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ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

Від імені всього професорсько-викладацького
колективу НФаУ вітаю вас із закінченням
Національного фармацевтичного університету. Усім
зичу здоров’я, наснаги, впевненого руху до мети
та невгамовної жаги знань, кар’єрного зростання
та професійних звершень.
Ми завжди пишалися нашими випускниками
і раді бачити їх на провідних посадах галузі, в аптечних установах, освітянській сфері.
Водночас ми завжди будемо чекати на вас у стінах альма-матер як на дорогих гостей або зновтаки як студентів. Більшість наших випускників,
як правило, повертається у НФаУ задля отримання
магістерського ступеня — нової сходинки у кар’єрі
працівника фармацевтичної галузі.
Магістратура НФаУ — це комплексна система
підвищення кваліфікації спеціалістів і бакалаврів,
яка забезпечує можливість доповнити, змінити спеціалізацію або отримати дві освіти на стику наук,
що найкращим чином позначається на подальшому
працевлаштуванні та кар’єрному зростанні.

Національний фармацевтичний університет
як єдиний в Україні профільний вищий навчальний
заклад забезпечує якісну підготовку молодих фахівців для усіх складових галузі, починаючи від розробки лікарського засобу і закінчуючи реалізацією через
аптечну мережу.
Національний фармацевтичний університет —
унікальний освітньо-науковий комплекс, до складу
якого входять 49 кафедр; Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ); Коледж
НФаУ; Центральна науково-дослідна лабораторія
(ЦНДЛ); Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів; Науководослідна лабораторія парентеральних та оральних
рідких лікарських засобів; Клініко-діагностичний
центр з лабораторією клінічної діагностики;
Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень; Науково-методична лабораторія
з питань фармацевтичної освіти; Центр дистанційних технологій навчання.
Вченими НФаУ розроблено 371 новий лікарський препарат та субстанція. Серед розробок науковців такі відомі національні бренди, як
Левомеколь, Кратал, Діакамф, Альтан, Валькофен,
Веносан, Живітан, Левосин, Ліпофлавон, Настойка
прополісу, Паравіт, Піфламін, Флаванабол,
Інфлоракс та інші.
В університеті сформовані та плідно працюють
22 наукові школи.
Навчальний процес усіх рівнів і форм підготовки здійснюють висококваліфіковані викладачі, 91%
з яких — доктори наук, професори, кандидати наук,
доценти.

У 2015 році НФаУ отримав сертифікат відповідності вимогам Міжнародного стандарту
ISO 9001:2008.
Національний фармацевтичний університет має
власний видавничий центр, є засновником 8 наукових журналів.
НФаУ — член міжнародних організацій:
Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (The Magna
Charta Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU). За час свого існування університет
підготував понад 6,5 тисяч магістрів фармації для
93 держав світу. Університет здійснює освітянські
та наукові зв’язки з 75 закладами вищої освіти
із 35 країн Центральної та Східної Європи, Америки,
Азії, Близького Сходу, Африки, розширює міжнародне співробітництво вчених університету з метою
виконання спільних наукових досліджень і програм.
НФаУ став організатором проведення на базі
університету V, VІ, VІІ, VІІІ Національних з’їздів
фармацевтів України; створення «Етичного кодексу
фармацевтичних працівників України».
За ініціативою НФаУ в Україні встановлено професійне свято — День фармацевтичного працівника
— та запроваджено нову державну нагороду — почесне звання «Заслужений працівник фармації України».
Фармацевти мають всі підстави пишатися своєю
професією. Щоденна невтомна праця провізорів,
фармацевтів, фахівців з якості, інженерів, технологів та багатьох інших працівників галузі пов’язана
зі збереженням найдорожчого надбання нашої держави — здоров’я її громадян.

Без фармацевтичного працівника неможливо
уявити розвинуте та здорове сучасне суспільство.
Саме тому, які б події не відбувалися, які пріоритети не розставлялися б на шляху поступу держави
та світу, фармацевтичні працівники завжди цінувалися і будуть цінуватися за внесок у збереження
здоров’я та підвищення якості життя людини.
Як відомо, у фармації працюють лише освічені
люди. На кожному фармацевтичному працівникові, який займає певну ланку у розробці та впровадженні лікарського засобу, лежить відповідальність
за здоров’я інших.
Тому бажаю вам — майбутньому фармації —
завжди прагнути нових знань і бути освіченими,
відповідальними фахівцями та цілеспрямованими
особистостями. Професійна реалізація в повній
мірі неможлива без особистої сторони життя, тому
бажаю всім сімейних радощів та благополуччя,
любові та щирості у відносинах із близькими людьми. Миру та злагоди вам!
Ректор НФаУ,
професор А.А. Котвіцька

Дипломи НФаУ вручено 217 студентам фармацевтичного факультету №1; 243 студентам фармацевтичного факультету №2;
361 студенту фармацевтичного факультету №3; 104 студентам медико-фармацевтичного факультету;
102 студентам факультету промислової фармації, управління та адміністрування; 28 студентам факультету з підготовки іноземних громадян.
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Дуплій Аліна
Ковбасюк Юлія
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Тіщенко Дмитро
Демченко Ольга
Касьяненко Владислав
Кислякова Наталія
Лойченко Алла
Осіпова Юлія
Померанцева Інна
Разумна Світлана

Суворова Ірина
Шарова Анастасія
Швець Оксана
Шовковий Андрій
Вечірня форма навчання
Бикова Ірина
Кисельова Любов
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Таірова Тамара
Шмірьова Наталія
Спеціальність
«Менеджмент»
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Каширін Андрій
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Муратова Наталія
Денисенко Анастасія

Спеціальність
«Науки про освіту»
Кваліфікація — викладач
університетів та вищих
навчальних закладів
Заочна форма навчання
Березняков Владислав
Березнякова Наталя
Візірякіна Олена
Капертехова Людмила
Мироненко Юлія
Мішина Марина
Мозгова Юлія
Паламарчук Валерій
Паламарчук Оксана
Плужникова Ольга
Стрілець Оксана
Тищенко Сергій
Циганков Олександр
Вечірня форма навчання
Антоненко Ольга
Кизим Олена
Петухова Ірина
Савохіна Марина
Семенова Інна
Семенова Тетяна
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

ЗАПРОШУЄМО ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ
Шановні випускники!
Характерною рисою нашого часу є інтеграційні процеси, які
активно протікають у всіх сферах суспільного життя нашої країни.
Важливим напрямом сучасної інтеграції є скасування соціальнокультурних та освітніх бар’єрів, зближення систем освіти, прагнення України до світових стандартів та еквівалентність вищої освіти.
Метою навчання в магістратурі є виявлення та окреслення
у студента якостей, необхідних для самостійної роботи, а також
отримання глибоких знань і дослідницьких навичок. Магістратура — це додатковий щабель освіти, що піднімає на якісно новий
рівень знання і компетенцію студента.
Сьогодні магістерські програми орієнтовані на ринок праці та тісну співпрацю з роботодавцями. Крім того, вони враховують умови входження вітчизняної вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти. Слухачам магістратури навчальний план
дозволяє свідомо обирати базові та елективні курси, орієнтуватися в логіці вивчення навчального матеріалу, робити вибір потрібних
дисциплін, самостійно визначати траєкторії свого навчання. Магістратура здатна виробити у випускника ВНЗ універсальний підхід
до конкретної професійної діяльності. У порівнянні з іншими формами вищої освіти в магістратурі більше годин і зусиль відводиться

на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проекти та виробничу практику. Завдяки цьому магістерські програми значною мірою
націлені на потреби компаній-роботодавців. Магістри отримують
комплекс компетенцій, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції згідно з певною спеціалізацією.
Магістратуру також можна розглядати як реальну альтернативу
другої вищої освіти, бо вона дозволяє зробити перехід з однієї спеціальності на іншу, тобто отримати другу вищу освіту або доповнити базову.
Національний фармацевтичний університет пропонує вам продовжити навчання у магістратурі за відповідною спеціальністю або
отримати другу вищу освіту за скороченим терміном навчання.
Магістратура є окремим рівнем у системі освіти, тому до неї
вступають за конкурсом. Викладання дисциплін у магістратурі
НФаУ здійснюється провідними професорами і доцентами за авторськими програмами. Навчання за магістерською програмою
спирається на активну самостійну і науково-дослідну роботу студентів, а наприкінці навчання Державна атестаційна комісія присвоює студенту кваліфікацію магістра. Це свідчить про те, що він
здатен не тільки виконувати роботу на найвищому професійному рівні, а також аналізувати проблеми, що виникають, мислити

Спеціальність 226
«Фармація, промислова фармація»

Отримання диплома магістра фармації надає
широкі можливості для професійного та кар’єрного зростання провізорів-косметологів, сприяє
отриманню адміністративних та керівних посад
у фармацевтичній галузі, створює основу для подальшого вступу до аспірантури.

Освітня програма
«ФАРМАЦІЯ»
Освітній ступінь — магістр
Диплом магістра фармації створює підґрунтя
для отримання адміністративних та керівних посад у фармацевтичній галузі, дозволяє випускнику розпочати наукові пошуки і дослідження з метою подальшого вступу до аспірантури.
У процесі навчання в магістратурі за освітньою
програмою «Фармація» студенти поглиблюють
знання з базових предметів, вивчають нові курси, які сприяють підвищенню професійного рівня
і розвитку наукового мислення, творчого стилю
діяльності, вмінню суміщати практичну і науководослідну роботу. Лекції та заняття проводять висококваліфіковані викладачі НФаУ та провідні
фахівці фармацевтичної галузі України. Студенти
зможуть опанувати теоретичні знання і навички
в галузі таких фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін, як методологія та логіка
наукових досліджень, педагогіка вищої школи, сучасні фармацевтичні технології, фармакогностичний аналіз нової лікарської сировини, соціальна
економіка у фармації, маркетингові дослідження
у фармації, стандартизація фармацевтичної продукції, державна система лікарського забезпечення.

Спеціальність 226
«Фармація, промислова фармація»

досліджень, валідація процесу клінічної апробації
ліків, теоретичні основи планування експерименту, клінічна апробація ліків (GCP), методи вивчення біоеквівалентності, соціальна економіка
у фармації, методи дослідження метаболізму лікарських засобів, доказова медицина та ін.
Отримані теоретичні знання і практичні
навички магістранти закріплюють під час проходження стажування на базах профільних кафедр
та провідних лікувально-профілактичних і поліклінічних установ, що дозволить у подальшому
на найвищому професійному рівні виконувати
роботу та обіймати посаду клінічного провізора
в аптечних установах, лікувально-профілактичних
закладах,
клініко-біохімічних
лабораторіях,
науково-дослідних установах медичного та фармацевтичного профілю, у сфері виробництва лікарських препаратів, фармацевтичному бізнесі.

Спеціальність 226
«Фармація, промислова фармація»

Освітня програма
«ТЕХНОЛОГІЇ
ПАРФУМЕРНОКОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
Освітній ступінь — магістр

Наші студенти-магістранти проходять стажування на базах профільних кафедр НФаУ, а також
за кордоном. Наприклад, цією можливістю вже
скористалися Р.Г. Редькін — стажування у Німеччині, А.С. Балаховець, О.М. Кошовий, О.А. Кисличенко — стажування за магістерською програмою у Швеції, В.Ю. Василін — навчання на фармацевтичному факультеті у Німеччині, О.А. Здорик, Ю.С. Прокопенко і К.О. Хохлова — стажування в Американській Фармакопеї. М.В. Михайленко навчається в Норвегії, одночасно у двох
університетах м. Осло; О.В. Майборода навчається в Іспанії – університет м. Барселона; Шитова О.С. і Шитова А.С. навчаються в Польщі.

системно і знаходити нестандартні, ефективні та науково обґрунтовані рішення.
Магістерський диплом визнається у країнах Європи й Америки, що є актуальним у контексті інтеграції освітньої системи України до європейської. Випускник магістратури — це професіонал
у вибраній спеціалізації, більш підготовлений до професійної діяльності, ніж бакалавр або спеціаліст. Специфіка підготовки магістрів полягає у розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності
приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. Випускники не тільки вміють користуватися готовими знаннями, а й виробляють нові, а що
ще більш важливо — готові транслювати їх іншим особам. Таким
чином, у магістра з’являються перспективи практично нічим не обмеженого кар’єрного зростання. Перед ним рівною мірою відкривається і бізнес-кар’єра, і шлях науковця (аспірантура), і викладацька діяльність.
Магістр — це фахівець нового рівня, мобільний і адаптований
до сучасних швидкоплинних умов у динамічному світі.

Косметологія — одна з найприбутковіших
та потужних галузей сучасного виробництва.
Тому НФаУ першим в Україні започаткував підготовку фахівців за освітньою програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів». Базова
підготовка магістра фармації за даною програмою передбачає вивчення низки професійноорієнтованих дисциплін: методологія та логіка
наукових досліджень, педагогіка вищої школи,
косметологія, сучасні технології фармацевтичних
і парфумерно-косметичних засобів, управління
та економіка у фармацевтичній галузі, стандартизація фармацевтичної та парфумерно-косметичної
продукції, маркетингові дослідження.

Спеціальність 226
«Фармація, промислова фармація»

Освітня програма
«ТЕХНОЛОГІЇ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ»
Освітній ступінь — магістр
Одна з переваг магістратури полягає в тому,
що на цьому рівні талановиті студенти значною мірою можуть проявити себе як молоді вчені, заявити про себе в наукових колах. Таких фахівців потребує не тільки вітчизняна хіміко-фармацевтична
галузь, але й науково-дослідні інститути, лабораторії усього світу. В умовах постійного розвитку
фармацевтичної галузі все більшого значення набувають наукові дослідження у сфері створення лікарських препаратів нового покоління, розробки
і впровадження нових технологій виробництва.
Основним завданням при підготовці магістрів
за освітньою програмою «Технології фармацевтичних препаратів» є узагальнення наукових досягнень, новітніх винаходів і тенденцій розвитку
галузі в усьому світі; розвитку в майбутнього фахівця вміння творчо застосовувати набуті знання
для вирішення реальних технологічних та виробничих завдань.
Обираючи магістратуру за спеціалізацією
«Технології фармацевтичних препаратів», ви забезпечуєте собі стабільне майбутнє та гідне працевлаштування.

Спеціальність 224 «Технології медичної
діагностики та лікування»

Освітня програма
«ЛАБОРАТОРНА
ДІАГНОСТИКА»
Освітній ступінь — магістр
Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання
ролі лабораторної діагностики. Підготовка магістрів з відповідною професійною орієнтацією
стала об’єктивною умовою для забезпечення високого рівня ефективності роботи кадрів, обізнаних зі специфікою різноманітних лабораторних
показників, впливу на них лікарських препаратів,
науково-дослідної та управлінської роботи.

Т.В. Крутських,
проректор НФаУ з наукової роботи
Лабораторна діагностика є медичною діагностичною спеціальністю, що включає сукупність досліджень in vitro біоматеріалу людського організму,
що базуються на використанні гематологічних, загальноклінічних, паразитарних, біохімічних, імунологічних, серологічних, молекулярно-біологічних,
бактеріологічних, генетичних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних методів, зіставлення
результатів цих методів з клінічними даними і формулювання лабораторного висновку. Саме таке завдання здатний вирішувати лікар-лаборант освітнього ступеня «магістр». Навчити магістра з лабораторної діагностики розуміти сутність процесів,
які відбуваються в організмі людини, для встановлення правильного діагнозу — наша кінцева мета.
Випускники спеціальності мають право працювати на посаді лікаря-лаборанта в лабораторіях
клініко-лабораторної діагностики, клінічної біохімії, клінічної бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології,
у лабораторіях бюро судово-медичних експертиз.

Спеціальність 162
«Біотехнології та біоінженерія»

Освітні програми
«ПРОМИСЛОВА
БІОТЕХНОЛОГІЯ»
та «ФАРМАЦЕВТИЧНА
БІОТЕХНОЛОГІЯ»
Освітній ступінь — магістр
Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома
освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».
Освітня програма «Промислова біотехнологія» покликана забезпечувати кваліфікованими
науковими та інженерними кадрами біотехнологічні, біохімічні виробництва; підприємства
харчової промисловості; заклади санітарного
та екологічного нагляду; установи, що здійснюють випуск харчових добавок, препаратів
для ветеринарії, біодобрив тощо; контрольновиробничі лабораторії; центри сертифікації
продукції; науково-дослідні організації, які
працюють над такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробка конструкцій із застосуванням біомолекул
(біосенсори, біоелементи).

Освітня програма
«КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»
Освітній ступінь — магістр
Клінічна фармація є однією з основних та важливих складових загальної фармації. Клінічний
провізор бере активну участь у лікувальному процесі на всіх його етапах, починаючи з первинної
консультації хворого при зверненні за допомогою
в аптеку та при реалізації безрецептурних ліків,
надає консультативну допомогу хворому стосовно
раціонального їх використання, а за необхідності — й лікарю щодо раціонального комплексного
застосування лікарських препаратів, можливої побічної дії ліків, засобів її попередження.
Курс за навчальною програмою ступеня «магістр» дозволить клінічним провізорам поглибити
знання в галузі клінічної апробації ліків, вивчення
біоеквівалентності та брати активну участь в охороні здоров’я нації.
При підготовці магістра клінічної фармації
передбачена відповідна програма вивчення таких фундаментальних і професійно-орієнтованих
дисциплін, як методологія та логіка наукових

Особлива увага приділяється практичній підготовці. Отримані теоретичні знання магістранти
закріплюють під час проходження стажування
на профільних кафедрах, у косметичних салонах
і клініках України та ближнього зарубіжжя. Під
керівництвом досвідчених професіоналів майбутні фахівці мають змогу поглибити свої знання при
розробці складу і технології нових косметичних
засобів різних форм випуску, наданні консультативної допомоги при раціональному виборі засобів лікувальної косметики, розробці схеми догляду за шкірою та її придатками з урахуванням
індивідуальних особливостей клієнта, проведенні
різноманітних косметичних процедур, у тому числі з використанням апаратних методів лікування
косметичних вад шкіри та її придатків тощо.

Навчальним планом підготовки лікарялаборанта передбачене отримання знань у галузі фундаментальних і професійно-орієнтованих
дисциплін: основи біоетики та біобезпеки, клінічна фармакологія, клінічна оцінка лабораторних
досліджень, доказова медицина, алгоритми і стандарти лабораторних досліджень, клінічна патогістологія, біохімія патологічних процесів, клінічна
імунологія та алергологія, клінічна генетика, цитологічна діагностика, санітарно-гігієнічна експертиза та ін.

Підготовка магістрів за освітньою програмою
«Промислова біотехнологія» ґрунтується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в галузі наукоємних біотехнологій
та біоінженерії. Тому магістри-біотехнологи проходять стажування на провідних сучасних біотехнологічних, харчових, фармацевтичних підприємствах, а також у науково-дослідних установах
(«САН ІнБев Україна», ФП «Біофарма», Інститут
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України тощо).

МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ
Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. У галузі виробництва лікарських препаратів біотехнологія витісняє традиційні технології, відкриваючи принципово нові
можливості. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, антибіотичних, пробіотичних, ферментних, вітамінних, гормональних та багатьох інших
препаратів медичного призначення. Про темпи
росту числа фармацевтичних біотехнологічних
продуктів свідчать і зростаючі обсяги інвестицій
у цю галузь.
У період навчання студенти проходять стажування як на провідних сучасних підприємствах біотехнологічного напряму, так і в наукових інститутах (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН
України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН
України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей
та підлітків НАМН України»). Магістри з фармацевтичної біотехнології можуть працювати на промислових підприємствах з виробництва лікарських засобів, на підприємствах з випуску виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, біологічно активних добавок, у науково-дослідних та проектних інститутах, ВНЗ тощо.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма
«МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЙ
І АДМІНІСТРУВАННЯ»
Освітній ступінь — магістр
Менеджер — це сучасна професія, яка з розвитком ринкових відносин стає все більш потрібною і високооплачуваною. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу в галузі підприємницької діяльності у комерційних структурах, спільних та малих підприємствах, в інвестиційних компаніях, а також беруть участь в організації виробництва на промислових підприємствах
різних форм власності, де вони вирішують питання управління, планування, контролю. Сучасний
менеджер володіє гнучким економічним мисленням, здатний будувати комерційно вигідні ділові партнерські відносини. Він економічно доцільно і психологічно точно організовує роботу колективу організації, професійно здійснює системний
аналіз її діяльності і на цій основі приймає економічно обґрунтовані рішення.

Під час навчання в НФаУ майбутні менеджери отримують фундаментальні та загальнотеоретичні знання в обсязі, необхідному для вирішення
завдань управління, знання із дисциплін економічного циклу, спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, основ менеджменту, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність
підприємства. Менеджер повинен орієнтуватися
у питаннях зайнятості, соціального захисту громадян, безпеки праці, конфліктології, професійного підбору, володіти навичками спілкування з людьми, вміти працювати на персональному
комп’ютері та знати іноземну мову.
Студенти проходять практику на провідних
підприємствах фармацевтичної та інших галузей,
під час якої одержують навички управлінської діяльності.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма
«ЛОГІСТИКА»
Освітній ступінь — магістр
Логістика — одна з найкреативніших професій. Головне завдання фахівців з логістики —
раціональна організація просування товарів
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та послуг від виробників до споживачів з метою
якнайповнішого задоволення потреб останніх
при мінімальних витратах шляхом синхронізації
управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками. Фахівці з логістики
формують стиль спілкування зі споживачами,
визначають корпоративне обличчя фірми та її
привабливість для споживача. Рівень підготовки студентів у НФаУ, в якій ефективно об’єднані
сучасна економічна та менеджерська освіта й вивчення найкращого практичного досвіду функціонування оптових фармацевтичних фірм, аптечних установ та фармацевтичних виробництв,
дозволить логістам — випускникам НФаУ реалізувати знання, вміння і навички на посадах
менеджера-логіста, менеджера митного складу,
логіста консигнаційного складу, митного інспектора, адміністратора основних бізнес-процесів
логістичної компанії, завідувача складу, завідувача транспортного господарства, менеджера
з обслуговування клієнтів, начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення, менеджера з міжнародних перевезень, менеджера логістичної інформаційної системи, консультанта
з ефективності діяльності підприємства та ін. Логісти потрібні всюди: в логістичних компаніях,
на митних терміналах, на виробничих підприємствах, у науково-дослідних інститутах, в оптових
компаніях, на підприємствах роздрібної торгівлі,
у фінансових установах тощо. Затребувана у всіх
галузях менеджерська спеціальність, універсальна і перспективна професія логіста, високооплачувана посада — ось складові успішної кар’єри,
фінансової незалежності, стабільності й добробуту.

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма
«ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА»
Освітній ступінь — магістр
Сьогодні для кожного керівника будь-якого
рівня, що працює у сфері охорони здоров’я
і фармації, зокрема головного лікаря державної
лікарні або власника приватної клініки, завідувача аптеки чи керівника великої фармацевтичної компанії, першочерговим завданням є забезпечення ефективності та стабільності функціонування своєї установи. І тут вже недостатньо
лише вищої фармацевтичної або медичної освіти. Виникає необхідність знання сучасних економічних інструментів управління, опанування
питань стратегічного бачення, навичок оцінки
ринкової кон’юнктури та формування комерційних зв’язків з урахуванням організаційних
та регіональних особливостей фармацевтичного
ринку і вмінням на практиці застосовувати методи й інструменти фармако-економічного аналізу тощо.

Освітня програма «Економіка підприємства»
в НФаУ — це унікальне поєднання високоякісної
вищої освіти та розумної вартості навчання. Наші
студенти-магістри отримують спеціальні знання
з урахуванням вимог і специфіки фармацевтичної
галузі, що дозволяє претендувати на високооплачувані керівні посади та реалізувати свої знання
на підприємствах фармацевтичної, косметичної,
мікробіологічної та харчової промисловості, у навчальних і науково-дослідних установах фармацевтичного профілю, у сфері фармацевтичного
бізнесу та в аптечних установах. Водночас випускники спеціальності отримують диплом загального
зразка, який, за необхідності, надає можливість
працевлаштування у фінансово-кредитних установах, органах митного контролю та державних
податкових інспекціях, сфері комерційного обслуговування, управління трудовими ресурсами
та зайнятості, рекламних і туристичних бюро,
агенціях нерухомості, в дилерських і брокерських
компаніях та ін. Сьогодні наші випускникиекономісти успішно працюють і очолюють
не тільки провідні вітчизняні компанії, але й займають високі посади в компаніях країн Європи,
зокрема Нідерландів, Німеччини, Великої Британії, Данії.

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма
«МАРКЕТИНГ»
Освітній ступінь — магістр
Маркетинг — одна з найприбутковіших сучасних спеціальностей, яка спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства
через максимальне задоволення потреб споживачів. Маркетолог — фахівець, який регулярно
досліджує і вивчає ринок, аналізує попит на товар, планує асортимент, визначає обсяг продукції і ціну на неї, розробляє стратегії для просування продукту, розробляє бізнес-плани і пропонує найбільш вигідні варіанти вкладання грошей.
До основоположних дисциплін, які вивчають
майбутні маркетологи у НФаУ, належать менеджмент, маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, товарна інноваційна
політика, стратегічний маркетинг, маркетинговий
менеджмент, вивчення поведінки споживача, інтегровані маркетингові комунікації, управління
брендом та ін. Крім базових теоретичних знань,
студенти отримують корисний практичний досвід
на підприємствах — лідерах галузі, мають змогу
реалізувати себе у науково-дослідній роботі.
Приклади посад, які вже обіймають маркетологи — випускники НФаУ: фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог); консультант з маркетингу; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; представник торговельний, з реклами; науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва); менеджер (управитель) з маркетингу, реклами, зі зв’язків із громадськістю, з організації консультативних послуг, постачання, збуту, логістики, менеджер в оптовій
торгівлі, роздрібній торгівлі; викладач вищого навчального закладу.
Обравши магістратуру за спеціальністю
«Маркетинг», кожен отримає якісні знання та забезпечить собі гідне працевлаштування з високою
заробітною платнею як у фармацевтичній, так
і в будь-якій іншій галузі економіки.

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма
«ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
Освітній ступінь — магістр
Суттєве зростання конкуренції через глобалізацію ринків і спрощення процедур торгівлі між
країнами, підвищення вимог замовників та нормативних вимог у всіх галузях економіки зробили
вкрай актуальною підготовку фахівців із питань
управління якістю товарів і послуг.
У НФаУ освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає вивчення принципів, підходів і методів управління якістю продукції, дослідження вимог міжнародних і національних стандартів у сфері забезпечення й управління якістю, набуття знань та умінь з формування систем менеджменту якості згідно з вимогами
стандартів ISO серії 9000 та галузевих нормативів
(наприклад, GMP).

Наші випускники — менеджери з якості,
аудитори систем якості, уповноважені особи з питань якості, керівники підрозділів з управління
якістю. Вони є затребуваними фахівцями, які виконують організаційно-керівні функції в організаціях різних галузей, здійснюють розробки нормативних документів, беруть участь у стандартизації й сертифікації продукції, керують проектами
впровадження систем менеджменту якості та проведенням їх аудиту, працюють над удосконаленням процесів виробництва і поліпшенням характеристик продукції.

Cпеціальність 281 «Публічне управління
і адміністрування»

Освітня програма
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
Освітній ступінь — магістр
Освітня програма «Адміністративний менеджмент» розроблена для підготовки фахівців,

які будуть працювати у сфері публічного управління та забезпечуватимуть європейський рівень
надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності принципів демократичного врядування. Спеціальність із кожним роком набуває популярності у всьому світі,
що продиктовано загальною потребою приватних
і державних підприємств різних галузей у керівних кадрах вищої ланки.
Випускники цієї спеціальності мають володіти такими компетенціями:
– функціональна: застосування інструментів
демократичного врядування у сферах державного і регіонального управління, європейської співпраці; знання щодо конституційноправових засад врядування та управління,
електронного врядування, територіального
управління, європейських інституцій та процедур, технологій управління людськими ресурсами;
– інтелектуальна: здатність до аналітикопрогностичної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних рішень;
– соціальна: наявність комунікативних здібностей, уміння працювати «в команді», готовність до співробітництва та вирішення конфліктів.
Цільова група нової спеціальності — службовці; працівники структур, що надають управлінські
та адміністративні послуги, випускники ВНЗ.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають можливість працювати в органах державного і місцевого управління; інфраструктурі державних і некомерційних підприємств; підрозділах системи освіти;
науково-дослідних закладах; бізнесі; у сферах
сервісу та туризму, маркетингу і реклами, страхування.

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітня програма
«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ
ШКОЛИ»
Освітній ступінь — магістр
Актуальність підготовки магістрів за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського освітнього простору, необхідністю
впровадження сучасних освітніх технологій та недостатнім рівнем психолого-педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів.
Країні потрібні кваліфіковані спеціалісти, здатні посилити мотивацію до навчання та підвищити якість освітніх послуг і підготувати конкурентоспроможних фахівців, які будуть затребувані
на ринку праці.

У НФаУ в рамках освітньої програми «Педагогіка вищої школи» реалізуються педагогічні
інновації, кращий вітчизняний та зарубіжний досвід, інтерактивні форми і методи навчання, а також проводяться тренінгові заняття і стажування
у ВНЗ Харкова. Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані викладачі університету, а також провідні викладачі вищих педагогічних навчальних закладів України.
Наші випускники мають можливість працювати на посаді асистента, викладача ВНЗ,
завідувача навчальної лабораторії, методиста
вищої категорії та молодшого наукового співробітника.
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

ІНТЕРНАТУРА
Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників фармацевтичних
ВНЗ ІІІ–ІV рiвнiв акредитації, після закінчення якої їм присвоюється квалiфiкацiя провізора
зi спецiальностi «Загальна фармація», клiнiчного
провізора зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя»
та видається вiдповiдний сертифікат. Без наявності такого документа випускник ВНЗ не має права
на самостійну провiзорську дiяльнiсть.
Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Мiнiстрiв України
№96 вiд 27.02.1992 р. «Про зміни в органiзацiї
спецiалiзацiї (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних iнститутiв, медичних факультетів університетів», «Положенням про первинну спецiалiзацiю (інтернатуру) випускників
медичних (фармацевтичних) вищих навчальних
закладів України», затверджених Наказом МОЗ
України №291 вiд 19.09.1996 р., «Переліком спеціальностей та строками навчання в iнтернатурi
випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, медичних факультетів унiверситетiв», затвердженого Наказом МОЗ
України №81 вiд 09.03.2005 р.
Випускники спеціальностей напряму «Фармація» («Фармація», «Клiнiчна фармацiя», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») можуть

поєднати навчання в iнтернатурi та магiстратурi
за різними спеціальностями.
До інтернатури зараховуються випускники
фармацевтичних ВНЗ після складання державних
iспитiв та отримання диплома за провізорським
фахом.
Молоді фахiвцi повинні влаштуватися на посаду провiзора-iнтерна або укласти договір із базовою аптекою для проходження заочної частини
інтернатури не пiзнiше 10 березня поточного року.
Зарахування молодих спецiалiстiв до інтернатури здійснюється наказом по аптечному закладу
з їх зарахуванням на посади провізорів-інтернів
та внесенням вiдповiдних записів у трудові книжки або на підставі договору про проходження
заочної частини інтернатури. Підставою для зарахування до інтернатури є диплом провізора,
посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.
Інтерни, які без поважних причин не приступили до навчання в iнтернатурi до 10 березня, до її
проходження не допускаються. Вони можуть бути
зараховані до інтернатури на початку наступного
навчального року.
Після
закiнчення
терміну
підготовки
в iнтернатурi провiзори-iнтерни проходять

атестацію для визначення рівня знань і практичних
навичок із наданням квалiфiкацiї зi спецiальностi
«Загальна фармацiя», «Клiнiчна фармацiя».
Інтернатура складається iз заочної форми навчання (упродовж 7 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна фармацiя» та 5 мiсяцiв зi спецiальностi
«Клiнiчна фармацiя»), а також очної форми
(упродовж 4 мiсяцiв зі спецiальностi «Загальна
фармацiя» та 6 мiсяцiв зi спецiальностi «Клiнiчна
фармацiя»). Інтернатуру проходять тільки у базових аптеках, переліки яких знаходяться в територіальних органах управління фармацевтичними
підприємствами.
Перелік документів, якi необхідно надати
до базової аптеки:
• копія диплома;
• копія паспорта;
• копія свідоцтва про шлюб;
• копія трудової книжки;
• копія iдентифiкацiйного коду;
• санітарна книжка.
Очну частину інтернатури проходять в Інституті підвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв фармації НФаУ за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 17, тел.: (057) 732-58-53.
Директор — Олександр Фомич Пiмiнов, доктор фармацевтичних наук, професор.

Декан — Дмитро Львович Великий, кандидат
фармацевтичних наук, доцент
тел.: (057) 731-98-06.
Декан — Алла Володимирівна Глущенко, кандидат фармацевтичних наук, доцент
тел.: (057) 732-81-03.
Перелік документів, якi необхідно подати
до IПКСФ НФаУ:
• копія диплома;
• копія паспорта;
• копія свідоцтва про шлюб;
• копія трудової книжки або копія договору
з аптекою про проходження заочної
частини інтернатури;
• реферати;
• щоденник.
Перед початком проходження очної частини
інтернатури провізори-інтерни мають укласти
угоду з НФаУ на 4 місяці навчання зі спеціальності «Загальна фармація» та на 6 місяців навчання
зі спеціальності «Клінічна фармація».
У 2018 році вартість проходження очної частини інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» складає 9313 грн, зі спеціальності «Клінічна
фармація» — 13970 за весь термін навчання.
О.Ф. Пімінов, директор ІПКСФ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ ДО МАГІСТРАТУРИ
Ліцензія МОН України серії ЛВ № 00201-000251 від 28.12.2016 р.
Наявна освіта за спеціальностями
(ОКР/освітній ступінь)

Вступ на спеціальність
(галузь знань)

Форма та термін навчання

Вступ на освітню програму
(освітній ступінь)

«Фармація» (бакалавр) *

«Фармація» (магістр)

Денна
1 р. 10 м.

Вечірня
–

Заочна
2 р. 6 м.

«Фармація» (магістр)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

«Фармація» (спеціаліст) *

«Клінічна фармація», «Технології парфумернокосметичних засобів» (магістр)

–

–

1 р. 10 м.

«Клінічна фармація» (магістр)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

«Фармація» (магістр)
«Технології парфумерно-косметичних засобів»
(магістр)
«Фармація» (магістр)
«Технології фармацевтичних препаратів» (магістр)

–

–

1 р. 10 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

–
1 р. 6 м.

–
1 р. 6 м.

1 р. 10 м.
1 р. 6 м.

226 «Фармація, промислова фармація»
(22 «Охорона здоров’я»)

«Клінічна фармація» (спеціаліст) *
«Технології парфумерно-косметичних засобів»
(спеціаліст) *
«Технології фармацевтичних препаратів» (спеціаліст) *
«Лабораторна діагностика» (бакалавр) *

224 «Технології медичної діагностики та лікування»
(22 «Охорона здоров’я»)

«Лабораторна діагностика» (магістр)

1 р. 6 м.

–

–

«Біотехнологія» (бакалавр) *

162 «Біотехнологія та біоінженерія»
(16 «Хімічна та біоінженерія»)

«Промислова біотехнологія» (магістр)
«Фармацевтична біотехнологія» (магістр)

1 р. 6 м.
1 р. 6 м.

1 р. 6 м.
–

2 р.
–

Спеціальності галузей знань
«Економіка та підприємництво»,
«Менеджмент і адміністрування»
(бакалавр) *

051 «Економіка»
(05 «Соціальні та поведінкові науки»)
075 Маркетинг
(07 «Управління та адміністрування»)

«Економіка підприємства» (магістр)

1 р. 6 м.

–

2 р.

«Маркетинг» (магістр)

1 р. 6 м.

–

2 р.

Базова або повна вища освіта
за будь-якою спеціальністю
(бакалавр, спеціаліст, магістр) **

073 «Менеджмент»
(07 «Управління та адміністрування»)

«Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)» (магістр)

1 р. 6 м.

–

2 р.

«Логістика» (магістр)

1 р. 6 м.

–

2 р.

«Педагогіка вищої школи» (магістр)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

Базова або повна вища освіта
за будь-якою спеціальністю
(бакалавр, спеціаліст, магістр) **

011 «Освітні, педагогічні науки»
(01 «Освіта/Педагогіка»)
073 «Менеджмент»
(07 «Управління та адміністрування»)
281 «Публічне управління та адміністрування»
(28 «Публічне управління та адміністрування»)

«Якість, стандартизація та сертифікація» (магістр)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

«Адміністративний менеджмент» (магістр)

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

1 р. 6 м.

*При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за сумою балів іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, а при вступі на спеціальність 051 «Економіка» конкурсний відбір відбувається за сумою балів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.
**При вступі на денну, вечірню та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю конкурсний відбір відбувається за результатами фахового вступного випробування, додаткового вступного випробування відповідно до обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього бала диплома про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ
Денна, вечірня, заочна
форми навчання

Початок прийому заяв та документів
Початок прийому заяв та документів

2 липня (3 грудня*)

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня (21 грудня*)

Строки проведення вступних випробувань

27–31 липня (24–26 грудня*)

Строки оприлюднення рейтингового
списку вступників

1 серпня (26 грудня*)
не пізніше 10 серпня (30 грудня) –
за кошти фізичних та юридичних осіб

Строки виконання вимог до зарахування
Строки зарахування вступників

не пізніше 10 серпня (не пізніше 31 грудня*) –
за кошти фізичних та юридичних осіб

* При вступі на заочну форму навчання за спеціальностями 162 «Біотехнології та біоінженерія»,
073 «Менеджмент» (за освітніми програмами «Менеджмент організації і адміністрування» та «Логістика»),
075 «Маркетинг».

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копію ідентифікаційного номера фізичної особи;
• чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см.
Вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий
квиток або посвідчення про приписку, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
Вступники, які рекомендовані до зарахування та подали копії документів, зобов’язані після
оприлюднення відповідного списку подати до приймальної комісії оригінали документів про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатки до них.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
У Правилах прийому можливі зміни,
тому для отримання оперативної інформації пропонуємо
пройти реєстрацію на сайті університету –
www.nuph.edu.ua
у розділі «Абітурієнту»/«Анкета абітурієнта»

Газета для студентів і співробітників НФаУ
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