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ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ ФАРМАЦІЇ — 2018:
ГАЛУЗЬ ПОТРЕБУЄ ФАХІВЦІВ!
У Національному фармацевтичному університеті відбувся профорієнтаційний тиждень «Будуємо кар’єру разом». Щорічний спільний проект НФаУ та Харківської
обласної служби зайнятості спрямовано на створення робочої площадки, де студенти та випускники вишу мають можливість вступити у діалог с працедавцем, отримати
інформацію з перших рук та знайти потрібну вакансію або місце стажування.
Котвіцька Алла Анатоліївна,
ректор НФаУ, професор,
заслужений діяч науки і техніки України:
— Загальновідомим є те, що питання першого
робочого місця за обраною спеціальністю після закінчення університету хвилює всіх студентів, починаючи
з першого курсу. На усіх етапах становлення майбутніх
спеціалістів фармації ми допомагаємо, спрямовуємо
крок у професійну діяльність, максимально розширюємо інформаційне поле для вдалої реалізації здобутої
освіти. Як альма-матер, наш університет піклується
про подальшу долю своїх випускників.
Ми створили та постійно удосконалюємо механізм
співпраці із представниками фармацевтичної галузі
країни — нашими партнерами та потенційними роботодавцями для випускників НФаУ. Ця співпраця вже
давно вийшла за рамки навчально-виробничої практики. На сьогоднішній день ми маємо Раду роботодавців
НФаУ, спільні плани-стратегії, підписані договори.
Разом ми проводимо інформаційно-роз’яснювальні
заходи, які сприяють успішному працевлаштуванню
та стануть у нагоді при виборі першого місця роботи випускникам вишу, а студентам молодших курсів — при ознайомленні з правилами пошуку роботи
та вимогами до якості фахової підготовки.
Щорічний профорієнтаційний тиждень «Будуємо
кар’єру разом» — саме такий спільний проект колективів Національного фармацевтичного університету
та Харківської обласної служби зайнятості за участю
підприємств-виробників та аптечних установ. Триває
він з 2012 року.
У 2011 році ми провели перший Ярмарок вакансій
НФаУ, який вже наступного року було трансформовано у більш масштабний захід — профорієнтаційний
тиждень, а Ярмарок вакансій став його важливою
складовою.
З кожним роком збільшується кількість учасників
профорієнтаційного тижня, до спільної справи залучаються все нові фармацевтичні компанії та установи
з різних регіонів України. Приємно знати, що політика, яку проводить НФаУ: об’єднання високого рівня
теоретичної та практичної підготовок, які є безперечною запорукою якості фармацевтичної освіти, — знаходить розуміння та підтримку безпосередньо у представників фармацевтичної галузі, роботодавців.
Сумісними зусиллями ми в змозі зростити саме
таких спеціалістів, яких потребує сучасна фармація.
Як приклад зворотного зв’язку з керівниками баз
практики, компаніями-роботодавцями, ми знаємо,
що фармація країни відчуває кадровий голод, багато вакансій, які очікують своїх спеціалістів. У чому
може бути причина? Можливо, нам треба збільшити
набір студентів, а можливо, потребує змін соціальноекономічна ситуація в країні. Як розповіла в своїй
доповіді «Активні напрямки сприяння працевлашту-

ванню молоді» Наталя Петрівна Пахуча, начальник
відділу організації профорієнтації Харківської обласної служби зайнятості, молоді спеціалісти активно
від’їжджають до інших країн світу.
Так, диплом НФаУ, знання, отримані у нас, надають змогу нашим випускникам працювати в будьякому куточку світу. З одного боку, це тільки підтверджує високий рівень освіти НФаУ, а з іншого —
сумний факт, що обдарована молодь із різних причин
не хоче або не може залишатися вдома, від’їжджаючи
у пошуках кращої долі.
Наша задача — загальними зусиллями, зробити
все, щоб спочатку підготувати висококваліфікованого
фахівця, а потім запропонувати йому такі умови, щоб
він міг плідно працювати та жити на рідній землі, гідно
підвищувати рівень вітчизняної фармації.
Міненко Володимир Леонідович,
директор Харківської обласної служби
зайнятості:
— Діяльність служби зайнятості Харківщини
знайомить відвідувачів заходу з регіональними особливостями ринку праці, вільними робочими місцями та вакантними посадами, можливостями відкриття власної справи. Проведення Ярмарку вакансій
спільними зусиллями доводить, що така співпраця
допомагає студентській молоді знайти собі місце для
проходження практики, стажування та працевлаштування. Тільки за підсумками аналогічних заходів
2015–2016 років понад 1 тис. випускників отримали
можливість набути практичний досвід, а після закінчення навчання — роботу.
Молодь, яка прийшла на захід, а це понад 1,5 тис.
студентів як університету, так і коледжу університету,
з яких чверть — випускники, мали нагоду ознайомитися з усіма вакансіями, які є в Україні, а це майже понад
47 тисяч актуальних вакансій; з них близько 3 тисяч
вакансій — у Харківській області, у тому числі 2,5 тисячі — у місті Харкові. За фармацевтичним профілем
сьогодні є 210 актуальних вакансій, які потребують
укомплектування по Харківському регіону.
Учасники заходу мали нагоду особисто поспілкуватися з керівниками та представників кадрових служб
24 провідних профільних підприємств та організацій,
що сьогодні пропонують 350 актуальних вакансій,
які потребують укомплектування, в тому числі через
стажування. Наразі всі роботодавці вже зараз готові
взяти на стажування у вільний від навчання час для
набуття досвіду, а 15 з них запрошують студентів для
проходження виробничої практики.
Барковська Оксана Яківна,
завідувач відділу практики та сприяння
працевлаштуванню НФаУ:
— Низка заходів профорієнтаційного тижня
«Будуємо кар’єру разом» суцільно спрямована

на ефективний обмін інформацією між здобувачами
вищої освіти та роботодавцями, на надання студентам можливості дізнатись про діяльність підприємств
із першоджерел, отримати інформацію про відкриті
вакансії, програми щодо працевлаштування, стажування і проходження виробничої практики.
За регламентом упродовж тижня відбулися тематичні семінари із питань успішного працевлаштування, «Ярмарок вакансій» та «Ярмарок спеціальностей
НФаУ».
У цьому році вперше напередодні Ярмарку вакансій пройшла інформаційна зустріч-діалог: студентство і роботодавці. Захід був орієнтований на студентів 5 курсу, які навчаються за освітніми програмами
«Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація». З одного боку, роботодавці
інформували здобувачів вищої освіти про актуальні
вакансії, географію працевлаштування, можливості
кар’єрного росту, сучасні вимоги до фахової підготовки
випускників фармацевтичного напрямку; з іншого —
мали змогу самі дізнатися про переваги та бажання
здобувачів вищої освіти щодо подальшого працевлаштування та професійного й особистісного розвитку.
Окрім живого спілкування спікера та залу, ми передбачили зворотний зв’язок у вигляді анкетування, яке
відбулося у два етапи.
Анкетування підтвердило: зворотний зв’язок є
і має бути ще тіснішим, студент зацікавлений, він
потребує інформаційної підтримки у професійній площині. На питання, чи була інформація корисною, 92 %

присутніх підтвердили її важливість для себе. Цікава
цифра окреслилася у пункті анкети «Чи потрібна допомога в питаннях працевлаштування?». 45% респондентів відповіли, що потребують допомоги, 55% відповіли
«ні».
Серед плюсів на свою користь студенти вказали,
що отримали можливість порівняти між собою роботодавців, розширили свої знання щодо кількості фармацевтичних підприємств, які функціонують на території
України; склали загальне враження щодо вакансій
у різних компаніях; відкрили для себе нові вакансії
та перспективи обраної спеціальності. Для нас та роботодавців це дуже корисна інформація, яку ми будемо
враховувати у плануванні подальших заходів.
На початку профорієнтаційного тижня ми також
звернулися по зворотний зв’язок до учасників заходу, представників фармацевтичної галузі країни.
Ми попрохали їх освітити ситуацію зсередини, відповівши на низку питань: які справи на українських
фармацевтичних підприємствах: заповнюваність ніші
або дефіцит кадрів; які моменти найбільш проблемні;
основні вимоги/побажання роботодавця до професійних умінь випускників фармацевтичної спрямованості;
хто працює на Вашому підприємстві; яка, на Ваш
погляд, роль підприємств (роботодавця) у підготовці
майбутніх фахівців тощо.
Їх відповіді — віддзеркалення реальної ситуації —
зворотний зв’язок, інформація, яка потрібна у нашій
спільній подальшій роботі.
Продовження на стор. 2.
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ ФАРМАЦІЇ — 2018: ГАЛУЗЬ ПОТРЕБУЄ ФАХІВЦІВ!
Продовження. Початок на стор. 1.
Тимошенко
Людмила Владимировна,
начальник отдела управления персоналом
ООО «Аметрин ФК»:
— Участие предприятия (работодателя) в подготовке будущих специалистов имеет большое значение. Считаю правильным работать со студентами,
начиная с первого курса: рассказывать им о предприятии, о вакансиях, о принципах работы; проводить практические занятия и семинары, учебнопроизводственную практику, устраивать дни открытых
дверей и т. п.
Сегодня, как показывает практика, стоит больше внимания уделять экономическим вопросам
в образовании, т. к. это очень важный аспект в нашей
отрасли. Менеджерам продаж так же, как и менеджерам по закупкам, необходимо умение анализировать
и прогнозировать продажи, быть готовыми к логическому и аргументированному анализу, находить
и принимать ответственные управленческие решения
в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции.
Хотелось бы отметить дефицит кадров на фармпредприятих. Проблемные моменты связаны, на мой
взгляд, в первую очередь с тем, что студенты узко
ориентированы, основная масса опрошенных студентов видит свою карьеру в аптеке и не готовы к работе
в офисе. А ведь фармацевтическая отрасль — это
не только аптечные учреждения. И наша задача сегодня — расширить информационное поле студента,
чтобы завтра у нас не стоял кадровый вопрос.
К слову, на данный момент в ООО «Аметрин ФК»
практически весь Топ-менеджмент — это выпускники

НФаУ. Хочу поблагодарить научно-преподавательский
состав университета за качественную подготовку специалистов.
Ванжула Ольга Сергеевна,
руководитель отдела персонала ООО
«Региональная аптечная сеть РУАН»:
— С каждым годом представленность аптечных
учреждений увеличивается, соответственно, появляются новые рабочие места. На данный момент многие
работодатели так же, как и наша компания, испытывают дефицит кадров из-за динамичного развития
фармацевтической отрасли и большой конкуренции.
К тому же часть фармацевтов и провизоров уходят
работать в смежные направления фармации.
Не стоит списывать со счетов и социальнобытовой фактор. Большинство сотрудников наших
аптек — молодые женщины, которые выходят замуж,
идут в декретные отпуска, переезжают к мужьям в другие города, уезжают из страны. Это жизнь, поэтому
приходится каждый раз заново подбирать сотрудников.
Сегодня определенная доля персонала аптек —
специалисты или еще студенты с базовым медицинским образованием. Работая в аптеке, они получают
второе образование — фармацевтическое, чтобы как
можно быстрее приобрести опыт и навыки будущей
специальности.
«Региональная аптечная сеть РУАН» в этом
году впервые приняла участие в Ярмарке вакансий.
Приятной неожиданностью стал высокий интерес студентов НФаУ к нашей компании. Не последнюю роль
сыграл тот факт, что мы принимаем на работу студентов, предоставляем им возможность приобретать
опыт параллельно с обучением, проходить практику
по месту работы, проходить заочную часть интернатуры.
Компания открыта для молодых специалистов.
Предлагая хорошие и стабильные условия работы,
мы берем на себя оплату последующих курсов повышения квалификации, в том числе и специализацию
по курсу «Организация и управление фармацией»
с возможным продвижением на должность заведующего аптекой.
В нашей компании работают выпускники и студенты различных учебных заведений, в том числе
Национального фармацевтического университета.
Хочу отметить, что представители НФаУ отличаются
хорошим уровнем знаний и позитивным восприятием
выбранной профессии.
Демченко Александр Вячеславович,
основатель сети аптек «ЛЕДА»:
— Современное развитие аптечных сетей диктует новые требования работодателей к потенциальным
кадрам — выпускникам фармацевтических факультетов. Сегодня недостаточно быть коммуникабельным,
знать ассортимент и уметь предложить лекарственный
препарат посетителю аптеки.
Аптеки активно расширяют внутриаптечное производство, в частности сеть аптек «Леда» — флагман
этого направления. Соответственно, производство
требует глубоких знаний фармацевтической технологии, составления рецептуры, разработки аптечной
косметики, продвижения продукции на рынке.
Должен признать, дефицит кадров присутствует,
и все потому, что сложно найти специалиста, отвечающего всем требованиям, готового развиваться, самосовершенствоваться, учиться.

При подготовке кадров для фармацевтической
отрасли основное внимание стоит уделять именно
практическим навыкам. Этого можно достичь только в тесном сотрудничестве аптечных сетей, фармацевтических предприятий с вузами. Еще в XIX веке
математик и механик П.Л. Чебышев сказал: «Теория
без практики — мертва и бесплодна, практика без теории — слепа и бесполезна». И этим все сказано.
Аптечная сеть «Леда» активно сотрудничает
с Национальным фармацевтическим университетом.
В конце марта этого года мы приняли участие в проведении II этапа ХХIІ Всеукраинской студенческой
олимпиады по специальности «Фармация».
Студенты 3–5 курсов НФаУ имеют возможность
проходить практику по аптечной технологии в отделе
экстемпоральной рецептуры на нашей базе, сотрудники аптеки принимают участие в проведении практических занятий.
Для первокурсников мы проводим ознакомительные экскурсии. Нужно сказать, первый курс —
контактная и благодарная публика! Им интересно
все, у них масса вопросов. Вот так незаметно, через
ответы наших специалистов экскурсия превращается в занятие. Мы объясняем, чем же отличаются
заводские препараты от аптекарских, что аптечное
производство — это возможность подойти к пациенту
индивидуально, с учетом всех его личных показателей
и особенностей.
Несомненно, в такой экскурсии присутствует
и доля профориентации, судя по тому, как загораются глаза у некоторых студентов, мы уже понимаем,
какое направление они выберут после окончания
вуза.
На нашем предприятии основной процент работников составляют выпускники НФаУ. Также есть
выпускники медицинских вузов. Что касается производства — обслуживание оборудования обеспечивают
выпускники технических вузов (ХПИ, ХАИ).
Карпінська Оксана Андріївна,
заступник директора з якості
ТОВ фірми «Новофарм-Біосинтез»,
(м. Новоград-Волинський
Житомирської області):
— Фармацевтичне підприємство ТОВ фірма
«Новофарм-Біосинтез» спеціалізується на виробництві
парентеральних лікарських засобів з 1996 року. За цей
час на підприємстві створена, впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості.
Підтримання даної системи управління спрямовує
та координує діяльність підприємства щодо якості та дає
можливість постійно виготовляти і поставляти продукцію з відповідними показниками якості, які задовольняють потреби пацієнтів, фахівців у сфері охорони
здоров’я та регуляторних органів. Усі частини фармацевтичної системи якості мають бути належним чином
забезпечені компетентним персоналом. Удосконалення
виробничих процесів, модернізація технологічних
потужностей з використанням сучасних технологій
потребують участі достатньої кількості компетентного
персоналу, який має відповідну кваліфікацію.
Для виконання всіх завдань, що знаходяться
у сфері відповідальності виробника стерильних лікарських засобів, підприємство має потребу в молодих
та амбітних фахівцях з новими ідеями та профільними
знаннями, які готові до постійного вдосконалення
професійних компетенцій, розширення знань у суміжних дисциплінах, володіють сучасними інформаційними технологіями.
Дефіцит кадрів завжди був проблемою підприємств, які розташовані у невеликих містах. Наше підприємство, на жаль, не є винятком.
Ми запрошуємо для проходження виробничої
практики студентів старших курсів із метою отримання знань та досвіду, ознайомлення з основними
виробничими процесами підприємства з можливістю
подальшого працевлаштування за такими напрямками: управління якістю, контроль якості, технологія
фармацевтичного виробництва, валідація (процесів,
систем, обладнання).
Керівництво ТОВ фірми «Новофарм-Біосинтез»
розгляне всіх кандидатів на працевлаштування
з бажанням навчатись та розвиватись.
Бажаючим реалізувати себе для розвитку вітчизняного виробника лікарських засобів, наше підприємство пропонує конкурентну заробітну плату та перспективу кар’єрного зростання; повний соціальний
пакет, включаючи оплату орендованого житла; розвиток професійних знань та вмінь, цікаву роботу в дружному колективі на загальний результат.
У нашому колективі працюють випускники різних
вишів України, але сподіваємось, що серед фахівців
підприємства буде більше випускників Національного
фармацевтичного університету.
Керівництво підприємства зацікавлене приймати
участь у підготовці майбутніх фахівців, реалізовувати
спільні з НФаУ проекти.

ХРОНІКА ТИЖНЯ
ТА ЙОГО ЗАДАЧІ
Профорієнтаційний тиждень «Будуємо
кар’єру разом» тривав у НФаУ з 10 до 14 квітня
2018 р. Партнерами та безпосередніми учасниками
масштабного заходу стали вітчизняні виробники
лікарських засобів — ПАТ «Фармак», Корпорація
«Юрія-Фарм», ПАТ «ХІМФАРМЗАВОД «Червона
Зірка», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»»,
ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», ТОВ «НВФК
«ЕЙМ»»; національний дистрибутор фармацевтичного ринку України — ТОВ «БаДМ», ТОВ «Аметрин
ФК»; представники іноземних фармацевтичних
компаній — TOB «Серв’є Україна»; біотехнологічне
підприємство ТОВ «АВ InBev Україна»; аптечні
заклади — ПФ «ГАММА-55» Аптечна мережа 911,
ТОВ «Мед-Сервіс Харків», ТОВ «Фармастор» мережа аптек «Аптека Доброго Дня | Перша Соціальна»,
ТОВ «Прана-Фарм», ТОВ «Аптека №222» Аптека
«Ваш Консультант», ТОВ «Регіональна аптечна мережа РУАН», ТОВ «Фармдрайв» Аптечна
мережа «Будемо здорові разом», ТОВ «Менго»
Аптечна мережа «Рецептіка», ТОВ «ЛЕДА», ДОРП
«Обласний аптечний склад», КП «Муніципальна
аптека», ПП «РИГЕЛЬ», Аптека №1 клінічної лікарні «Феофанія» (Київ); тренінгові центри — TOB «Student Travel Ukraine», тренінг-центр
«Работа мечты»; контакт-центр ТОВ «Глобал Білгі»;
інтернет-служба «Работа в Харькове»; соціальний
партнер — Харківська обласна служба зайнятості.
Розпочався тиждень тематичними семінарами:
«Мене обирають, я обираю» (провела доц. Пляка
Любов Володимирівна, практичний психолог
вищої категорії НФаУ) та «Техніка пошуку роботи» (Поставна Наталія Олександрівна, провідний
фахівець відділу активної підтримки безробітних
Харківського міського центру зайнятості).
12 квітня відбулася «Інформаційна зустрічдіалог: студентство і роботодавці», на якій виступили 18 спікерів — представники Харківського обласного центру занятості, ХОГО «Асоціація приватних
роботодавців», чотирьох фармацевтичних мереж,
оптової фармацевтичної фірми, представництва
іноземної фармацевтичної компанії в Україні.
13 квітня пройшов Ярмарок вакансій НФаУ —
один із ефективних інформаційно-роз’яснювальних
заходів, який допомагає молоді підготуватися до початку професійної діяльності — за участю 24 компаній, представників фармацевтичного
сектору країни. Захід був спрямований в першу
чергу на здобувачів вищої освіти НФаУ з першого
до п’ятого курсу та Коледжу НФаУ.
Також під час проведення Ярмарку вакансій
компаніям-учасникам було запропоновано перейти
на новий рівень стосунків «виш — роботодавець»,
а саме укласти договори про співробітництво, які
надають можливість НФаУ залучати роботодавців до формування освітніх програм та стандартів освіти з метою їх адаптації до потреб ринку
праці; до навчального процесу (читання лекцій,
проведення практичних занять/семінарів/тренінгів,
керівництва виробничими практиками, курсовими і дипломними роботами, викладання окремих
дисциплін, участі у соціологічних дослідженнях);
спільно проводити освітні та кар’єроформуючі
заходи для здобувачів вищої освіти (Ярмарок вакансій, день кар’єри, день відкритих дверей, презентації компаній, екскурсії на підприємства, профорієнтаційне тестування та консультування, науковопрактичні конференції, семінари, тренінги, «круглі
столи», діалоги-зустрічі, конкурси бізнес-проектів
та ін.).
Заключним етапом профорієнтаційного тижня
став Ярмарок спеціальностей — захід для учнів
шкіл, коледжів та училищ. Відвідувачі ярмарку мали
можливість отримати максимально повну та наочну інформацію про НФаУ, про умови навчання
та проживання, про спеціальності та освітні програми, поспілкуватись із викладачами та студентами,
ознайомитись із можливостями працевлаштування
і кар’єрного росту.
Для Національного фармацевтичного університету проведення таких заходів — можливість
залучати до навчання професійно-орієнтованих
абітурієнтів, які свідомо обирають своє майбутнє.
Підготувала матеріал Аксенія Калініна
Вперше опубліковано 27. 04. 2018
у «Щотижневику АПТЕКА» (www.apteka.ua)
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НАВЧАЛЬНА ОЗНАЙОМЧА
МЕДИЧНА ПРАКТИКА
ЗА КОРДОНОМ
Під керівництвом завідувача кафедри фармакотерапії проф. Кіреєва І.В. 14 студентів
Національного фармацевтичного університету у період з 31.03.18 до 08.04.18 пройшли навчальну
ознайомчу медичну практику за кордоном, у містах Тарту та Таллінн (Естонія), Гельсінкі
(Фінляндія).

Склад групи студентів: Грицай Надія, Голубченко
Тетяна, Кобилка Марина, Мельник Наталя, Подольян
Юлія, Гросова Анна, Критова Нелля, Крючкова
Марина, Мига Михайло, Старінова Марія, Томаш
Анна, Михайлик Діана, Самадов Баходиржон
та Тохіров Акмал.
Студенти НФаУ пройшли практику в університетській клініці Тартуського університету. Доктор Маргуст
Ульст, директор університетської клініки, ознайомив
студентів зі структурою й особливостями роботи клініки та її підрозділів. Студенти відвідали приймальне,
терапевтичне, нефрологічне, кардіохірургічне та травматологічне відділення, де ознайомилися з особливостями догляду за хворими на терапевтичні, кардіологічні, травматологічні захворювання тощо та технікою
лікувальних процедур і маніпуляцій, перев’язок тощо.
Під час візиту до університетської клініки студентам НФаУ доктор Маргуст Ульст прочитав лекцію
про стандарти надання медичної допомоги в Естонії,
про роль надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, що дозволяє врятувати
життя людині.
Спільно з естонською групою студентів та викладачів делегація Національного фармацевтичного університету відвідала АТ «Талліннський фармацевтичній
завод», який є одним із найстаріших у країнах Балтії
виробником лікарських засобів, дочірнім підприємством АТ «Grindeks», відомий виробництвом мазей,
активним компонентом яких є отрута гадюки (Vipera
berus), та інших лікарських засобів. Під час візиту
студенти відвідали цех м’яких лікарських форм, зокрема ознайомились із виробництвом мазі «Віпросал»
на основі зміїної отрути; лабораторію контролю якості
лікарських засобів та складські приміщення. Студенти
ознайомилися з особливостями організації надання
першої долікарської допомоги на виробництві, а саме
при термічних, хімічних травмах, електротравмі тощо.
Також студентам була прочитана лекція про виробництво лікарських засобів, частина лекції була присвячена аспектам надання першої долікарської допомоги
при надзвичайних ситуаціях на виробництві, зокрема при потраплянні отруйних та хімічних речовин
до рота, очей, дихальних шляхів.
Студенти НФаУ відвідали найстарішу аптеку
в Таллінні, розташовану в історичному центрі міста
на Ратушній площі, де вони мали можливість ознайомитися з особливостями надання першої долікарської допомоги при різних невідкладних станах при
терапевтичних захворюваннях, зокрема нападі стено-

кардії, інфаркті міокарда, нападі бронхіальної астми,
гіпертонічному кризі тощо. Фармацевтичні працівники аптеки звернули увагу студентів НФаУ, що традиційно до аптеки звертаються хворі та постраждалі
за невідкладною допомогою, і фармацевти повинні розумітися у проявах різних невідкладних станів, знати алгоритми та володіти навичками надання
домедичної допомоги.
Також у м. Таллінні студенти НФаУ завітали
до найсучаснішої аптеки, де облік та видача лікарських
препаратів проводяться роботизовано. Студенти мали
можливість ознайомитися з сучасними електронними
методами відпуску рецептурних лікарських засобів
в Естонії та дистанційною формою спілкування провізора та пацієнта. Якщо у пацієнта виникли питання
щодо свого стану (є певні скарги), то він за допомогою зв’язку Skype може зв’язатися з консультантомлікарем, щоб отримати консультативну допомогу
та рекомендації щодо подальших дій.
Під час практики студенти відвідали сучасний фармацевтичний завод «BioMed» в м. Гельсінкі
(Фінляндія), який спеціалізується на виробництві біоактивних добавок рослинного та тваринного походження. Студенти ознайомилися з особливостями
організації надання першої долікарської допомоги
на підприємстві, а саме надання першої долікарської
допомоги при термічних та хімічних опіках, різних
травмах тощо, ознайомилися з правилами безпеки
життєдіяльності на виробництві та попередження
травматизму. Студентам також було прочитано лекцію, присвячену актуальним питанням застосування
нейропротекції в осіб похилого віку з метою попередження розвитку хвороби Альцгеймера.
Під час проходження навчальної ознайомчої
медичної практики за кордоном студенти НФаУ мали
можливість інтеграції в освітній процес Тартуського
(Естонія) та Гельсінського (Фінляндія) університетів.
Під час візиту професори Кіреєв І.В. та Кошовий О.М.
пройшли наукове та педагогічне стажування на базі
Тартуського університету. Професори та студенти
отримали відповідні сертифікати
Студенти відвідали Тартуський університет, який
є найстарішим вищим навчальним закладом в Тарту
(Естонія) та посідає 314-е місце у рейтингу кращих
університетів світу консалтингової фірми Quacquarelli
Symonds (QS) за 2016 рік. До структури університету
входять 4 факультети, які розподілені на інститути
та коледжі. Серед інститутів є Інститут фармації, директор інституту — професор Айн Рааль. У своїй доповіді

професор Айн Рааль ознайомив студентів та професорів НФаУ з організацією навчального процесу при
підготовці фахівців спеціальності «Фармація». Під час
своєї доповіді професор ознайомив слухачів із навчальним планом підготовки фармацевтичних фахівців
у Тартуському університеті, згідно з яким дисципліна
«Перша долікарська допомога» вивчається в кількості
3 кредитів, «Фармакотерапія» — 5 кредитів, «Догляд
за хворими» — 5 кредитів, «Фармакокінетика» — 3 кредитів.
Професор Юркі Хенамакі доповів про основні напрямки наукових досліджень інституту.
Професорами НФаУ Кошовим О.М. та Кіреєвим І.В.
було зроблено презентацію Національного фармацевтичного університету щодо його структури, навчального процесу та напрямків наукових досліджень.
Аспірантом Крістіаном Семеновим було проведено екскурсію Інститутом фармації. Студенти відвідали
кафедри фармакогнозії та заводської технології ліків,
навчальні аудиторії та наукові лабораторії, бібліотеку,
склад зберігання лікарської рослинної сировини тощо.
Студенти ознайомились із сучасним обладнанням
в лабораторіях та сучасними методами аналізу лікарської рослинної сировини, зокрема хроматографічним
аналізом.
Під час перебування в Тартуському університеті
студенти НФаУ ознайомилися з організацією надання
домедичної допомоги безпосередньо під час навчання
в університеті, в хімічних лабораторіях тощо.
Делегація НФаУ відвідала фармацевтичний
факультет Гельсінського університету. Гельсінський
університет є найстарішим університетом в Фінляндії
та за рейтингом консалтингової фірми Quacquarelli
Symonds (QS) увійшов до 100 найкращих ВНЗ Європи,
посівши 67 місце (2015 р.).
Під час візиту до Гельсінського університету декан
фармацевтичного факультету та заступники декана
зробили презентацію факультету за напрямками його
діяльності: структура, наукова діяльність, навчальний
процес, академічна мобільність та міжнародна співпраця; також виступили професори, які відповідають
за фармакогностичний та технологічний напрямки
наукової діяльності. Під час доповідей були також розглянуті питання щодо викладання дисциплін медикобіологічного профілю та ролі практики в підготовці
майбутніх фахівців і ролі провізора в наданні домедичної допомоги хворим та постраждалим.
З метою укріплення академічних та наукових міжнародних зв’язків професори Кіреєв І.В.

і Кошовий О.М. провели зустріч із начальником відділу міжнародного протоколу Тартуського університету
Сірьє Упрус, де обговорили подальші етапи співпраці
та отримали згоду на підписання двосторонньої угоди
про співпрацю між Національним фармацевтичним
університетом (Україна) та Тартуським університетом
(Естонія).
Під час проходження студентами навчальної ознайомчої медичної практики за кордоном у вільний час
професором Кіреєвим І.В. проводилась виховна робота зі студентами. Студентам була проведена пішохідна екскурсія по корпусах Тартуського університету.
Під час перебування у м. Таллінні відбулася екскурсія по історичних місцях та знайомство з культурною
столицею Естонії. Проведена екскурсія історичними
пам’ятками м. Гельсінкі та знайомство з культурною
спадщиною Фінляндії.
Таким чином:
1. Студенти НФаУ пройшли навчальну ознайомчу
медичну практику за кордоном на базі університетської
клініки Тартуського університету, на сертифікованих
фармацевтичних підприємствах і в аптеках м. Таллінна
та м. Гельсінкі. Програму навчальної практики виконали в повному обсязі: ознайомилися з сучасними особливостями надання домедичної допомоги в аптеці,
на виробництві, в навчальних лабораторіях, ознайомилися зі структурою університетської клініки та її підрозділів, з особливостями догляду за хворими на різні
захворювання тощо.
2. Для налагодження академічної мобільності студентів НФаУ в рамках програми ЄС Еразмус+ студенти
прослухали цикл лекцій, ознайомилися з потенційними партнерами програми академічного обміну та було
проведено необхідні кроки щодо більшого залучення
студентів НФаУ до програми ЄС Еразмус+. Професори
та студенти отримали відповідні сертифікати.
Професорами Кіреєвим І.В. та Кошовим О.М
було проведено ряд заходів з укріплення академічних
та наукових міжнародних зв’язків та обговорено етапи
подальшого підписання договору з Тартуським університетом щодо академічної мобільності студентів
у рамках програми ЄС Еразмус+.
3. Досягненням навчальної практики за кордоном також є знайомство студентів з європейськими
цінностями, чому була присвячена культурно-освітня
та виховна робота, яка формує в активного студентства
розуміння системи європейських цінностей в культурному, академічному та науковому просторі.
Кафедра фармакотерапії НФаУ
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

Щиро вітаємо Губіна Юрія Івановича з ювілеєм!

Народився він за три роки до польоту
першої людини в космос, 7 квітня. Але
коли більшість дітей мріяли бути космонавтами, він захоплено вивчав хімію.
Потрібні були книжки «для дорослих».
У шкільній бібліотеці всі книжки з хімії
були вивчені. У книжковому магазині —
улюблений відділ «Хімія» замість «Художня
література». А як без знання хімії заправити двигун на моделі літака власної конструкції, як зробити двигун моделі ракети
без пороху власноруч розробленого складу? У школі на уроці хімії йому ставили
двійку і виганяли з класу. А як ще могла
відреагувати вчителька, коли їй учень говорив, що вона неправильно пише формули
і нічого не розуміє в хімії?
Куди поступати після закінчення 8-ми
класів школи, Юрій вирішив без роздумів. Вчитися загальним наукам ще 2 роки
в школі він зовсім не хотів. У хімікомеханічному технікумі можна було відразу ж зайнятися улюбленою справою.
Там, у спортзалі, займаючись спортивною
гімнастикою, він зустрів нових друзіводнодумців: з Сергієм Миколайовичем
Коваленком і досі проводять спільні наукові дослідження.
У 1977 році Юрій Іванович закінчив
Харківський хіміко-механічний технікум. Проте шлях до науки не був лег-

ким. Спочатку він був направлений
на Харківський тракторний завод: працював гальваніком у термічному цеху,
потім майстром гальванічної дільниці в пресовому цеху. У цей період Юрій
вступив на вечірнє відділення хімічного
факультету Харківського державного
університету ім. М. Горького (нині ХНУ
ім. В.Н. Каразіна). Потім була робота
в Харківському науково-дослідному хіміко-фармацевтичному інституті (ХНДХФІ,
нині ДП ДНЦЛЗ). Саме тут реалізувалися найсміливіші мрії молодого вченого.
Під керівництвом проф. Івана Фомича
Макаревича в лабораторії дослідження рослинних препаратів Юрій Іванович
виріс від лаборанта до кандидата фармацевтичних наук, а з 1998 р. став завідувачем
цієї лабораторії.
Кандидатську роботу за фахом
фармацевтична хімія і фармакогнозія Юрій Іванович захистив у 1996 р.
З 19.01.2004 року і до цього часу працює в Національному фармацевтичному
університеті: спочатку старшим науковим
співробітником ДНДЛ з контролю якості лікарських засобів, потім у 2005 році
взяв участь у створенні та очолив відділ науково-інноваційного менеджменту в рамках науково-дослідної частини
НФаУ. За сумісництвом увесь цей час
працював доцентом кафедри управління
якістю, за якою отримав і атестат доцента. У 2015 виконував обов'язки завідувача
кафедри управління якістю, нині працює
доцентом цієї кафедри.
На кафедрі викладає курс лекцій
з основ екологічного менеджменту, методології управління якістю, основ належної
виробничої практики (GMP). Здійснює
керівництво магістерськими роботами,
відповідає за науково-дослідну й виховну
роботу.
Під керівництвом Ю.І. Губіна захищені 2 кандидатські дисертації.
Юрій Іванович є ініціатором створення нової міждисциплінарної галузі фундаментальної й прикладної науки і техніки — НАНОМІКРОНІКИ, автор ізотермічної теорії еволюції біосфери. Брав
участь у розробці понад 10 лікарських
засобів. Є співавтором розробки лікарських засобів «Кратал», «Золотий корінь»,
декількох гомеопатичних препаратів, тех-

нології виробництва Адонізиду, субстанції
Дігоксину, Дигітоксину, Целаніду. Успішно
завершено розробку нового гемостатичного препарату для профілактики геморагічних захворювань у новонароджених,
препарату з цинком для лікування і профілактики діареї у дітей.
Юрій Іванович спеціалізується в галузі
синтезу нових біологічно активних сполук
серцево-судинної дії на основі природних речовин та організації виробництва
фітопрепаратів. Також він займається розробкою методів виділення і розділення
біологічно активних речовин із природної
сировини. Нині розвиває напрям синтезу
біс-карденолідів і карденолідів, виділення нових природних і отримання напівсинтетичних кардіотоників, нанотехнології і драг-дизайну. Окрім цього, Юрій
Іванович інтенсивно займається актуальним напрямом застосування зелених технологій на всіх етапах життєвого циклу
лікарських засобів, управління якістю
наноматеріалів, питаннями забезпечення
якості в процесі драг-дизайну лікарських
засобів.
У 2014 році Ю.І. Губін виступив ініціатором і учасником проекту у рамках
Міжнародного конкурсу інноваційних
та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи». Є членом робочої групи створення проекту Концепції державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних
виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними,
у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами на 2011–2021 рр.
Юрій Іванович є членом Міжнародної
організації SETAC (Society of Environmental
Toxicology and Chemistry). Має досвід роботи з небезпечними хімічними речовинами,
поводження з ними на всіх стадіях життєвого циклу. Неодноразово брав участь
у міжнародних фахових конференціях
щодо хімічної безпеки.
Накопичений досвід у викладанні
принципів та змісту найважливіших міжнародних конвенцій щодо хімічних речовин (таких як Монреальський протокол,
Базельська конвенція, Роттердамська конвенція, Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, Стратегічний
підхід до міжнародного регулювання
хімічних речовин, Мінаматська кон-

венція) стала у нагоді при роботі в складі Громадської ради при Мінприроди
України, членом якої він є з 2016 р.
Ю.І. Губін є автором понад 80 наукових і науково-методичних робіт, з них
9 авторських свідоцтв на винаходи і патентів.
Не лише хімія, але і техніка завжди
цікавила Юрія Івановича. У 16 років він
за свої перші гроші придбав гоночний
мотоцикл «ІЖ Планета Спорт». Це був
шикарний помаранчевий швидкісний
байк! Найкрутіший на ті часи. Не було
в період глибокого соціалізму (як тоді було
прийнято писати — розвиненого) зарубіжних чудес техніки. Шолом, рукавички,
шикарний костюм (handmade) — і вперед! Москва, Київ, Кавказ, Крим, Східна
частина України — стільки різних доріг
і різних вражень!
Любов до подорожей переросла в захоплення гірським туризмом. Разом із друзями було успішне сходження на Ельбрус
(5642 м, Кавказ), на Білуху (4509 м, Алтай).
Любов до гір виявилася взаємною: сходження на пік Корженевскої (7105 м,
Памір) було здійснене за напрочуд короткий для не альпініста час — 3 доби, поодинокий похід у район центрального Паміру

дав відповідь на багато особистих питань,
які накопичилися на той час і надихнули
на написання спогадів «Історія поодинокого походу».
Відрядження для впровадження
у виробництво нової технології виготовлення Дигітоксину на хімфармзаводі Шимкента було успішно поєднано
з подальшим велопробігом республіками
Середньої Азії. 1600 км за 16 днів, з АлмаАти, через озеро Іссик-Куль, через засніжені перевали, Ферганську долину в кінцевий пункт — Ташкент. Інтерес до всього загадкового реалізувався в декількох
подорожах з друзями в район падіння
Тунгуського метеориту (місця за траєкторією падіння) і до озера Байкал. Сибірська
тайга залишилася в серці не просто
як далекий епізод, а як приклад єднання з прекрасними людьми і дивовижною
природою.
Захоплення велосипедом, дайвінгом,
гірськими лижами, водним туризмом — все
це й зараз є важливими складовими яскравого й плідного життя Юрія Івановича,
що обов'язково має бути прикладом для
сучасної молоді.
Колектив кафедри
управління якістю НФаУ

Студентські ресторани НФаУ: 15 років якості зі смаком

Студентські роки зазвичай називають
кращими у житті чи не кожної людини.
Та й чи варто сперечатися із цим твердженням, якщо йдеться про молодість
та друзів, веселощі та жарти, ночі без сну
та неймовірно вражаючу кількість нових
вражень і яскравих подій? Тому, мабуть,
так приємно повертатися у ті часи подумки, а ще краще — зустрічатись із університетськими товаришами і разом пригадувати усе те найкраще, що пов’язує нас
один із одним та з Alma mater. І ось одним
із таких теплих та приємних спогадів для
випускників нашого вишу є згадка про
студентські ресторани НФаУ. Той, кому
пощастило хоча б раз завітати до одно-

го з них, навряд чи здивується, що напередодні ювілейної зустрічі випускники
завжди цікавляться, чи будуть цього дня
працювати наші кафе.
Цьогоріч комплекс харчування НФаУ
відзначає 15 років від свого заснування, й саме кафе або ресторанами, але
аж ніяк не їдальнями, називають у нас
п’ять його затишних залів, кожен із яких
минулого року одержав оригінальну назву.
Першим у квітні 2003 року відкрилося
кафе у медико-фармацевтичному корпусі на Мельникова, 12, зараз це вулиця Куликівська. У жовтні того ж року
з’явилося кафе на Пушкінській, 53,
у вересні 2004 року — у коледжі НФаУ,

Газета для студентів і співробітників НФаУ
Розповсюджується безкоштовно

ЗАСНОВНИК:
Національний фармацевтичний університет

у січні 2006 року — в корпусі на Валентинівській, 4 («Misce. Da. Signa»), а у
вересні 2015 року було створено довгоочікуваний студентський ресторан у гуртожитках №3 та 4.
Тож сьогодні 66 працівників комплексу харчування виготовляють понад
3500 страв на день для близько 2000 відвідувачів, які безперервно заповнюють
630 посадкових місць, що їх налічують
п’ять студентських ресторанів. І просто
неможливо уявити собі НФаУ, де немає
можливості смачно поїсти! З ранку
до вечора незмінно привітний та кваліфікований персонал зустрічає студентів,
викладачів та співробітників, а кожен
із відвідувачів має змогу задовольнити
буквально будь-яке своє гастрономічне
бажання: від вівсянки, легких перших
страв та парових котлет до млинців, вареників, запашної кави та смачнючих тістечок.
Ціна та якість — ось два кити, на яких
побудована робота нашого комплексу
харчування. При цьому якість страв —

найвища, асортимент поновлюється
щомісяця з урахуванням сезонності продуктів, попиту та продажів. Так,
у період Великого посту в меню завжди
з’являються пісні страви, млинці із різноманітною начинкою є щодня на Масляну,
весна та початок літа — сезон свіжих
овочів та фруктів. Враховуються і побажання відвідувачів — у спеціальній анкеті
кожен бажаючий може написати свої пропозиції щодо роботи кафе. Та найчастіше пишуть у них слова вдячності. Адже
поряд із якістю страв та обслуговування,
цінова політика залишається напрочуд
прийнятною і навіть дивує тих, хто вперше потрапляє у студентський ресторан
НФаУ. Повноцінний обід сьогодні залишається у межах 30–40 грн., що є дійсно
унікальним явищем у сфері громадського
харчування.
До того ж до послуг відвідувачів
створена справжня ресторанна атмосфера, адже у кожному кафе все чисто,
вишукано й бездоганно, зі смаком підібрано інтер’єр, квіти та картини. Тому
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й не дивно, що ніхто тут не поспішає,
а всі насолоджуються смачними стравами,
охоче спілкуються, відпочивають, студенти
готуються до занять, а у викладачів поліпшується настрій.
Кому маємо дякувати за неповторний
комплекс харчування в НФаУ? Дружному
колективу професіоналів, під керівництвом О.С. Шишкіної, що об’єднує майстрів своєї справи, людей творчих та талановитих, адже кулінарія — це теж мистецтво.
І якщо ви запитаєте сьогодні, а що ж
було до створення комплексу харчування,
п’ятнадцять років тому, навряд чи хтось
і згадає. Адже всі ми так звикли до щоденної смачної якості, що просто не уявляємо
собі наш університет без студентських ресторанів, а з нагоди ювілею висловлюємо
щиру вдячність усім їх працівникам, які
допомагають нам залишатися здоровими
та енергійними на шляху до нових досягнень у навчанні та науці!
Галина Григорів
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