся у рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України, міських наукових
квестів, а також у різноманітних конкурсах наукових робіт.
За підсумками року відбулося вручення подяк
найактивнішим учасникам СНТ та РМВ НФаУ.
Подяками нагороджені:
Аспіранти:
• Брюханова Тетяна Олександрівна
• Єрьоміна Ганна Олександрівна
• Камишнікова Віра Олегівна
• Литкін Дмитро Віталійович

• Матерієнко Анна Сергіївна
• Нетьосова Кристина Юріївна
• Остапець Марина Олександрівна
• Прокопенко Олексій Сергійович
• Рубан Олена Ігорівна
• Снегирьова Дар’я Володимирівна
• Упир Тарас Володимирович
• Шкапо Антон Ігорович
Члени Ради СНТ 2016/17 навчального року:
• Бабченко Анастасія
• Безрук Іван
• Бондарь Надія
• Гордєй Карина
• Громова Ярослава
• Доброва Анна
• Доровський Дмитро
• Дудка Ксенія
• Литвиненко Євгеній
• Мескіні Даліла
• Пінкевич Вікторія
• Стремоухов Олександр
Зі словами вітання до присутніх звернулася
проректор з наукової роботи Тетяна Василівна
Крутських. Вона висловила надію на подальшу
успішну співпрацю наукового відділу з кафедрами
та побажала студентам, аспірантам та викладачам
чудового літнього відпочинку, натхнення, нових
здобутків у новому навчальному році.

ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ!
На завершення поточного навчального року колектив Національного фармацевтичного університету
поповнився новими лауреатами, які зробили вагомий внесок у розбудову вітчизняної науки та освіти.
Науковці Національного фармацевтичного університету отримали державні та регіональні нагороди.

Науково-педагогічний колектив
та студентська спільнота НФаУ
щиро вітають Світлану Георгіївну Калайчеву
з 60-річним ювілеєм!
З найкращими побажаннями!
С.Г. Калайчева, кандидат
фармацевтичних наук, доцент
кафедри організації та економіки фармації, понад 30 років
працює у сфері вищої школи.
Талановитий науковець, педагог, організатор, лектор, науковець — вона спрямовує свої
творчі зусилля на підвищення ефективності навчального
процесу, глибину і високу результативність наукових досліджень, навчально-методичне
забезпечення процесу навчання.
Серед наукових інтересів
С.Г. Калайчевої є теми, які
сьогодні є надзвичайно актуальними. Це, зокрема, розробка соціально-економічних

механізмів регулювання фармацевтичного ринку, обґрунтування та впровадження формулярної системи та фармацевтичних стандартів в Україні, удосконалення системи
лікарського
забезпечення
населення України; розробка
методик безрецептурного відпуску фармацевтичних препаратів тощо. Вона є автором
та співавтором понад 200 наукових та науково-методичних
праць.
С.Г. Калайчева неодноразово нагороджувалася відомчими грамотами. Користується заслуженою повагою серед
співробітників, колег та студентів.

Фармація — «PANACEA» — 2017
На базі КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради 25 травня
2017 року відбувся ХVІІ Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед студентів вищих
медичних, фармацевтичних коледжів, училищ зі спеціальності 5.12020101 «Фармація» «PANACEA».
У конкурсі взяли участь переможці першого етапу відбіркових фахових змагань з 18 вищих медичних, фармацевтичних
коледжів, училищ різних регіонів України.
І тур конкурсу — тестування (60 хвилин). Кожний учасник отримав індивідуальний
комплект тестових завдань
з професійно-практичних дисциплін (технології ліків, організації та економіки фармації,
фармакогнозії,
фармакології
та фармацевтичної хімії).
ІІ тур конкурсу — демонстрація практичних навичок,
яка здійснювалася у відповідних
кабінетах (лабораторіях) протягом 30 хвилин з 10 хвилинною перервою для оформлення
та реєстрації протоколів.

Максимальна кількість балів, що виставлялася учаснику
за виконання однієї навички,
становила 30 балів.
За результатами конкурсу
перші три місця посіли:
• Анастасія Калінська — Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський
базовий фармацевтичний
коледж» Житомирської обласної ради — І місце, сума
балів — 269,67;
• Ольга Зайченко — Рівненський державний базовий
медичний коледж — ІІ місце, сума балів — 260,40;
• Юлія Жадько (на фото) —
Коледж Національного фармацевтичного університету,
м. Харків — ІІІ місце, сума
балів — 257,24.

Усі конкурсанти нагороджені дипломами переможців,
лауреатів, дипломантів та учасників конкурсу та відзначені
цінними подарунками.

У ПОШУКАХ СКАРБІВ

Юрій Пєнкін,
доктор фізико-математичних
наук, професор, завідувач
кафедри фармакоінформатики
НФаУ

Вікторія Кисличенко,
доктор фармацевтичних наук,
професор, завідувач
кафедри хімії природних сполук
НФаУ

Ольга Посилкіна, доктор
фармацевтичних наук, кандидат
економічних наук, професор,
завідувач кафедри управління
та економіки підприємства

Згідно з Указом Президента України №101/2017 від
07.04.2017 р. «Про присудження
Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року»
Державну премію України в галузі
науки і техніки за роботу «Створення випромінюючих структур
багатофункціональних
радіоелектронних систем» отримав
Юрій Пєнкін, доктор фізикоматематичних наук, професор,
завідувач кафедри фармакоінформатики НФаУ (нагороджений у співавторстві з Віктором
Катричем, Миколою Горобцем,
Михайлом Нестеренком, Сергієм Бердником, Олександром

Думіним — ХНУ ім. В.Н. Каразіна; Геннадієм Почаніним — Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України; Олегом Дробахіним — Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара).
З нагоди Дня науки згідно
з Указом Президента України
№135/2017 присвоєно почесне
звання «Заслужений діяч науки
і техніки України» Вікторії Кисличенко, доктору фармацевтичних наук, професору, завідувачеві кафедри хімії природних
сполук НФаУ.
Іменну стипендію Харківської
облдержадміністрації

ім. М.О. Валяшка у номінації
«Фармація» отримала Ольга Посилкіна, доктор фармацевтичних наук, кандидат економічних
наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки
підприємства.
Науково-педагогічний колектив та студентське співтовариство
Національного
фармацевтичного університету пишаються здобутками науковців, вітають їх та бажають
подальшої творчої діяльності,
спрямованої на підвищення
ефективності навчального процесу і результативність наукових досліджень.

Сьогодні у Національному фармацевтичному університеті працюють 5 лауреатів Державних премій
України в галузі науки і техніки, 14 заслужених діячів науки та техніки України.
За останні 5 років іменні стипендії Харківської облдержадміністрації ім. М.О. Валяшка у номінації
«Фармація» отримали 7 науковців НФаУ.

З нагоди Дня науки в Україні, який традиційно відзначається в третю суботу травня, у Харкові Радою
молодих вчених при ХОДА за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та ПівнічноСхідного наукового центру НАН і МОН України було проведено ІІ Міждисциплінарний науковий квест
«Пошуки скарбів науки» для команд студентів та молодих вчених вищих навчальних закладів та наукових
установ.

Відкриття наукового квесту відбулося в Харківському національному медичному університеті
за участі голови Харківської обласної державної
адміністрації Юлії Світличної.
Команда від Національного фармацевтичного університету у складі Ксенії Дудки, Максима
Зимлянського, Даліли Мескіні, Яни Чертиліної
та Павла Вегери вирішувала цікаві креативні завдання на локаціях Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківського торговельноекономічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, НТК
«Інститут монокристалів».
Родзинкою цьогорічного квесту став формат
закриття — Science Slam, де команди у гумористичній формі демонстрували наукові аспекти своєї
організації. У ході запеклої боротьби за результатами глядацьких оплесків команда НФаУ серед
20 представлених команд здобула ІІІ місце.
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Разнообразие в единстве
Благодаря инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всемирном календаре знаменательных дат вот
уже более 10 лет существуют две удивительные даты — Всемирный день культурного разнообразия
во имя диалога и развития (отмечается 21 мая) и Международный день биологического разнообразия
(22 мая).

Сегодня в Национальном фармацевтическом
университете обучается 17,5 тысячи студентов,
из них — 1600 парней и девушек, приехавших
к нам из 53 стран мира! Такой интернациональный
коллектив дает возможность в общении познавать
огромный мир — другие страны, культуру, учить
языки.
Даже разные уголки Украины богаты
собственными
уникальными
традициями,
которыми удивляют друг друга ребята, приехавшие учиться в Харьков из других городов нашей
страны. Да, мы — разные, и это интересно!
В НФаУ уже стало доброй традицией отмечать
Навруз — восточный праздник весны и обновления. Яркие национальные костюмы, аппетитная
национальная кухня с неподражаемым пловом
и множеством вкусностей, лирические песни
и заводные танцы. Все это для нас, украинцев,
ново и необычно, так же, как для наших коллег
из других стран — Масленица или пасхальные
праздники.
Восьмого мая студенты НФаУ разных национальностей вместе принимали участие в проведении торжеств по случаю Дня примирения,
посвященного памяти жертв Второй мировой
войны.
Двадцатого мая состоялась юбилейная встреча
выпускников НФаУ, у которой есть своя прекрасная традиция — высаживать на территории ботанического сада университета деревья на память.
И это всего лишь небольшие фрагменты,
из которых складывается мозаика жизни: уроки толерантности, взаимопонимания, уважения
к себе и к окружающим нас людям, к миру в целом.
Так маленький шаг, который может сделать
каждый из нас сегодня для сохранения культурного
и биологического разнообразия, обязательно превратится со временем в большую дорогу для будущих поколений. Ведь как говорил Оноре де Бальзак, Вселенная — это разнообразие в единстве.
Галина Григорив,
аспирант кафедры органической химии

Студенти НФаУ прийняли
військову присягу
32 юнаків та дівчат, які є студентами НФаУ, завершили навчання на кафедрі медицини катастроф
і військової медицини ХНМУ та дали клятву на вірність українському народові.

Церемонія прийняття військової присяги відбулася 25 травня 2017 р. у Харківському національному медичному університеті — в урочистій
обстановці, біля прапора, перед строєм співкурсників, почесних гостей та адміністрації університетів.
Після трьох років навчання за програмою офіцерів запасу на кафедрі медицини катастроф і військової медицини Харківського національного
медичного університету за військово-обліковою
спеціальністю «Фармація» юнаки і дівчата отримали первинне офіцерське звання (молодшого

лейтенанта запасу), право на вступ і безкоштовне
навчання в Українській військово-медичній академії та можливість працювати на провізорських
посадах у силових структурах: прикордонних військах, на митниці, органах СБУ, МВС, Збройних
Силах.
Військова присяга — це урочиста клятва при
прийнятті громадянина на військову службу
до збройних сил країни. У її тексті сформульовано
найважливіші вимоги, які висуваються до воїна
і які він має неухильно виконувати в інтересах національної безпеки своєї держави.

Газета для студентів і співробітників НФаУ
Розповсюджується безкоштовно

ЗАСНОВНИК:
Національний фармацевтичний університет

Один рік з життя
студентської профспілки
З початком 2016/17 навчального року до роботи приступила оновлена профспілка студентів НФаУ,
колектив якої мав безліч цікавих ідей. Завдяки увазі та підтримці керівництва університету, проректора
з виховної роботи, більшість проектів вдалося успішно втілити у життя.

Протягом першого року
нашої роботи основною метою
профспілки студентів була організація дружньої та єдиної атмосфери серед студентів. Багато
цікавих проектів та заходів було
проведено спільно з Культурним
центром, Студентським парламентом та кафедрами НФаУ.
На початку навчального
року було розроблено та представлено першу офіційну емблему ППО студентів НФаУ.
Нашим першим, справжнім
кроком стала організована разом з кафедрою фізичного виховання та здоров’я «Битва потоків», яка допомогла розпочати
навчальний рік з позитивного
настрою. Дружньо та тепло відбулися святкування новорічних
та різдвяних свят — «Містер і місіс Клаус», привітання ветеранів, новорічні свята для дітей працівників НФаУ. Частинку «кохання» отримали студенти
на День усіх закоханих. Безліч яскравих селфі та відео радували нас протягом усього конкурсу «Краща
група». Профспілка студентів нагородила футбольну
команду університету, яка виграла кубок у футбольному турнірі між профспілками міста Харкова, абонементом на гру в пейнтбол.
Сьомого червня на базі Коледжу НФаУ відбулися спортивні змагання, присвячені Дню медичного
працівника. Ініціатива проведення цього заходу для
дітей працівників медичної галузі котрий рік поспіль
належить Обкому профспілок медичних працівників. Свято відбулося за підтримки керівництва університету та коледжу. Переможці змагань отримали
подарунки та нагороди від Обласної профспілкової
організації міста Харкова та Первинної профспілкової організації студентів НФаУ.
Одним із масштабних заходів нашої профспілки
в цьому році стали організація та запуск у життя проекту з оздоровлення та працевлаштування студентів

НФаУ — «Літній трудовий табір».
У 2016/17 навчальному році
профспілкою НФаУ було прийнято рішення про відновлення трудових таборів для наших
студентів з метою забезпечення молоді університету роботою на літній період. Не менш
важливим є й оздоровлення
студентів, тому робота на узбережжі Чорного моря включає
в себе не тільки досвід, фінансові аспекти, але і відновлення
здоров’я.
Студентам НФаУ роботодавці надають житло, 3-разове
харчування та гідну заробітну
платню. 18–21 травня студенти
пройшли стажування в кращих
готелях Одеської області під керівництвом справжніх майстрів своєї справи. Щоб
поїздка запам’яталася студентам, роботодавці організували для них квест історичними пам’ятками, тож
до Харкова вони повернулися з теплими та сонячними емоціями, які подарувала чарівна Одеса.
Колектив ППО студентів НФаУ

Перемога за нами!
20 травня 2017 р. на базі «Спартак» відбувся турнір з футболу серед профспілок м. Харкова. Команда
НФаУ вперше представляла профспілку працівників охорони здоров’я і стала переможцем цього турніру.

За головний трофей змагалися 11 профспілкових команд.
Наша збірна спочатку сенсаційно виграла у своїй групі, а потім у фіналі здобула перемогу
над командою «Грифон». Варто
відзначити, що наші суперники
три роки поспіль ставали володарями кубка, що робить перемогу наших хлопців ще вагомішою.
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З привітанням до нашої
команди звернувся ректор Національного фармацевтичного університету академік В.П. Черних.
Він також провів нагородження
команди та тренера Л.В. Очередька медалями та цінними
подарунками. Від Харківської
обласної профспілки працівників охорони здоров’я виступила
голова профспілки А.В. Благовєщенська.
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5. Сидора Ярослав
6. Терещенко Василь
7. Узавіт Аюб
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10. Щербань Евгеній
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