Валентин Доміль: «Чим повніше джерело знань, тим глибша ріка життя»

ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Цього року урочистості з нагоди Дня фармацевтичного працівника почалися 13 вересня
із засідання Вченої ради НФаУ. У святковій атмосфері в стінах Alma mater відбулася церемонія
вручення грамот науково-викладацькому складу
університету від Управління охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації,
Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організації профспілки працівників охорони
здоров’я України, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та НФаУ.
Від Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) грамоти
отримали:
Д.А. Богаєвський, начальник відділу Webтехнологій дистанційного навчання Центру дистанційних технологій навчання НФаУ;
Т.Д. Губченко, доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ;
Р.Ф. Єрьоменко, завідувач кафедри клінічної
лабораторної діагностики;
М.В.Зарічкова, доцент кафедри управління
та економіки фармації ІПКСФ НФаУ;
Л.О. Касьянова, інспектор навчальної частини ІПКСФ НФаУ;
В.М.Колісник, завідувач фармацевтичного
відділення №1 Коледжу НФаУ;
Т.В. Мартинюк, доцент кафедри косметології
і аромології;
Я.І. Панкратова, директор Центру дистанційних технологій навчання НФаУ;
Л.В. Пляка, практичний психолог вищої категорії Науково-методичної лабораторії з питань
фармацевтичної освіти МОЗ України;
М.В. Чешева, доцент кафедри управління
та економіки фармації ІПКСФ НФаУ.
Від Департаменту науки та освіти ХОДА:
В.В. Аксакова, викладач вищої категорії Циклової комісії медико-біологічних дисциплін Коледжу НФаУ;
Л.Г. Буданова, завідувач кафедри іноземних
мов;
О.В. Козирєва, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування;
А.Г. Кононенко, доцент кафедри фізіології
та анатомії людини;
Л.В. Сидоренко, доцент кафедри фармацевтичної хімії;
Н.О. Лисенко, доцент кафедри українознавства та латинської мови;
О.С. Кран, старший викладач кафедри косметології і аромології;
О.О. Стремоухов, доцент кафедри фармакогнозії;
Д.С. Пуляєв, директор Центру інформаційних технологій;
Р.М. Гандзьошин, начальник юридичного
відділу;
І.В. Коломієць, завідувач навчально-методичного кабінету Коледжу НФаУ.
Від Харківської обласної організації профспілки
працівників охорони здоров’я України:
Л.О. Горяча, викладач Коледжу НФаУ;
В.В. Желдакова, викладач Коледжу НФаУ;
В.В.Крикля, викладач Коледжу НФаУ;
О.В. Рудакова, викладач Коледжу НФаУ;
В.М. Тюкіна, викладач Коледжу НФаУ;
О.Г. Присіч, провідний фахівець з питань
кадрової роботи ІПКСФ НФаУ;
І.В. Ковалевська — доцент кафедри заводської технології ліків;
І.С. Щерба, викладач, голова профбюро студентів Коледжу НФаУ.
Від Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України:
Д.П. Солдатов, асистент кафедри промислової фармації;
Н.А. Гербіна, доцент кафедри заводської технології ліків;
Н.Ю. Бевз, доцент кафедри фармацевтичної
хімії;
О.А. Глоба, старший лаборант кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
НФаУ;
С.В. Русанова, доцент кафедри промислової
фармації та економіки ІПКСФ НФаУ;
Л.П. Савченко, доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ;
Л.О. Шакіна, асистент кафедри фізіології
та анатомії людини;
Н.Б. Гаврилова, викладач вищої категорії
Циклової комісії технології ліків та організації
фармації Коледжу НФаУ;
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З ФАРМАЦІЄЮ НА ВСЕ ЖИТТЯ
У Харкові до цього дня особливе ставлення, адже Слобожанщина по праву вважається батьківщиною професійного свята працівників фармацевтичного сектора галузі охорони
здоров’я України. Свято з’явилося у 1999 р. завдяки ініціативі та наполегливості професора
Валентина Петровича Черних, на той час ректора Національного фармацевтичного університету (НФаУ), нині академіка НАН України, Почесного ректора НФаУ.

І.Л. Шевченко, викладач Циклової комісії хімічних дисциплін Коледжу НФаУ.
Від Національного фармацевтичного університету:
В.І. Бородіна, провідний фахівець деканату
фармацевтичного факультету;
Л.В. Громико, начальник відділу розробки
та супроводження інтегрованих АСУ;
І.І. Колосова, провідний фахівець відділу розробки та супроводження інтегрованих АСУ;
О.В. Мартинова, викладач першої категорії
Циклової комісії Коледжу НФаУ;
І.П. Непочтова, лаборант лабораторії фармацевтичної хімії №1;
О.В. Рубцова, провідний фахівець з навчальної роботи деканату фармацевтичного факультету;
Н.С. Солодун, секретар фармацевтичного
відділення №2 Коледжу НФаУ;
Н.В. Фоменко, провідний фахівець з навчальної роботи фармацевтичного факультету;
О.О. Слюсаренко, старший викладач кафедри фізичного виховання і здоров’я;
О.В. Бойченко, провідний фахівець відділу
технічного обслуговування мультимедійної та телекомунікаційної техніки Центру інформаційних
технологій;
Н.Ю. Бондаренко, доцент кафедри фізичної
та колоїдної хімії;
К.В. Внукова, викладач кафедри іноземних
мов;
В.В. Гнатюк, доцент кафедри патологічної
фізіології;
М.Ю. Голік, доцент кафедри аналітичної хімії;
І.Г. Гур’єва, доцент кафедри хімії природних
сполук;
О.С. Данькевич, доцент кафедри технології
ліків;
О.А. Євтіфєєва, професор кафедри фармацевтичної хімії;
Л.Ю. Клименко, доцент кафедри аналітичної
хімії;
О.С. Криськів, доцент кафедри неорганічної
хімії;
О.О. Рябова, доцент кафедри фармакотерапії;
К.М. Ситнік, доцент кафедри органічної хімії;
І.П. Стороженко, професор кафедри фізики;
Н.О. Томарєва, доцент кафедри українознавства та латинської мови;
Р.І. Філіппенко, доцент кафедри українознавства та латинської мови;

А.В. Черкашина, доцент кафедри соціальної
фармації;
С.В. Черняк, начальник відділу технічного
обслуговування мультимедійної та телекомунікаційної техніки Центру інформаційних технологій;
Д.Ю. Штиленко, начальник відділу роботи
з користувачами Центру дистанційних технологій
навчання НФаУ;
Н.М. Яценко, доцент кафедри фармакоінформатики;
І.В. Безрук, аспірант кафедри фармацевтичної хімії;
Н.Л. Березнякова, професор кафедри медичної хімії;
С.В. Власов, доцент кафедри органічної хімії;
О.В. Горохова, доцент кафедри фармацевтичної хімії;
О.А. Красільнікова, доцент кафедри біологічної хімії;
Д.В. Литкін, аспірант кафедри біологічної хімії;
О.І. Макарова, провідний інженер з патентної та винахідницької роботи відділу інноваційного менеджменту;
І.М. Подольський, доцент кафедри медичної
хімії;
Н.М. Смєлова, молодший науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії
з контролю якості лікарських засобів;
М.В. Халавка, асистент кафедри заводської
технології ліків;
Є.І. Калашнік, художній керівник культурного центру НФаУ.
Того ж дня о сімнадцятій годині в Театрально-концертному центрі на усіх представників
фармацевтичного сектора Харківської області
та міста чекали святковий концерт та привітання.
Це була чудова нагода побачити одночасно
делегації фармацевтичних працівників з різних
закладів аптечної мережі області, фармацевтичних компаній, підприємств, установ з контролю якості, професорсько-викладацький склад
НФаУ — усіх тих, хто кожного дня створює нову
реальність української фармації.
З вітальним словом до фармацевтичної спільноти звернулися голова Харківської обласної
державної адміністрації Юлія Світлична та заступник Харківського міського голови з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Свято продовжилося урочистим врученням
пам’ятних нагород, почесних відзнак і грамот
від Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради. На знак пошани
та вдячності науково-викладацький колектив
НФаУ презентував почесному ректору НФаУ, академіку НАН України В.П. Черних ексклюзивну
статуетку «Титан фармації». Також було вручено
пам’ятні статуетки «Аптекар» та «Панацея» кращим фармацевтам цього року в кількох номінаціях.
Відзнаку «Аптекар» отримали
У номінації «Краща уповноважена особа»:
А.Б. Аксьонова, завідувач аптеки №26 ТОВ
«ПРАНА-ФАРМ»
Ю.І. Гордієнко, директор з якості ПАТ «ХФЗ
«Червона Зірка»
У номінації «Краща аптечна мережа з цінової
політики»:
фармацевтична компанія ТОВ «Фармастор»
У номінації «Наука»:
М.О. Казарінов, в.о. завідувача лабораторії
технології готових лікарських засобів ДП «Державний науковий центр лікарських засобів»;
У номінації «Освіта»:
В.І. Чуєшов, професор кафедри промислової
фармації НФаУ, доктор фармацевтичних наук
У номінації «Фармацевтичне виробництво»:
ПАТ «Фармстандарт-Біолік»
У номінації «Волонтерство та підтримка»:
фармацевтична компанія Ananta Medicare.
Відзнаку «Панацея» отримали
У номінації «Кращий працівник аптечної установи міста»:
І.В. Попова, завідувач аптеки №15 ТОВ
«Фармацевтична компанія «Магнолія»
У номінації «Краща аптечна мережа з асортиментів лікарських засобів»:
О.О. Клюкін, директор ПП «ЮСІ-ФАРМ»
У номінації «Контроль якості лікарських препаратів»:
С.В. Бантюкова, начальник відділу контролю
якості ПАТ «ХФЗ «Червона зірка»
У номінації «Найкраща аптечна установа міста»:
фармацевтична компанія «АПТЕКА 9-1-1»
У номінації «Надія фармацевтичної науки.
Кращий аспірант НФаУ»:
М.М. Мига, аспірант кафедри фармакології
НФаУ
У номінації «За відданість справі Національного фармацевтичного університету»:
Л.І. Вишневська, професор кафедри аптечної
технології ліків
У номінації «Контроль якості лікарських препаратів»:
Ю.М. Герасименко, старший провізор
ФК «ТОВ «Фіто-Лек»
У святковій промові Алла Котвіцька, ректор
НФаУ, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зазначила: «Де б ми не працювали —
в освіті, науці, на виробництві, у системі контролю
якості, в аптечній мережі, у сфері інформаційного
забезпечення — наша щоденна праця пов’язана
зі збереженням найціннішого надбання і стратегічного ресурсу держави — здоров’я нації!».
Піднесеній атмосфері свята та радості сприяли творчі колективи Культурного центру НФаУ,
запрошені дитячий танцювальний колектив, повітряні гімнасти. Їх виступи нікого не залишили
байдужими.
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ
Навчальний рік 2018/2019 НФаУ почався з участі в програмі академічних обмінів ERASMUS+.

Вагомим рейтинговим здобутком
НФаУ є розпочата ще у 2015 році участь
науковців та аспірантів університету в програмі Європейського Союзу,
що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді та спорту — ERASMUS+.
У вересні 2016 р. уперше НФаУ
отримав підтвердження щодо участі
у проекті грантової програми за підтримки ЄС ERASMUS+ «Credit
mobility». За програмою ERASMUS+
KА1 «Credit mobility» для України
як країни-партнера відкриті короткострокові програми обміну. Для студентів, аспірантів, докторантів: навчання — від 3 місяців до року, практика —
від двох місяців до року. Для викладачів
та працівників закладів вищої освіти:
викладання / підвищення кваліфікації /
стажування — від 5 днів до 2 місяців.
Першими партнерами НФаУ з академічних обмінів викладачами та аспірантами стали Медичний університет
м. Варни (Medical University of Varna),
Болгарія, та Литовський університет
наук здоров’я (Lithuanian University
of Health Sciences — LSMU), м. Каунас,
Литва.
Історія співпраці між НФаУ
та LSMU є досить тривалою. Першу
угоду уклали ще у 2006 році, коли на запрошення на той час декана фармацевтичного факультету LSMU проф.
The academic year 2018/2019 at the
NUPh starts with participation in the academic
exchange program ERASMUS +.
The major rating achievement of the NUPh
is participation of scientists and postgraduates
of the University, since 2015, in the European
Union’s program — ERASMUS + which supports partnership, activities and mobility projects in education, training, youth and sport.
In September 2016, the NUPh received
conﬁrmation of participation in the EU-funded
program ERASMUS + KA1 «Credit mobility»
for the ﬁrst time. According to the ERASMUS
+ KA1 «Credit mobility» program, short-term
exchange programs are open for Ukraine
as a partner country. For students, postgraduates, doctoral students: training — from three
months to one year, practical training — from
two months to one year. For academic staff
and employees of higher education institutions: teaching / qualiﬁcation improvement /
internship — from 5 days to 2 months.
The ﬁrst partners of the NUPh in academic
exchanges of academic staff and postgraduate students were the Medical University —
Varna, Bulgaria and the Lithuanian University
of Health Sciences (LSMU), Kaunas, Lithuania.
The history of cooperation between the
NUPh and the LSMU is rather long. The ﬁrst
agreement was signed in 2006 when students
of the NUPh went to Kaunas for manufacturing practical training at the invitation of Prof.
Eduardas Tataseivicius, Dean of the Faculty
of Pharmacy of the LSMU.

Едуардаса
Тарасявічюса
студенти
НФаУ поїхали до Каунаса на виробничу практику.
За ці роки було багато обмінів студентами, деякі з них нині є викладачами та науковцями НФаУ: О.А. Здорик, К.І. Проскуріна, А.І. Мордінсон,
О.А. Кисличенко, Ю.С. Прокопенко,
О.В. Криванич та інші.
Керівниками практики від НФаУ
були проф. В.А. Георгіянц, доц.
Г.О. Бур’ян, доц. Н.Ю. Бевз. Практикою литовських студентів керували
проф. Тарасявічюс та проф. Іванаускас. Починаючи з 2014 р. виші активно
співпрацюють у наукових дослідженнях; викладачі, аспіранти та докторанти мають змогу проводити експериментальні аналітичні дослідження
на сучасному обладнанні, що за кошти
Євросоюзу було надане Литовському
університету наук здоров’я. Результатом такої співпраці стали спільні наукові статті, що подані до авторитетних
наукових зарубіжних видань. У 2015 р.
договір про співпрацю було оновлено
і подано заявку до участі в програмі
ERASMUS+. Цю заявку було підтверджено у вересні 2016 р.
2016/2017 навчальний рік став роком реалізації програми «Міжнародна
кредитна мобільність» (Credit mobility).
У грудні 2016 р. відбувся перший
візит у рамках програми ERASMUS+.

З Литовського університету наук
здоров’я до Харкова приїхав завідувач
кафедри аналітичної та токсикологічної хімії LSMU проф. Людас Іванаускас. У програмі його візиту було
не тільки читання лекцій для студентів,
але й численні зустрічі з адміністрацією НФаУ, академічною спільнотою,
студентством із метою визначення
найбільш перспективних напрямків
співпраці наших університетів. Такими
напрямками стали створення спільних
підручників на базі підручників НФаУ,
їх видання литовською мовою та впровадження в навчальний процес фармацевтичного факультету LSMU, участь
у наукових грантах Європейського Союзу та наукових програмах МОН України, проведення наукових досліджень
за ініціативною тематикою, співпраця
науковців споріднених кафедр.
З лютого до червня 2017 р. у LSMU
навчався аспірант кафедри фармацевтичної хімії Артем Мигаль, а з 1 вересня 2018 до 31 грудня 2018 р. з метою
здійснення наукових досліджень направлений до Литовської Республіки
аспірант кафедри фармацевтичної хімії
Іван Безрук.
Програми
навчання/стажування
аспірантів попередньо узгоджуються
обома університетами. Під час навчання в LSMU А.В. Мигалєм було виконано заплановані за темою дисертаційної

роботи дослідження та підготовлено
3 статті до міжнародних фахових журналів. З 11 до 21 травня візит до LSMU
здійснила зав. кафедри фармацевтичної
хімії НФаУ проф. В.А.Георгіянц. Серед
6 лекцій, які вона читала для студентів,
були не тільки ті, що включені до програми фармацевтичної хімії за розкладом занять, але й презентація Національного фармацевтичного університету в цілому та окремо — наших наукових
досягнень з перспективами співпраці.
2018/2019 навчальний рік почався
з важливої для фармацевтичного вишу
події — вперше в рамках програми
ЕРАЗМУС+ «Credit mobility» до НФаУ
приїхали навчатися студентки четвертого курсу фармацевтичного факультету Литовського університету наук
здоров’я м. Каунас, Брігіта Марцюшкайте та Соната Ромашко.
Дівчата закінчили вдома 3-й курс,
успішно пройшли конкурсний відбір
для отримання можливості продовжити навчання протягом семестру разом
із англомовними студентами факультету з підготовки іноземних громадян
3-го та 4-го курсів НФаУ. Студентки
з Литви вперше в Україні, і саме Харків
та НФаУ сформували їх перші позитивні враження про нашу країну. Гостям
провели екскурсію містом, також вони
побували на кафедрах та в лабораторіях університету, зустрілися з ректором

Experience of the NUPh: education without borders
During these years, there were many
exchanges of NUPh students and some
of them are now faculty members and scientists: O.A. Zdoryk, K.I. Proskurina, A.I. Mordinson, O.A. Kyslychenko, Yu.S. Prokopenko,
O.V. Kryvanych and others.
The scientiﬁc supervisors from the NUPh
were: Prof. V.A. Georgiyants, Assoc. Prof.
H.O. Burian, Assoc. Prof. N.Yu. Bevz. Practical
training of Lithuanian students was supervised
by Prof. Taraseivicius and Prof. Ivanauskas.
Since 2014, the Universities are actively collaborating in research; postgraduate and doctoral students have an opportunity to conduct
experimental analytical researches on modern equipment at the Lithuanian University
of Health Sciences purchased at the expense
of the European Union. In consequence of the
results of such cooperation joint scientiﬁc articles were published at the authoritative scientiﬁc foreign journals. In 2015, the cooperation
agreement was updated and an application
to participate in the ERASMUS+ program was
submitted. And it was conﬁrmed in September
2016.
The academic year 2016/2017 became
a year of implementation of the «Credit mobility» project within ERASMUS+.
In December 2016, the ﬁrst visit was held
under the ERASMUS+ program. Head of the
Department of Analytical and Toxicological

Chemistry Prof. Ludas Ivanasuskas from
the Lithuanian University of Health Sciences
came to Kharkiv. The program of his visit included not only lectures for students, but
also meetings with the NUPh administration,
academic community and students in order
to identify the most promising areas of cooperation of our Universities. These areas
were: creation of joint textbooks on the basis
of the NUPh textbooks, their publication in the
Lithuanian language and introduction into
the educational process of the LSMU Faculty of Pharmacy, participation in scientiﬁc
grants of the European Union and scientiﬁc
programs of the Ministry of Education and
Science of Ukraine, research on the initiative
topics, cooperation of scientists of the related
departments.
From February to June 2017, postgraduate
student of the Pharmaceutical Chemistry Department rtem Myhal studied at the LSMU, and
from September 1, 2018 to December 31, 2018,
Ivan Bezruk, PhD student of this department
was sent to the Republic of Lithuania to carry
out scientiﬁc research.
Postgraduate study/internship programs
are pre-agreed by both Universities. While
studying at the LSMU, A.V. Myhal conducted
the planned work according to his dissertation
topic and prepared 3 articles for international
professional journals. From May 11 to May

21, Head of the Pharmaceutical Chemistry
Department of the NUPh Prof. V.A. Georgiants visited the LSMU. Among her 6 lectures
delivered for students there were not only
those included in the program of pharmaceutical chemistry according to the schedule
of classes, but also presentation of the National University of pharmacy in general and
our scientiﬁc achievements with the prospects
of cooperation.
The academic year 2018/2019 began with
an important pharmaceutical event — for the
ﬁrst time in the framework of the ERASMUS+
«Credit mobility» program students came
to the NUPh to study.
On August 30, 2018, representatives of the
NUPh welcomed the 4th year students of the
Faculty of Pharmacy of the Kaunas University
of Health Sciences, BRIGITA MARCIUSKAITE
and SONATA ROMASKO in Kharkiv.
The girls completed the 3rd year at home,
successfully passed the competitive selection
in order to be able to continue their studies
during one semester together with Englishspeaking students of the Faculty for Foreign
Citizens’ Education of the 3rd and the 4th
courses of the National University of Pharmacy. Students from Lithuania are in Ukraine
and particularly in Kharkiv for the ﬁrst time,
and the NUPh formed their ﬁrst positive impressions about our country. The guests had

НФаУ, професором А.А. Котвіцькою,
яка подарувала дівчатам пам’ятні речі
з символікою університету.
Особливо цікаво Сонаті та Брігіті
було потрапити на кафедру фармакогнозії, адже, за словами дівчат, фармакогнозія — це їх улюблена дисципліна. Вони
сподіваються на нові знайомства та цікавий навчальний процес. Про НФаУ
вони дізналися від свого викладача,
професора кафедри аналітичної і токсикологічної хімії LSMU Людаса Іванаускаса. Його розповіді про Національний
фармацевтичний університет та академічну спільноту зацікавили дівчат, і вони
вирішили взяти участь у програмі академічного обміну та провести навчальний
семестр у стінах НФаУ.
Національний
фармацевтичний
університет цього року також отримав
підтвердження про можливість подібних обмінів із Варшавським медичним
університетом (Warszawski Uniwersytet
Medyczny), Польща. У НФаУ націлені на довготривалу продуктивну співпрацю, та вважають, що географія країн-учасниць за програмою академічної
мобільності ERASMUS+ з часом збільшиться. Адже навчання за програмою
обміну — це безцінний досвід для кожного студента, можливість не тільки
навчатися, а також вивчити культуру
і традиції іншої країни, подивитися
світ.
a sight-seeing tour; they also visited the University departments and laboratories, met with
the NUPh Rector, Prof. A.А. Kotvitska, who
presented the girls with memorabilia with the
University symbols.
It was specially interesting for Sonata and
Brigita to visit the Department of Pharmacognosy, because in the girls’ words, pharmacognosy is their favorite discipline. They look
forward to new acquaintances and an exciting educational process. They learned about
the NUPh from their teacher, Professor of the
Department of Analytical and Toxicological
Chemistry LSMU Ludas Ivanauskas. His stories about the National University of Pharmacy
and the academic community were of interest
to the girls and they decided to take part in the
academic exchange program and study at the
NUPh for one semester.
The National University of Pharmacy this
year also received conﬁrmation of the possibility of such exchanges with the Medical
University of Warsaw (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Poland. The NUPh is aimed
to have a long-term productive cooperation,
and believe that the geography of countries
participating in the academic mobility program
ERASMUS + will broaden over time. After all,
studying under the exchange program is an
invaluable experience for each student, an opportunity not only to study, but also to study
the culture and traditions of another country,
to see the world.

Переможці рейтингів НФаУ
Рейтингове оцінювання діяльності кафедр
та науково-педагогічних працівників НФаУ —
одна з вимог міжнародного стандарту ISO
9001:2015. Ррейтингування є вагомим інструментом забезпечення якості освіти. Його мета — відстеження показників результативності освітнього
процесу закладу вищої освіти.
Таке оцінювання у Національному фармацевтичному університеті проводиться третій рік
поспіль. Рейтингова модель НфаУ є унікальною,
створеною з урахуванням специфіки діяльності
фармацевтичного університету.
До розробки методології були залучені завідувачі кафедр, методисти, відділ управління якістю,
кафедра управління якістю, внутрішні аудитори,
керівники структурних підрозділів; університет
отримав і врахував рекомендації зовнішніх аудиторів. Методологія рейтингування була обговорена на засіданнях колегіальних органів НФаУ
та відпрацьована у груповій роботі під час проведення «Школи супервайзера СУЯ».
У 2018 р. проведено аналітичну обробку інформації про діяльність 42 кафедр НФаУ; уперше
в рейтингуванні взяла участь кафедра педагогіки
та психології як така, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у НФаУ, на відміну від решти
кафедр ІПКСФ; не брали участь у рейтингуванні
2 кафедри: фундаментальної та мовної підготовки й фізичного виховання і здоров’я. Діяльність
цих кафедр не підпадає під універсальні напрями

роботи більшості кафедр НФаУ та має бути оцінена в інший спосіб (перспектива наступного рейтингу — 2018/2019 н. р.).
На засіданні Вченої ради НФаУ відбулося нагородження переможців рейтингового оцінювання.
Переможцями у трьох номінаціях визнано:
«Кращий доктор наук НФаУ»
1. Диплом абсолютного переможця в номінації
«Натхнення року» — Олег Сергійович Шпичак, доктор фармацевтичних наук, професор
кафедри аптечної технології ліків.
2. Диплом І ступеня — Ірина Олександрівна Журавель, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії природних сполук.
3. Диплом ІІ ступеня — Наталя Вікторівна Хохленкова, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків.
4. Диплом ІІІ ступеня — Ганна Леонідівна Панфілова, доктор фармацевтичних наук, доцент
кафедри організації та економіки фармації.
«Кращий кандидат наук НФаУ»
1. Диплом І ступеня — Марина Олександрівна
Остапець, кандидат медичних наук, асистент
кафедри патологічної фізіології.
2. Диплом ІІ ступеня — Галина Павлівна Кухтенко, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри промислової фармації; Сергій
Костянтинович Шебеко, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації.

3. Диплом ІІІ ступеня — Оксана Олександрівна Рябова, кандидат медичних наук, доцент
кафедри фармакотерапії; Людмила Петрівна
Дорохова, кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри фармацевтичного маркетингу
та менеджменту; Юлія Сергіївна Маслій, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри
заводської технології ліків.
«Кращий викладач НФаУ»
1. Диплом І ступеня — Світлана Сергіївна Соколова, викладач кафедри патологічної фізіології.
2. Диплом ІІ ступеня — Вікторія Василівна Процька, викладач кафедри хімії природних сполук.
3. Диплом ІІІ ступеня — Ганна Андріївна Грецька, викладач кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв.
Кафедри НФаУ забезпечують фундаментальність університету в сьогоденні. Траєкторія
розвитку кафедр — стратегічна лінія університету.
Переможцями серед 42 кафедр університету
визнано:
ТОП-10 «Краща кафедра НФаУ»
Абсолютний переможець Рейтингу кафедр
НФаУ 2018
АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
зав. кафедри: проф. Н.П. Половко
Диплом І ступеня
ФАРМАКОЕКОНОМІКИ
зав. кафедри: проф. Л.В. Яковлєва

Диплом ІІ ступеня
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
зав. кафедри: проф. О.В. Козирєва
Диплом ІІІ ступеня
ХІМІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК
зав. кафедри: проф. В.С. Кисличенко
4 рейтингова позиція
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ
зав. кафедри: проф. В.А. Георгіянц
5 рейтингова позиція
УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
зав. кафедри: проф. О.В. Посилкіна
6 рейтингова позиція
ФАРМАКОГНОЗІЇ
зав. кафедри: проф. О.М. Кошовий
7 рейтингова позиція
ФАРМАКОТЕРАПІЇ
зав. кафедри: проф. І.В. Кіреєв
8 рейтингова позиція
ЗАВОДСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
зав. кафедри: проф. О.А. Рубан
9 рейтингова позиція
КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ
зав. кафедри: проф. І.А. Зупанець
10 рейтингова позиція
ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
зав. кафедри: проф. Т.Г. Ярних

МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

НФаУ — SAFEMed:
біоеквівалентність
у фокусі
Візит доктора Вернера Гілсдорфа до Клініко-діагностичного центру НФаУ пройшов у рамках реалізації державного проекту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для
українців» (SAFEMed). НФаУ долучили до моніторингу діловодства з досліджень біоеквівалентності.

Проект «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців»
(SAFEMed) розпочато у 2017 році як державну стратегію щодо реформування системи охорони здоров’я МОЗ України, спрямовану
на підтримку розвитку досліджень біоеквівалентності та залучення
європейських експертів із цих питань. Головне завдання проекту — зміцнити систему медикаментозного забезпечення населення завдяки підвищенню її прозорості та економічно обґрунтованої вартості ліків. Захід проводиться спільно з Агентством США
з міжнародного розвитку (United States Agency for International
Development — USAID).
18 вересня 2018 р. у НФаУ відбулася зустріч, на якій були присутні доктор наук у сфері біології та державної експертизи з хімії,
міжнародний експерт з фармакокінетики Вернер Гілсдорф, старший технічний радник з питань фінансування ЛЗ проекту SAFEMed
Іван Лобода, перший проректор з НПР, доцент А.І. Федосов, проректор з НПР проф. А.Л. Загайко, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ проф. І.А. Зупанець, проф.
С.Б. Попов, проф. В.Є. Доброва, доцент К.О. Зупанець, помічники
ректора НФаУ О.Ю. Яковлева та М.В. Подгайна.
Доктор Вернер Гілсдорф окреслив, що мета його візиту — ознайомитися з українським законодавством на предмет відповідності
нормам Євросоюзу стосовно проведення досліджень на біоеквівалентність. Він проводить зустрічі з фахівцями, накопичує та аналізує інформацію щодо необхідних змін. І для нього важливе спілкування з ученими-практиками, фаховими експертами. Дослідження
з біоеквівалентності є одним із важливих напрямків науково-дослідницької роботи НФаУ. Відкритий у 2000 р. Клініко-діагностичний центр НФаУ став першою та єдиною в системі МОЗ України
університетською клінікою з вивчення біоеквівалентності лікарських засобів. Він здійснює діяльність на підставі ліцензії на медичну практику, має стаціонар для розміщення здорових добровольців.
Сьогодні центр співпрацює як із вітчизняними виробниками ліків,
так із зарубіжними компаніями. Як відомо, ми — країна, у якій
переважають генеричні лікарські засоби, тому перевірка препаратів, які надходять на український ринок, — пріоритетне завдання
на державному рівні. Безпека та ефективність, якість лікарських
засобів знаходяться на одній чаші терезів зі здоров’ям нації. За даними Клініко-діагностичного центру НФаУ, 20–30% лікарських
засобів на фармринку України не є біоеквівалентними оригінальним препаратам.
Проректор з НПР, проф. А.Л. Загайко: «Метою візиту експертної групи був моніторинг діловодства, вивчення нормативної бази,
якою Клініко-діагностичний центр НФаУ керується при проведенні досліджень біоеквівалентності, щоб зробити висновки, наскільки
документальний супровід досліджень в Україні на прикладі НФаУ
відповідає міжнародним стандартам. Гості дали задовільну оцінку
стану діловодства та відзначили, що в цілому воно відповідає європейським ініціативам, за винятком деяких нюансів, які притаманні
законодавчій базі України та потребують корекції на рівні МОЗ. Також експертна група ознайомилася з матеріально-технічної базою
Клініко-діагностичного центру НФаУ та відзначила її високий рівень.
Тож робочий візит міжнародного експерта в галузі біоеквівалентності доктора В. Гілсдорфа та старшого технічного радника
з питань фінансування лікарських засобів проекту SAFEMed І. Лободи до Клініко-діагностичного центру НФаУ є важливим етапом
співпраці університету в напрямку зміцнення та вдосконалення інституту досліджень біоеквівалентності в Україні.
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Академічна мобільність НФаУ:
географія вересня
Міжнародна мобільність науковців НФаУ з кожним роком набуває обертів. Адже сучасний розвиток фармацевтичної галузі
та євроінтеграційні процеси в освіті потребують активної міжнародної діяльності від будь-якого поважаючого себе вишу: обмін досвідом
щодо питань науково-методичної роботи, організації освітніх процесів із закордонними профільними закладами вищої освіти, участь
у міжнародних конференціях, стажування, академічний обмін студентами, викладачами й науковцями.

Джексонвіль,
штат Флорида, США

Програма «Відкритий світ» є програмою
Уряду США, яка фінансується Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу США та адмініструється American Councils в Україні. Цьогоріч
у рамках програми стартував проект «Health
Care Practitioner Innovation», його мета — установити професійні комунікативні зв’язки між
представниками галузей охорони здоров’я
України та Америки.
05–15 вересня 2018 р. асистент кафедри
фармакології В.В. Цивунін взяв участь у програмі «Відкритий світ», заходи пройшли в місті
Джексонвіль, штат Флорида, США
В.В. Цивунін ознайомився з організацією
системи охорони здоров’я США на федеральному та місцевому рівнях. У рамках стажування
відбулися зустрічі з представниками Сенату США, що відповідають за освіту, охорону
здоров’я та законодавчі справи, а також представниками приватних страхових компаній,
що працюють у медичній галузі. Відвідано ряд
медичних центрів (Baptist Health, St. Vincent’s
Medical Center, Tift Regional Medical Center,
Mayo Clinic) з метою ознайомлення з функціонуючими системами медичного електронного
документообігу та телемедичними технологіями. Здійснено ознайомчі візити до медичних
шкіл Університету Флориди (University of Florida
Health Science Center-Jaksonville) та Університету Північної Флориди (University of North
Florida, Brooks College of Health), де була нагода не лише дізнатися про методики та програми підготовки майбутніх фармацевтів, лікарів
та медсестер у США, але й презентувати кращі
практики викладання медико-біологічних дисциплін у НФаУ на прикладі фармакології.
Відбулася зустріч з директором найбільшого дослідницького інституту Флориди —
Baptist Health Research Institute; досягнуті
попередні домовленності про майбутню співпрацю з НФаУ в галузі клінічних та доклінічних
досліджень лікарських засобів.

Дейтон, штат Огайо, США

05–16 вересня 2018 р. аспірант кафедри
соціальної фармації І.О. Сурікова пройшла стажування за темою «Інновації в галузі охорони
здоров’я, включаючи телемедицину (Health Care
Practitioner Innovation, including Telemedicine)»
у рамках програми «Відкритий світ».
Під час відрядження було відвідано Державний університет Райта (Інститут нейробіології, Центр Kno.e.sis, Медичний інститут
Буншофт), Університет штату Огайо (коледж
медичних сестер та медичних інновацій), Університет Седарвіл (коледж фармації), лікарню
«Access Ohio», Дитячу лікарню Дейтона, лікарню «Miami Valley Hospital», страхову компанію
«CareSource», компанію, що спеціалізується
на протезуванні «Optimus Prosthetics».
У результаті відрядження були досягнуті
попередні домовленості про можливості стажування в Університеті штату Огайо та дистанційного навчання за програмою «Магістр
інновацій у галузі охорони здоров’я».

Брно, Чеська Республіка

12–14 вересня 2018 р. делегація НФаУ
у складі: доценти кафедри заводської технології ліків Ю.С. Маслій та Н.А. Гербіна, аспірант
кафедри Т.Є. Колісник взяли участь у 47-й конференції «Синтез та аналіз ліків» («Synthesis and
analysis of drugs») на базі факультету фармації

Університету ветеринарних та фармацевтичних
наук (University of Veterinary and Pharmaceutical
Sciences), м. Брно, Чеська Республіка.
На постерній сесії виступили доц. Ю.С. Маслій з доповіддю «Вибір інтенсивного підсолоджувача у складі лікувальної жувальної гумки, що розробляється» («The choice of intense
sweetener in the composition of medicated chewing
gum under development») та аспірант Т.Є. Колісник з доповіддю «Розробка та оцінка антидіабетичних матричних таблеток пролонгованої
дії, що містять рослинний екстракт» («Design and
evaluation of antidiabetic sustained release matrix
tablets containing herbal extract»), яким присвячені їх дисертаційні дослідження.
Протягом відрядження делегація НФаУ
відвідала кафедру технології ліків Університету ветеринарних та фармацевтичних наук,
де ознайомились з організацією навчального
процесу, навчальними та науковими лабораторіями, обладнанням тощо.
За підсумками відрядження отримано попередню домовленість щодо можливості подальшої співпраці науковців кафедри заводської технології ліків НФаУ та кафедри технології ліків Університету м. Брно.

Паневежис — Шяуляй,
Литва

06–11 вересня 2018 р. доцент кафедри
фармацевтичного маркетингу та менеджменту І.В. Тіманюк провела тренінг із менеджменту та маркетингу за запрошенням UAB
SPECAGRA в містах Паневежис та Шяуляй.
У ході візиту проведено 4 тренінги для
управлінського персоналу SPECAGRA за темами: особиста ефективність; самоменеджмент,
проектний менеджмент, управління збутом:
практичні методи стабілізації та збільшення
обсягу продажів. Зміст тренінгу ґрунтувався
на результатах сучасних наукових досліджень
та власних спостережень. Упродовж тренінгу учасники отримували відповіді на реальні
питання і можливі шляхи вирішення існуючих
проблем підприємства.
Найбільш цікавим для учасників тренінгу
було отримання навичок стосовно ефективності продажів, інформації про організацію робочого часу. Практичні завдання надали змогу
виділити і оцінити кількість часу, який співробітники втрачають через неефективне планування свого робочого дня.
Налагоджено двосторонній обмін інформацією з представниками різних фірм-виробників,
а також керівниками мережі аптек Camelia
Vaistine, українською стороною запропоновано
варіанти нових тренінгів або стажувань, наукових консультувань від фахівців НФаУ.
У рамках культурної програми доцент І.В. Тіманюк узяла участь у святковому
параді з нагоди дня міст Шяуляй і Паневежис.

Під час відрядження делегація відвідала
Університет Глазго, Лондонську школу фармації, Королівський фармацевтичний музей,
Королівський ботанічний сад.
За результатами відрядження отримано
попередню домовленість щодо можливості
співпраці НФаУ та Університету Глазго. За результатами відвідування Королівського фармацевтичного товариства узгоджено можливість
вступу співробітників НФаУ до ланок товариства, що надасть можливість доступу до онлайнархіву та безперешкодну можливість публікацій
наукових робіт у журналах видавництва Elsevier.

Зальцбург, Австрія
16–22 вересня 2018 р. асистент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації О.В. Герасименко в рамках освітнього гранту
взяла участь у навчальному семінарі «Ліпідний
метаболізм» (Lipid Metabolism) від АмериканоАвстрійського фонду (the Salzburg Stiftung of the
American Austrian Foundation) для лікарів-науковців за запрошенням Відкритого Медичного
Інституту (Open Medical Institute) м. Зальцбург.
В освітньому семінарі взяли участь 30 лікарів-науковців із 23 країн світу, які були обрані
із понад 2300 аплікантів. На семінарі як викладачі були залучені рrof. Philip Barter — президент Міжнародного товариства з вивчення
атеросклерозу (International Atherosclerosis
Society) та професор медицини в університеті New South Wales у Сіднеї, Австралія; Antonio
M. Gotto — почесний декан медичного університету Weill Cornel в Нью-Йорку, США; рrof. Jenifer
Robinson — заступник голови ради Американської Асоціації серця та професор кафедри епідеміології та медицини (відділення кардіології),
директор центру профілактики оперативних
втручань університету Айова, США; рrof. Michal
Vrabik — професор внутрішньої медицини 1-го
медичного факультету Карлівського університету у Празі, Чеська Республіка; рrof. Gilles
Lambert — професор клітинної біології та біохімії університету La Réunion Medical School та лідер групи лабораторії Inserm UMR1188 DéTROI,
Франція; рrof. Assistant Rekha B. Kumar — асистент професора медицини медичного коледжу
Weil Cornel в Нью-Йорку, США.
За програмою семінару асистент О.В. Герасименко прослухала 20 лекцій та представила клінічний випадок пацієнта зі злоякісною
гіперліпідемією, що перебував на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні стаціонару ННМК ХНМУ «Університетська клініка»,
а також взяла участь у дискусії робочої групи
з питань сімейної гіперліпідемії.
Після участі у семінарі асистент О.В. Герасименко склала тест на «відмінно» та була
відзначена у п’ятірці найкращих слухачів курсу, про що отримала відповідний сертифікат.
Також вона пройшла міжнародне стажування
у рамках семінару, з отриманням сертифіката, була залучена до професійного товариства з вивчення атеросклерозу (International
Atherosclerosis Society) та отримала 34 DFP
(34 СМЕ години післядипломної освіти лікарів,
що були надані Австрійською палатою лікарів).

Рим — Гаета, Італія

Глазго — Лондон,
Велика Британія

03–11 вересня 2018 р. відбулася міжнародна конференція Королівського фармацевтичного товариства The Royal Pharmaceutical
Society «Modelling and Experiments in Drug
Delivery Systems» (MEDDS).
Від НФаУ у заході взяли участь зав. каф.
ЗТЛ проф. О.А. Рубан, проф. Л.І. Вишневська,
зав. каф. АТЛ проф. Т.М. Половко, зав. каф.
ботаніки проф. Т.М. Гонтова, ст. викл. каф.
ПФЕ ІПКСФ В.К. Яковенко, асистент М.В. Халавка та аспірант кафедри ЗТЛ О.В. Яковенко, студентка фармацевтичного факультету Д.О. Михайлик. Під час роботи workshop
аспірант О.В. Яковенко зробив усну доповідь
за темою: «Some aspects of the design of an
anti-stress medicated chewing gum».
Представлені постерні доповіді: «Features
of treatment of enterobiasis in accordance with
the guidelines by Médecins Sans Frontières» —
проф. Л.І. Вишневська, «Determination of the
effect of onium hexaﬂuorosilicates on the
properties of gels» — проф. Н.П. Половко.

20–26 вересня 2018 р. завідувач кафедри
товарознавства проф. І.І. Баранова, асистенти
кафедри Ю.О. Безпала та М.В. Халавка взяли
участь у роботі XXI Міжнародного симпозіуму Міжнародного товариства товарознавців
і технологів (IGWT) «Sustainability, quality and
innovation: A Global view of commodity sciences»
на базі Department of Business Studies Римського університету (University of Roma).
Проф. І.І. Баранова виступила з доповіддю
«Medical devices: experience of implementation
of this topic for students of the pharmaceutical
direction». Також були представлені постерні доповіді: «Development and formation
Pharmaceutical and medical Commodity Science
in Ukraine» (автори: Ю.О. Безпала, І.І. Баранова, М.В. Халавка), «A modern view on the study
of the discipline «medical and pharmaceutical
commodity science» in the National University
of Pharmacy» (автори: М.В. Халавка, С.В. Бреусова, С.В. Заїка, М.В. Нікітіна, Д.В. Семенів).
За результатами відрядження отримано
попередню згоду на внесення до переліку напрямків досліджень осередку Громадської організації «Українське товариство товарознавців
і технологів» (колективний член Міжнародного
товариства товарознавців і технологів (IGWT))
напрямок «Фармацевтичне та медичне товарознавство». Установлено професійні контакти
з представниками напрямку товарознавства
з метою майбутньої співпраці.
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МОЛОДІСТЬ ФАРМАЦІЇ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЩОДНЯ

Помилковою є думка, що робота колективу
приймальної комісії розпочинається з консультацій та прийому документів на початку вступної
кампанії та закінчується після підрахунку першокурсників та останньої крапки у звіті. Насправді
наймобільніший підрозділ університету невтомно
працює впродовж усього календарного року —
абітурієнт України має бути забезпеченим якісною профорієнтаційною інформацією про Національний фармацевтичний університет.
Тож у приймальної комісії НФаУ багато
справ: організація та проведення масових заходів
для потенційних абітурієнтів Харкова, виїзних
«Днів відкритих дверей НФаУ» та «Ярмарків професій» в обласних та районних центрах України,
презентація НФаУ на міських та всеукраїнських
освітянських виставках, співпраця з центрами
зайнятості різних рівнів.
Незмінний помічник приймальної комісії
НФаУ — студентський штаб «Абітурієнт», до якого входить молодь різних курсів. Найактивніший
період роботи — влітку, але й упродовж навчального року члени штабу разом із викладачами беруть участь у різноманітних профорієнтаційних
заходах університету.
Кафедри НФаУ ведуть активну профорієнтаційну діяльность. Наприклад, 27 вересня 2018 р.
представники кафедри фармацевтичної хімії взяли участь у «Ярмарку професій» на Хмельниччині,
м. Славута. Захід відвідали понад 500 абітурієнтів
району, їх батьки та вчителі.
Особливу увагу майбутніх випускників шкіл,
їх батьків та вчителів привернули хімічні досліди на тему взаємодії лікарських препаратів
та продуктів харчування, які демонстрував доцент кафедри фармацевтичної хімії В.О. Грудько.
Як можна не задивитися, коли чародій від науки,
Володимир Олексійович, обережно збовтує пробірку із зеленим розчином, і на очах у здивованої
публіки рідина розшаровується, утворюючи знайомий жовто-блакитний «дует» кольорів прапора
України.
День відкритих дверей НФаУ — це час, коли
можна потрапити у гості на будь-яку кафедру,
пройтися привітними корпусами фармацевтичного університету, ознайомитися з історією та традициями вишу в Музеї історії НФаУ.
Головною метою заходу, безперечно, є спілкування, діалог із гостями: школярами, випускниками шкіл, училищ і коледжів, їх батьками. Інформація, отримана з перших рук, — від представників ректорату, викладачів, науковців, успішних
випускників та сьогоднішніх студентів, — є найціннішою при вирішенні питання вибору освіти.
Саме це інформаційне поле допомагає потенційним абітурієнтам та їхнім батькам дізнатися
про сучасні фармацевтичні спеціальності, освітні

програми НФаУ, сприяє у відповідному свідомому виборі професії та закладу вищої освіти.
29 вересня 2018 р. відбувся один із таких заходів. Проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Т.В. Крутських у своєму виступі відзначила переваги навчання у профільному закладі вищої освіти, розповіла про його умови, матеріально-технічну базу, професорсько-викладацький
склад, а також відзначила високі показники працевлаштування випускників НФаУ.
Декани
фармацевтичного
факультету В.Ю. Кузнєцова і факультету фармацевтичних
технологій та менеджменту О.О. Суріков, заступник декана медико-фармацевтичного факультету О.В. Очкур надали відповіді щодо напрямків
підготовки «Фармація», «Клінічна фармація»,
«Технології парфумерно-косметичних засобів»,
«Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Логістика».
Далі для гостей заходу були проведені тематичні екскурсії на кафедрах:
• аналітичної хімії — «Цікавий світ хімічних
реакцій»;
• органічної хімії — «Синтез біологічно активних сполук — минуле та сьогодення»;
• технології ліків — «Приготування концентрованих розчинів»;
• клінічної фармакології та клінічної фармації — «Європейська освітня програма «Клінічна
фармація» — напрямки, досягнення, перспективи
розвитку»;
• косметології і аромології — «Технології парфумерно-косметичних засобів — усе про красу,
яка врятує світ»;
• аптечної технології ліків — «Екстемпоральна рецептура — мрія кожного пацієнта аптеки»;
• промислової фармації — «Приготування
гелю та медичних капсул власноруч»;
• заводської технології ліків — «Приготування таблеток власноруч»;
• товарознавства — «Правила приймання
та перевірка якості медичних приладів, апаратів
та виробів», «Виготовлення парафармацевтичних
засобів та лікувальних гелів», «Сучасні методи захисту лікарських препаратів від фальсифікації»;
• біотехнології — екскурсія з елементами
практики «Перегляд мікроскопічних препаратів
біологічних об’єктів».
День відкритих дверей НФаУ — це захід, коли
не тільки випускники мають можливість зустрітися зі своїм майбутнім, придивитися до можливих
професійних перспектив. День відкритих дверей
дуже часто відвідують випускники фармацевтичного університету, щоб не тільки виступити перед
«майбутніми колегами», але і просто провідати альма-матер, поспілкуватися з улюбленими

викладачами, зануритися в атмосферу своєї безтурботної юності.
Поспілкуватися з журналістом прес-центру
НФаУ люб’язно погодився випускник НФаУ
2005 р. (спеціальність «Промислова біотехнологія»)
Лобанов Станіслав Олександрович:

«Я належу до першого випуску інженерів -біотехнологів НФаУ. У 2000 р. біотехнологія була
новим напрямком, більшість із нас, тодішніх абітурієнтів, вперше дізналися про неї у приймальній комісії, коли прийшли подавати документи
на спеціальність «Технології фармацевтичних
препаратів» (ТФП).
Моє дитинство припало на важку політикоекономічну ситуацію в країні, тому я, дивлячись
на своїх батьків-інженерів, розумів, що я не хочу
бути інженером, і, як це у житті й буває, я ним
став. Є в цьому дещо іронічне. Але я не жалкую
про свій вибір.
Часи, проведені у стінах альма-матер назавжди
залишаться у моїй душі теплими та приємними
спогадами. Я досі пам’ятаю лекції Андрія Миколайовича Чернова на кафедрі процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв. Ось вже хто знав
та міг розповісти про ті чи інші процеси у перспективі, навести цікаві приклади, показати кінцеве
застосування матеріалу. До речі, розуміння студентом прикладної сторони будь-якої начальної дисципліни є найголовнішою мотивацією до навчання. Тож мені пощастило на викладачів від Бога.

Навчатися було цікаво, ми були першим набором, в певному розумінні експериментальним,
до нас ставилися з турботою. Олександра Васильовича Шаповалова, на той час заступника декана промислового факультету, студенти позаочі називали «папою». Керівник, науковець, статечний
чоловік, а прийде — і давай розпитувати: як справи, чим допомогти, що з навчанням і т. д., — наче
батько.
Багато для нас зробили завідувач кафедри
біотехнології Леонід Семенович Стрельников
та Оксана Петрівна Стрілець, взагалі для мене
це особливі люди, яких я поважаю всім серцем.
Коли кафедра біотехнології знаходилася у медико-біологічному корпусі по вул. Мельникова,
12 (зараз це вул. Куликівська), у мене була можливість частіше навідуватися до альма-матер.
У цьому році, коли я побачив оголошення про
День відкритих дверей НФаУ, зрозумів, що дуже
скучив, що ще не був у новому приміщенні кафедри біотехнології на Валентинівській, тому в супроводі дружини, двох доньок та їх двох подружок — ось такою дружною компанією 29 вересня
ми вирушили до хіміко-технологічного корпусу
НФаУ. Діти мали чудову нагоду побачити цікаві
речі, а я — поспілкуватися з Оксаною Петрівною
та Леонідом Семеновичем, пройтися знайомими
місцями.
Час від часу ми бачимося з однокурсниками,
згадуємо, що та як було… Більшість із них працюють на фармацевтичних підприємствах міста
та України безпосередньо за отриманим фахом.
Інші пішли власним шляхом. Моя професійна діяльність, наприклад, пов’язана з виробництвом
моделюючих матеріалів для технічної стоматології. І коли вже йдеться про фах, переваги тієї
чи іншої освіти, професійну реалізацію, я бачу,
що завдяки рівню викладання фахових дисциплін на промисловому факультеті у нас назавжди
сформувалася чітка культура інженерного виробництва, належність до певної наукової школи,
вплинуло це і на загальну культуру. І все це є запорукою професійної діяльності кожного з нас».

«НФаУcamera»!
Тепер ти — першокурсник НФаУ.
Попереду складний, проте цікавий період, під час якого ти будеш опановувати нові знання
та навички.
А почати ми пропонуємо творчо: подивись на обраний тобою університет крізь об’єктив
камери фотоапарата чи смартфона.
У НФаУ стартував фотопроект «НФаУcamera».

•

•
•

МЕТА:
дізнатися, яким бачать студенти НФаУ свій
університет через об’єктиви фотокамер.
НОМІНАЦІЇ:
я — студент НФаУ (селфі, фото про студентське життя);
архітектура НФаУ (будівлі та корпуси фармацевтичного університету).

Твої фото будуть опубліковані на офіційній
сторінці НФаУ у Фейсбуці.
За кількістю «лайків» на першому тижні листопада буде визначено переможця.
Він буде нагороджений на засіданні Вченої
ради НФаУ в листопаді 2018 р.
Бажаємо натхнення!
І швидше долучайся до «НФаУcamera»!

•
•

•
•
•

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:
бути студентом НФаУ;
мати камеру
(смартфон чи фотоапарат);
ВИМОГИ ДО ФОТОРОБІТ:
відповідність етичним стандартам;
формат jpg;
розмір не менше 3 Мб.

•

ТЕРМІН ПРИЙОМУ ФОТОРОБІТ:
вересень-жовтень 2018
КУДИ НАДСИЛАТИ ФОТОГРАФІЇ:
Е-mail: pr-center@nuph.edu.ua

ЗВЕРНИ УВАГУ!
Якщо в електронному листі не буде вказано
контактні дані (факультет, ПІБ, номер телефона),
роботи не будуть допущені до участі в конкурсі.

* більш детальна інформація на офіційній сторінці НФаУ у Фейсбуці www. facebook.com/nuph.edu.ua/
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