Пліній Молодший: «Втрачений той час,
який ти не витратив на навчання»
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Шановні випускники!
От і настав той день, коли найгуманніша професія
стала невід’ємною частиною вашого життя. Попереду
чекає шлях самовдосконалення, звершень та відкриттів у цій сфері. Кожен із вас щоденно не завжди легкою, але завжди благородною працею нестиме людям
надію, здоров’я, щастя жити повноцінним життям.
Щиро вітаю вас із довгоочікуваною подією —
отриманням диплома випускника НФаУ. Вже не буде
виснажливих сесій, сповнених відкриттів занять, конкурсів і веселих студентських буднів. У минулому —
кілька років наполегливої роботи і серйозні здобутки.
Впевнений, що у Національному фармацевтичному викладачі дали вам все необхідне для майбутньої фахової діяльності. Професія, якій ви вирішили присвятити своє життя, — одна з найдавніших в історії цивілізації. Тепер і ви стали повноправними працівниками
фармацевтичної галузі і своєю сумлінною працею нестимете людям здоров’я — найцінніше, що може бути.
Раджу ніколи не забувати настанови ваших викладачів, пам’ятати про престиж професії, а від того —
усвідомлювати підвищену відповідальність. Ви завжди

маєте до кого звернутися за порадою — НФаУ не забуває своїх випускників, допомагає, обмінюється досвідом.
Сьогодні магістратура є однією з необхідних ланок
на шляху до отримання повної вищої освіти. Це не розкіш — це реалії, які допомагають стати справжнім фахівцем, затребуваним не тільки у нашій країні, але й за
кордоном. Україна активно інтегрується до Європейського простору, зокрема освітнього. Отримання диплома міжнародного зразка, який дається у НФаУ після закінчення магістратури, є запорукою професійного успіху. Випускники-магістри можуть влаштуватися
на роботу в найпрестижніші компанії світу, побудувати кар’єру своєї мрії.
Якісна вища фармацевтична освіта високо цінується сьогодні й буде затребуваною завжди. Саме
вам — поколінню молодих і талановитих — розвивати й піднімати на гідний рівень фармацію, відповідати
за процвітання держави!
Шановні випускники! Бажаю вам натхнення, наснаги у втіленні своїх мрій, нехай вам підкоряються

недосяжні вершини. Ви — гордість НФаУ, майбутнє країни і світової фармації загалом. Тож ідіть
своєю дорогою, а ми, викладачі й адміністрація
Національного фармацевтичного, пишатимемося вами!
Ректор НФаУ,
академік НАН України
В.П. Черних

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ ДО МАГІСТРАТУРИ
Вступ на спеціальність
Наявна освіта
(ступінь освіти)
«Фармація» (спеціаліст)
«Фармація» (магістр)
«Клінічна фармація» (спеціаліст) «Клінічна фармація» (магістр)
«Технології парфумерно-косме
«Технології парфумернотичних засобів» (спеціаліст) косметичних засобів» (магістр)
«Технології фармацевтичних
«Технології фармацевтичних
препаратів» (спеціаліст)
препаратів» (магістр)
«Лабораторна діагностика»
«Лабораторна діагностика»
(бакалавр)
(магістр)
«Промислова біотехнологія»
«Біотехнологія»
(магістр)
«Фармацевтична біотехнологія»
(бакалавр)
(магістр)
«Економіка підприємства»
«Економіка підприємства
(бакалавр)
(за видами економічної
6.030503 Міжнародна економіка
діяльності)» (магістр)
6.030504 Економіка
підприємства
6.030505 Управління
персоналом та економіка праці
«Маркетинг»
6.030507 Маркетинг
(магістр)
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030510 Товарознавство
і торговельне підприємництво
«Менеджмент організацій
і адміністрування (за видами
економічної діяльності)»
(магістр)
«Менеджмент»
«Менеджмент організацій і ад(бакалавр)
міністрування (за видами
економічної діяльності)»
(спеціаліст)
«Логістика» (магістр)
«Якість, стандартизація
і сертифікація» (спеціаліст)
«Якість, стандартизація
Бакалаври, спеціалісти,
і сертифікація» (магістр)
магістри
«Педагогіка вищої школи»
будь-якого напряму підготовки
(магістр)
«Адміністративний менеджмент»
(магістр)

ЗАПРОШУЄ ОТРИМАТИ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

Форма/терміни/вартість навчання у 2015 році (грн/рік)
денна
вечірня
заочна
1 р.
16 360
1 р.
13 900 1 р. 6 м. 12 750
1 р.
16 360
1 р.
13 900 1 р. 6 м. 12 750
1 р.

16 360

1 р.

13 900 1 р. 6 м. 12 750

1 р.

9 860

1 р.

8 380

2 р.

7 690

–

–

–

–

1 р. 6 м.

6 540

2 р.

5 930

1 р. 6 м. 12 220
1 р. 6 м.
1 р. 6 м.
1 р. 6 м.

7 700
7 700
7 250

–
–

–
–

–
2 р.

–

Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників

спеціалісти галузі знань «Медицина»
«Клінічна фармація», «Технології парфумернокосметичних засобів» (спеціаліст)
«Технології фармацевтичних препаратів»
(спеціаліст)
«Фармація» (спеціаліст)
Спеціальності галузей знань «Медицина»,
«Фармація» (спеціаліст)

1 р. 6 м.

7 250

–

–

2 р.

Вступ на спеціальність
(ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень)
«Фармація» (спеціаліст)
«Клінічна фармація» (спеціаліст)
«Технології парфумерно-косметичних засобів
(спеціаліст)
«Технології фармацевтичних препаратів
(спеціаліст)
«Фармація» (спеціаліст)

1 р.

7 250

7 230

–

–

–

–

2 р.

1 р. 2 м.

5 650

7 250

–

–

2 р.

5 650

1 р.

8 460

1 р.

7 190

1 р. 6 м.

6 500

1 р.

10 400

1 р.

8 840

1 р. 6 м.

8 000

1 р.

5 630

1 р.

4 780

1 р. 6 м.

4 330

1 р.

9 800

1 р.

8 330

1 р. 6 м.

7 540

Денна, вечірня, заочна форми навчання
6 липня
(2 грудня *)
20 липня
(22 грудня *)
21–27 липня
(23–24 грудня *)
28 липня
(25 грудня *)
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
7 серпня (не пізніше 29 грудня *)

* при вступі на заочну форму навчання за спеціальностями галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 
0306 «Менеджмент і адміністрування», 0514 «Біотехнологія»
Консультаційний центр приймальної комісії – тел. (057) 706-30-68. Call-center – тел. (057) 341-51-61
Адреса університету: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
E-mail: abitur@nuph.edu.ua
www.nuph.edu.ua
skype: abitur.abitur

11 700

4 р. 6 м.

7 150

3 р. 6 м.

11 700

1 р. 6 м.

11 700

«Технології парфумерно-косметичних засобів»
(спеціаліст)
«Клінічна фармація» (спеціаліст)
«Економіка підприємства» (бакалавр)
«Маркетинг» (бакалавр)

2 р.

11 700

1 р. 6 м.

11 700

1 р. 4 м.
1 р. 4 м.

4 970
4 970

Денна, вечірня, заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

6 липня

Закінчення прийому заяв та документів

2 серпня

Строки проведення вступних випробувань

3-7 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

8 серпня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 22 серпня

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

5 620

1 р. 6 м.

4 р. 6 м.

«Фармація» (спеціаліст)

Етапи вступної кампанії

1 р. 6 м.

Термін та вартість
навчання у 2015
році (грн/рік)
заочна форма
4 р. 6 м. 11 700
4 р. 6 м. 11 700

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

5 650

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ
Початок прийому заяв та документів

Бакалаври, спеціалісти, магістри
будь-якої галузі знань

5 650

При вступі на навчання для отримання ступеня «магістр» конкурсний відбір проводиться за сумою балів
письмового випробування з іноземної мови, тестування за фахом та середнього бала документа про освіту;
при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» — за результатами письмового тестування за фахом.

Етапи вступної кампанії

Наявна освіта

До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього (за особистим вибором оригінали або копії);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
Вступник подає особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про
приписку, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування та подали копії документів, зобов’язані протягом трьох днів після оприлюднення списку рекомендованих до зарахування осіб подати до приймальної комісії оригінали вищевказаних документів про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додатка до нього.

•
•
•

Подання документів та вступні випробування для всіх категорій абітурієнтів, які беруть участь у конкурсі за результатами
вступних випробувань, проводяться у хімічному та технологічному корпусах університету за адресою:
м. Харків, вул. Блюхера, 4.

Додаткова інформація щодо навчання за спеціальностями:
«Фармація» (денна та вечірня форми навчання) — за тел. (057) 706-22-79, 706-18-46; декан фармацевтичного факультету — професор Вишневська Лілія Іванівна;
«Фармація» (заочна форма навчання) — за тел. (057) 706-15-89, 706-21-83; декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти — професор Галій Лариса Віталіївна;
«Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Педагогіка вищої
школи» — за тел. (057) 706-30-97; декан медико-фармацевтичного факультету — професор Набока Ольга Іванівна;
«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Адміністративний менеджмент» — за тел. (057) 706-22-19, декан факультету економіки та менеджменту — доктор фарм. наук Малий Володимир Валентинович;
«Технології фармацевтичних препаратів», «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Якість,
стандартизація і сертифікація» — за тел. (057) 706-21-84; декан факультету промислової фармації — доцент Крутських
Тетяна Василівна;
Щодо умов вступу до магістратури та отримання другої вищої освіти — за тел. (057) 341-51-61, 706-30-68, консультаційний центр приймальної комісії, відповідальний секретар — доцент Живора Наталія Василівна
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ЗАПРОШУЄМО ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ
ЗА ВІДПОВІДНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ В МАГІСТРАТУРІ
Шановні випускники!
Національний фармацевтичний університет
пропонує вам продовжити навчання у магістратурі за відповідною спеціальністю або отримати другу вищу освіту за скороченим терміном навчання.
Магістратура є окремим рівнем у системі освіти,
тому до неї вступають за конкурсом. Метою навчання в магістратурі є виявлення та окреслення
у студента якостей, необхідних у самостійній роботі, а також отримання глибоких знань і дослідницьких навичок. Магістратура — це додатковий щабель освіти, що піднімає на якісно новий
рівень знання і компетенцію студента. Навчання у магістратурі можна поєднувати з одночасним
проходженням інтернатури та обрати одну з трьох
форм навчання: денну, вечірню або заочну.
Викладання дисциплін у магістратурі НФаУ
здійснюється провідними професорами і доцентами за авторськими програмами. Навчання
за магістерською програмою спирається на активну самостійну і науково-дослідну роботу студентів.
Після проходження навчання в магістратурі студенти складають випускні іспити і захищають магістерську роботу. За результатами захисту
магістерської роботи державна атестаційна комісія присвоює студенту кваліфікацію магістра.
Це свідчить про те, що він здатен не тільки виконувати роботу на найвищому професійному рівні, а також аналізувати проблеми, що виникають, мислити системно і знаходити нестандартні, ефективні та науково обґрунтовані рішення.
Відповідно до Закону «Про вищу освіту» магістратура є однією з двох складових повної вищої освіти. Магістерський диплом визнається
у країнах Європи й Америки, що є актуальним
у контексті інтеграції освітньої системи України до європейської. У магістра з’являються
перспективи практично нічим не обмеженого
кар’єрного зростання. Перед ним у рівній мірі
відкривається і бізнес-кар’єра, і шлях науковця
(аспірантура), і викладацька кар’єра.
Магістр — це фахівець нового рівня, мобільний і адаптований до сучасних швидкоплинних
умов у динамічному світі.
А.Л. Загайко,
проректор з наукової роботи,
доктор біологічних наук, професор

ФАРМАЦІЯ
Сучасні економічні умови висувають принципово нові вимоги до освітнього рівня фахівців, у зв’язку з чим багато випускників НФаУ для
успішного вирішення проблем працевлаштування та кар’єрного зростання прагнуть здобути другу вищу освіту, адже це не просто ще один диплом
«для іміджу», це — нові знання, новий рівень особистості й нові можливості. Диплом магістра фармації створює підґрунтя для отримання адміністративних та керівних посад у фармацевтичній
галузі, дозволяє випускнику розпочати наукові
пошуки і дослідження з метою подальшого вступу до аспірантури.
У процесі навчання в магістратурі за спеціальністю студенти поглиблюють знання з базових
предметів, вивчають нові курси, які сприяють підвищенню професійного рівня і розвитку наукового мислення, творчого стилю діяльності, вмінню суміщати практичну і науково-дослідну роботу. Лекції та заняття проводять висококваліфіковані викладачі НФаУ та провідні фахівці фармацевтичної галузі України. Студенти зможуть опанувати теоретичні знання і навички в галузі таких фундаментальних і професійно-орієнтованих
дисциплін, як методологія та логіка наукових досліджень, педагогіка вищої школи, сучасні фармацевтичні технології, фармакогностичний аналіз нової лікарської сировини, соціальна економіка у фармації, маркетингові дослідження у фармації, стандартизація фармацевтичної продукції,
державна система лікарського забезпечення.

Студенти-магістранти спеціальності проходять стажування на базах профільних кафедр
НФаУ, а також за кордоном. Цією можливістю вже скористалися Р.Г. Редькін — стажування у Німеччині, А.С. Балаховець, О.М. Кошовий,
О.А. Кисличенко — стажування за магістерською
програмою у Швеції, В.Ю. Василін — навчання

на фармацевтичному факультеті у Німеччині, О.А. Здорик, Ю.С. Прокопенко і К.О. Хохлова — стажування в Американській Фармакопеї.
М.В. Михайленко навчається у Норвегії одночасно у двох університетах м. Осло; О.В. Майборода
навчається в Іспанії — в університеті м. Барселона;
Шитова О.С. і Шитова А.С. навчаються в Польщі.
Магістратура НФаУ є стартом для подальшої
науково-дослідної діяльності та кар’єрного зростання фахівців спеціальності «Фармація».

КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ
«Фокус на пацієнта». Так ВООЗ визначила
стратегічний напрямок розвитку охорони здоров’я
в усьому світі, і тому в НФаУ з 2005 року розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Клінічна
фармація». Даний напрямок є однією з основних
складових фармації. Клінічний провізор бере активну участь у лікувальному процесі на всіх його
етапах, починаючи з первинної консультації хворого при зверненні за допомогою в аптеку та при
реалізації безрецептурних ліків, надалі надає консультативну допомогу хворому стосовно раціонального їх застосування, а за необхідності й лікарю щодо раціонального комплексного застосування лікарських препаратів, можливої побічної дії ліків, засобах її попередження.
Навчання за спеціальністю рівня «магістр»
дозволить клінічним провізорам поглибити знан
ня в галузі клінічної апробації ліків, вивчення біо
еквівалентності та брати активну участь у охороні здоров’я нації.
У навчальному плані підготовки магіст
ра з клінічної фармації передбачена відповідна програма навчання таким фундаментальним
і професійно-орієнтованим дисциплінам, як методологія та логіка наукових досліджень, валідація процесу клінічної апробації ліків, теоретичні
основи планування експерименту, клінічна апробація ліків (GCP), методи вивчення біоеквівалентності, соціальна економіка у фармації, методи дослідження метаболізму лікарських засобів,
доказова медицина та інші.
Отримані теоретичні знання і практичні
навички магістранти закріплюють під час проходження стажування на базах профільних кафедр та провідних лікувально-профілактичних
і поліклінічних установ, що дозволить у подальшому на найвищому професійному рівні виконувати роботу та обіймати посаду клінічного провізора в аптечних установах, лікувальнопрофілактичних закладах, клініко-біохімічних
лабораторіях, науково-дослідних установах медичного та фармацевтичного профілю, у сфері
виробництва лікарських препаратів, фармацевтичного бізнесу.
Клінічний провізор — це сьогодення і майбутнє фармації.

майбутні фахівці мають змогу поглибити свої
знання щодо розробки складу і технології нових
косметичних засобів різної форми випуску, надання консультативної допомоги при раціональному виборі засобів лікувальної косметики, розробки схеми догляду за шкірою та її придатками
з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта, проведення різноманітних косметичних
процедур, у тому числі з використанням апаратних методів лікування косметичних вад шкіри та її
придатків та інше.
Отримання диплома магістра фармації за спеціальністю надає широкі можливості для професійного та кар’єрного зростання провізорівкосметологів, сприяє отриманню адміністративних
та керівних посад у фармацевтичній галузі, створює
основу для подальшого вступу до аспірантури.
Запрошуємо до навчання випускників профільної спеціальності, тих, кому не байдуже власне майбутнє, хто мріє стати досвідченим, успішним, щасливим!
Зробіть кращими себе та світ навколо!

ТЕХНОЛОГІЇ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ
Для забезпечення фармацевтичної промисловості України освіченими фахівцями в 1992 році
з ініціативи Національного фармацевтичного університету було відкрито спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів». Метою вперше
створеної в Україні спеціальності була підготовка фахівців широкого профілю для виробничої,
науково-технічної та організаційно-керівної діяльності у сфері виробництва лікарських засобів.
Підготовка магістрів проводиться за сучасними навчальними планами із урахуванням найкращих вітчизняних та закордонних зразків підготовки фахівців промислової фармації. Спектр
підготовки студентів дає змогу працювати майже
на будь-якій ділянці хіміко-фармацевтичних підприємств та фармацевтичних фабрик з виробництва лікарських, препаратів та фармацевтичних
субстанцій, парфумерно-косметичної і біотехнологічної продукції; підприємств з виробництва
біологічно активних добавок, профілактичних напоїв, чаїв, санітарно-гігієнічних засобів: займатися науковою роботою в науково-дослідних інститутах з розробки та контролю якості лікарських
субстанцій і препаратів та викладацькою діяльністю у ВНЗ тощо.

Навчання за цією спеціальністю рівня «магістр» дозволить провізорам-косметологам поглибити свої знання в галузі косметології. Базова
підготовка магістра фармації за даною спеціальністю передбачає вивчення низки професійноорієнтованих дисциплін: методологія та логіка наукових досліджень, педагогіка вищої школи, косметологія, сучасні технології фармацевтичних
і парфумерно-косметичних засобів, управління
та економіка у фармацевтичній галузі, маркетингові дослідження, стандартизація фармацевтичної
та парфумерно-косметичної продукції.
Особлива увага приділяється практичній підготовці. Отримані теоретичні знання магістранти закріплюють під час проходження стажування на профільних кафедрах, у косметичних салонах і клініках України та ближнього зарубіжжя. Під керівництвом досвідчених професіоналів

Випускники спеціальності мають право працювати на посаді лікаря-лаборанта у лабораторіях клініко-лабораторної діагностики, клінічної
біохімії, клінічної бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології,
у лабораторіях бюро судово-медичних експертиз.

ПРОМИСЛОВА
БІОТЕХНОЛОГІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ПАРФУМЕРНОКОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
«Краса врятує світ» — аксіома, відома всім,
і цю красу подаруєте світу саме ви!
Косметологія — одна з найприбутковіших галузей сучасного виробництва. Заради її стрімкого розвитку вкрай необхідні фахівці найвищого
освітньо-кваліфікаційного рівня. Національний
фармацевтичний університет вперше в Україні започаткував підготовку фахівців за спеціальністю
«Технології парфумерно-косметичних засобів».

показників, впливу лікарських препаратів
на лабораторні показники, науково-дослідної
та управлінської роботи.
Навчальним планом підготовки лікарялаборанта передбачено отримання знань у галузі фундаментальних і професійно-орієнтованих
дисциплін: основи біоетики та біобезпеки, клінічна фармакологія, клінічна оцінка лабораторних
досліджень, доказова медицина, алгоритми і стандарти лабораторних досліджень, клінічна патогістологія, біохімія патологічних процесів, клінічна
імунологія та алергологія, клінічна генетика, цитологічна діагностика, санітарно-гігієнічна експертиза та інші.
Клінічна лабораторна діагностика (лабораторна діагностика) є медичною діагностичною
спеціальністю, що складається з сукупності досліджень in vitro біоматеріалу людського організму, заснованих на використанні гематологічних, загальноклінічних, паразитарних, біохімічних, імунологічних, серологічних, молекулярнобіологічних, бактеріологічних, генетичних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних методів, зіставлення результатів цих методів із клінічними даними і формулювання лабораторного висновку. Саме таке завдання може вирішувати лікар-лаборант освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Лабораторна діагностика». Навчити магістра з лабораторної діагностики розуміти суть процесів, які відбуваються
в організмі людини, для встановлення вірного діагнозу — наша кінцева мета.

Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності, до яких входять фундаментальні, загальноінженерні, медико-біологічні, економічні, хімічні та технологічні дисципліни, дають змогу випускникам здійснювати виробничо-технологічні
та організаційно-керівні функції в галузі виробниц
тва лікарських засобів, проводити розробку нових
або удосконалювати існуючі технологічні процеси,
обирати оптимальні умови здійснення цих процесів і керувати ними, користуватися сучасними методами контролю технологічних операцій і готової продукції, проектувати промислові підприємства з урахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці і цивільної оборони, здійснювати маркетингові дослідження на основі наукового планування виробництва, прогнозування його розвитку,
розробляти заходи з охорони праці на виробництві
і охорони навколишнього середовища.
Обравши магістратуру за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», кожен
отримає якісні знання в галузі фармацевтичного
виробництва та забезпечить собі гідне працевлаштування!

ЛАБОРАТОРНА
ДІАГНОСТИКА
Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання ролі лабораторної діагностики. Національний фармацевтичний університет проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Лабораторна
діагностика» з 2012 року. Підготовка професійно зорієнтованих фахівців за спеціальністю стала об’єктивною умовою для забезпечення високого рівня ефективності роботи кадрів, обізнаних зі специфікою різноманітних лабораторних

Пріоритетним вектором у галузі виробництва
різноманітної продукції, а також високоефективних фармацевтичних препаратів є біотехнологія. Біотехнологічні методи одержання продукції
успішно розробляються та впроваджуються у виробництво за умови підготовки спеціалістів, які
працюють, керують і розвивають промисловість
у цьому напрямку.
Підготовка фахівців за спеціальністю у НФаУ
проводиться не тільки в рамках фармацевтичної
освіти, а містить біотехнологічну освіту в різноманітних галузях, де застосовуються біотехнологічні процеси. Магістр-біотехнолог може працювати
на промислових підприємствах та фабриках різних форм власності майже всіх галузей народного господарства, зокрема в фармацевтичній, харчовій, ветеринарній, сільськогосподарській, переробній тощо. Він може обслуговувати станції
біологічного очищення стічних вод та токсичних
відходів, об’єкти міського комунального господарства; працювати в екологічних та природоохоронних службах; займатися науковою діяльністю
в профільних науково-дослідних інститутах; працювати у ВНЗ тощо.
Під час навчання студенти опановують дисципліни хімічного, технологічного, інженерного та економічного напрямку. Вивчення мікробіологічного синтезу субстанцій; культивування
та використання багатоклітинних організмів тварин і людини, рослинних клітин та тканин; гібридомної технології; генної та клітинної інженерії; вивчення виробництва та переробки різноманітної продукції із застосуванням біотехнологічних методів дає змогу випускникам виконувати
виробничо-технологічні та організаційно-керівні
функції в галузі виробництва мікробіологічної
та біотехнологічної продукції, розробляти нові
або удосконалювати існуючі технологічні процеси, слідкувати за експлуатацією технологічного обладнання мікробіологічного та біотехнологічних виробництв, що забезпечує стабільно високий рівень якості готової продукції; займатися питаннями екології та охорони навколишнього середовища і функціонування міського комунального господарства.

молодІсть фармацІЇ
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ФАРМАЦЕВТИЧНА
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Лідерами у галузі фармацевтичних біотехнологій є США, Канада, Японія, Німеччина, Велика
Британія, Голландія. На біотехнологічному світовому ринку в останні роки з’явилися нові потужні
біотехнологічні компанії Китаю та Індії. Про бурхливий розвиток фармацевтичних біотехнологій
свідчить зростання рівня біотехнологічної продукції на світовому фармацевтичному ринку до 25%.
У галузі виробництва лікарських препаратів
біотехнологія витісняє традиційні технології, відкриває принципово нові можливості. Біотехнологічним способом отримують генно-інженерні білки (інтерферони, інтерлейкіни, рекомбінантні гормони росту, вакцини проти різноманітних захворювань), ферменти, діагностичні засоби (тест-системи
на наркотики, лікарські речовини, гормони тощо),
моноклональні антитіла, вітаміни, антибіотики.
Упровадження вітчизняних розробок у фармацевтичній біотехнології України відбувається
не дуже швидко, однак у нашій країні є базис для
біотехнологічних новацій. Це фармацевтичні заводи, які здійснюють випуск біотехнологічних лікарських препаратів: «Фармак», «Ензим», «Дніпрофарм», «Біолік», «Фармбіотех», «Біостимулятор»,
«Індар», «Біофарма». Посилення та прискорення формування в Україні біотехнологічного сектора фармацевтичної промисловості можливе лише
за умови наявності професійно підготовлених фахівців. Вітчизняний ринок праці для фармацевтичних біотехнологів забезпечується значною кількістю підприємств, які сьогодні мають право виготовляти продукцію біотехнологічного походження.
Магістри з фармацевтичної біотехнології можуть працювати на промислових підприємствах
з виробництва лікарських засобів; на підприємствах з випуску виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, біологічно активних добавок; у науково-дослідних та проектних
інститутах; у ВНЗ тощо.
Навчальний процес за спеціальністю забезпечують провідні фахівці з фармацевтичного
та біотехнологічного напряму, а також фахівціпрактики з багаторічним досвідом професійної
діяльності.
Завдяки тому, що випускники отримують
диплом магістра з фармацевтичної біотехнології, аналогів якого нині в Україні немає, перед
ними відкриваються широкі перспективи успішного працевлаштування та кар’єрного зростання
як у фармацевтичній, так і у будь-якій іншій галузі економіки.

МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНІЗАЦІЙ
І АДМІНІСТРУВАННЯ
Менеджер — професія майбутнього. Ефективна діяльність будь-якого підприємства неможлива
без раціонального і ефективного управління. Менеджер організацій — це висококваліфікований

керівник, здатний спланувати і організувати роботу колективу з виконання поставлених завдань
у найкоротші терміни з найменшими витратами
і найбільшим прибутком.
Підготовка студентів за спеціальністю
«Менеджмент організацій і адміністрування»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») здійснюється для якісного та ефективного виконання
ними організаційно-управлінської, економічної,
комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці, з урахуванням соціальнопсихологічних аспектів управління в умовах конкуренції та ринкових відносин.
Менеджери формують цілі організації, забезпечують їх ресурсами, планують і здійснюють
контроль, приймають рішення, організовують
діяльність. Особистість менеджера — головний
фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.
Національний фармацевтичний університет — єдиний ВНЗ, який забезпечує весь комплекс підготовки затребуваних у конкурентному
середовищі, висококваліфікованих менеджерів,
використовуючи при цьому ресурсний потенціал фармацевтичної галузі, що найбільш динамічно розвивається. Студенти проходять практику
на провідних підприємствах галузі, зокрема ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров’я», ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», ЗАТ «Лекхім-Харків»,
ТОВ «ЕЙМ» та інших.
Випускники спеціальності отримують кваліфікацію «менеджер організації» і можуть працювати в різних галузях економіки і сферах бізнесу — обмежень для професіоналів немає!

ЛОГІСТИКА
Логістика — одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці. Спеціалісти
з логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі. Головне завдання фахівців з логістики — раціональна організація просування товарів та послуг від виробників до споживачів з метою якнайповнішого задоволення потреб останніх при мінімальних витратах шляхом
синхронізації управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками.
Фахівці з логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Рівень підготовки студентів у НФаУ, в якому
ефективно об’єднані сучасна економічна та менеджерська освіта й вивчення найкращого практичного досвіду функціонування оптових фармацевтичних фірм, аптечних установ та фармацевтичного виробництва, дозволить логістам — випускникам НФаУ реалізувати знання, вміння і навички
на посадах менеджера-логіста, менеджера митного
складу, логіста консигнаційного складу, митного інспектора, адміністратора основних бізнес-процесів
логістичної компанії, завідуючого складом, завідуючого транспортним господарством, менеджера з обслуговування клієнтів, начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення, менеджера
з міжнародних перевезень, менеджера логістичної
інформаційної системи, консультанта з ефективності діяльності підприємства та ін.
Логісти потрібні всюди: в логістичних компаніях, на митних терміналах, на виробничих
підприємствах, у науково-дослідних інститутах,
в оптових компаніях, на підприємствах роздрібної
торгівлі, у фінансових установах тощо.
Ви не будете мріяти про гроші, ви будете їх заробляти!

ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні для керівника будь-якого рівня,
що працює у сфері охорони здоров’я і фармації,
будь то головний лікар державної лікарні або власник приватної клініки, завідувач аптеки чи керівник великої фармацевтичної компанії, першочерговим завданням є забезпечення ефективності та стабільності функціонування своєї установи.
І тут вже недостатньо лише вищої фармацевтичної
або медичної освіти. Виникає необхідність знан
ня сучасних економічних інструментів управління, опанування вмінь стратегічного бачення, оволодіння навичками оцінки ринкової кон’юнктури
та формування комерційних зв’язків з урахуванням організаційних та регіональних особливостей фармацевтичного ринку та вмінням на практиці застосовувати методи й інструменти фармакоекономічного аналізу та ін.
Спеціальність «Економіка підприємства»
у НФаУ — це унікальне поєднання високоякісної класичної вищої освіти та доступної порівняно з іншими ВНЗ вартості навчання.
Навчання за цією спеціальністю в НФаУ дає
можливість отримати спеціальні знання з урахуванням вимог і специфіки фармацевтичної галузі, що дозволяє претендувати на високооплачувані керівні посади та реалізувати свої знання на підприємствах фармацевтичної, косметичної, мікробіологічної та харчової промисловості, у навчальних і науково-дослідних
установах фармацевтичного профілю, у сфері фармацевтичного бізнесу та в аптечних установах.
Водночас випускники спеціальності отримують диплом загального зразка, який за необхідності надає можливість працевлаштування
у фінансово-кредитних установах, органах митного контролю та державних податкових інспекціях,
у сфері комерційного обслуговування, управління

трудовими ресурсами та зайнятості, рекламних
і туристичних бюро, агенціях нерухомості, в дилерських і брокерських компаніях та ін.

МАРКЕТИНГ
У Росії в хіт-параді найзатребуваніших спеціальностей намітився новий лідер: на зміну недавнім спеціальностям-фаворитам прийшов більш
актуальний «Маркетинг».

Відсоток вакансій, на які можуть претендувати маркетологи в організаціях фармринку України, становить понад 60%. На думку фахівців із підбору персоналу, маркетолог — одна
з найперспективніших професій на ринку праці.
Маркетолог — фахівець, який регулярно досліджує і вивчає ринок, аналізує попит на товар, планує асортимент, визначає обсяг продукції
і ціну на неї, відстежує конкурентне середовище,
розробляє стратегії для просування продукту, розробляє бізнес-плани і пропонує найбільш вигідні
варіанти вкладання грошей.
Маркетолог — випускник НФаУ отримує
знання, що відповідають не тільки державним
освітнім стандартам за напрямом «Маркетинг»,
а й галузевим фармацевтичним. До основоположних дисциплін, які вивчають майбутні маркетологи, належать менеджмент, маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика,
товарна інноваційна політика, стратегічний маркетинг, маркетинговий менеджмент, а також інтегровані маркетингові комунікації, вивчення поведінки споживача, управління брендом тощо.
НФаУ дає можливість здобути не лише класичну економічну освіту маркетолога, але й вивчити фармацевтичну сферу за рахунок введення
до структури навчального плану спеціалізованих
фармацевтичних дисциплін.
Приклади посад, які вже обіймають маркетологи — випускники НФаУ: регіональний менеджер представництва зарубіжної фармацевтичної фірми; фармацевтичний (торговельний) представник вітчизняних і зарубіжних фірм; директор КП «Муніципальна аптека»; начальник відділу маркетингу підприємства; начальник відділу
страхування банку; керівник відділу аналітичних
досліджень та маркетингу рекламного агентства;
начальник тендерного сектора підприємства; фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог) в різних галузях; менеджери зі збуту і закупівель в різних галузях; мерчандайзер торговельних центрів та аптечних мереж, викладач ВНЗ.
І пам’ятайте: наступна сходинка для успішного маркетолога — посада генерального директора!

ЗАПРОШУЄМО отримати ДРУГУ Вищу освіту
Бакалаврів, спеціалістів, магістрів будь-якого
напряму підготовки запрошуємо отримати другу вищу освіту та ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «Специфічні категорії». Термін
навчання — 1 рік на денній та вечірній формах,
1,5 року — на заочній.

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Кардинальні зміни вимог стандартів і директив у сфері якості, що відбуваються в світі, зробили вкрай актуальним питання підготовки фахівців у галузі управління якістю. Створення цього
напряму підготовки співпало із загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської
інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості вітчизняної продукції та іміджу національних товаровиробників. З метою підготовки
спеціалістів з розробки, впровадження та підготовки до сертифікації систем управління якістю,
розробки відповідної документації та застосування загальних принципів і основних методів управління якістю у НФаУ було відкрито надсистемну спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація», яка належить до напряму підготовки
«Специфічні категорії». Таким чином, випускники будь-якого ВНЗ, які мають диплом бакалавра,
спеціаліста або магістра, мають можливість за короткий термін здобути другу вищу освіту за очною
або заочною формами навчання.
Під час навчання студенти вивчають основ
ні терміни та поняття у галузі управління якістю,
ознайомлюються із сучасними принципами менеджменту якості, покладеними в основу міжнародних і національних стандартів у галузі якості, набувають уміння планувати та здійснювати
формування системи управління якістю згідно
з вимогами міжнародних стандартів ISO, визначають невідповідності й проводять корегувальні дії з метою поліпшення діяльності організації.

Такі знання дозволяють випускникам працювати на промислових підприємствах та в організаціях сфери послуг усіх галузей народного господарства; у службі Державного стандарту України; в організаціях, що забезпечують та контролюють якість та безпеку послуг і продукції народного
споживання; у ВНЗ тощо.
Випускники
спеціальності
здійснюють
організаційно-керівні функції в галузі виробництва продукції відповідно до вимог з якості згідно
з нормативно-технічною документацією; займаються розробкою нормативних документів у сфері якості як на рівні підприємства чи установи, так
і на державному рівні; беруть участь у сертифікації
та стандартизації продукції та послуг, у формуванні та сертифікації систем управління якістю згідно з міжнародними стандартами ISO.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
Адміністративний менеджмент — це діяльність з управління всередині колективу, органу
або державної установи, спрямована на вирішення зовнішніх завдань, створення в колективі найкращих умов для цього.
Спеціальність з кожним роком набуває популярності у всьому світі, що продиктовано

нагальною потребою підприємств різних галузей
у керівних кадрах вищої ланки.
У процесі навчання особлива увага приділяється дисциплінам, пов’язаним з соціологією,правом, менеджментом. Серед них — менеджмент організацій; теорія організації; кадровий менеджмент; техніка адміністративної діяльності; правові
основи управлінської діяльності; ризики в менеджменті; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; регіонально-адміністративний менеджмент.
Практична підготовка магістрів за фахом проводиться на провідних підприємствах різних галузей
промисловості, зокрема й фармацевтичної галузі.
Випускники спеціальності мають можливість працювати в органах державного і місцевого
управління; інфраструктурі державних і некомерційних підприємств; підрозділах системи освіти;
науково-дослідних закладах; бізнесі; у сфері сервісу та туризму; маркетингу і реклами; страхування.
Навчання проводиться на базі повної вищої
та базової освіти будь-якого напряму підготовки.
Після закінчення навчання слухачі отримують диплом магістра, а також набувають універсальних
знань, які дозволяють їм реалізувати себе як адміністратори і менеджери вищого державного рівня.

ПЕДАГОГІКА
ВИЩОЇ ШКОЛИ
Актуальність підготовки магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» обумовлена активним входженням України до європейського
освітнього простору, необхідністю впровадження інноваційних технологій навчання, відсутністю психолого-педагогічної підготовки викладачів
ВНЗ, значна частина яких не має класичної педагогічної освіти.
Магістерська підготовка за спеціальністю дає
старт новим можливостям і кар’єрному зростанню, тому що ХХІ ст. — час безперервної освіти, вищій школі потрібні кваліфіковані кадри (сьогодні

в Україні понад 1000 ВНЗ); зростає престиж професії педагога (на великих фірмах впроваджується
«coaching» — наставництво).
У процесі навчання застосовуються інтерактивні форми і методи, педагогічні інновації, проводяться тренінгові заняття, стажування у ВНЗ
Харкова. Заняття проводяться за денною і вечірньою формами навчання 4 рази на тиждень у зручний для магістрантів час в обладнаних аудиторіях
на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. Заочна форма навчання передбачає 4 сесії за весь період навчання. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі Національного фармацевтичного університету, а також провідні спеціалісти педагогічних
ВНЗ міста за запрошенням.
Випускники спеціальності мають можливість працювати на посаді асистента, викладача ВНЗ; завідувача навчальної лабораторії; методиста вищої категорії; молодшого наукового
співробітника.
НФаУ надає можливість отримати другу вищу
освіту за будь-якою спеціальністю напряму підготовки «Фармація» зі скороченим терміном навчання.
Крім того, НФаУ надає можливість отримати заочно другу вищу економічну освіту за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій і адміністрування» на базі вищої медичної або фармацевтичної освіти (без інтернатури). Підготовка здійснюється за інтегрованими навчальними планами, завдяки чому випускник отримує диплом за 2 роки
і 4 місяці.
Отримання другої вищої освіти в НФаУ —
це високодохідні інвестиції у ваше майбутнє, адже
за дипломом нашого ВНЗ стоять багаторічні традиції фундаментальної освіти, новітні методики
та технології навчання і потужний професорськовикладацький склад.

4	молодІсть фармацІЇ

АСПІРАНТУРА
Аспірантура — це ваш шанс подальшого професійного та особистого розвитку, крок до науки, адже через аспірантуру готуються наукові та
науково-педагогічні кадри. Навчання в аспірантурі дасть можливість здобути науковий ступінь
кандидата наук, що, в свою чергу, допоможе отримати новий статус у суспільстві та бізнесі в умовах
сучасної конкуренції на ринку праці, відкриє дорогу до успішного кар’єрного зростання.
НФаУ має високий науковий потенціал. Висококваліфікований науково-педагогічний корпус університету має більш ніж 200-річний досвід
підготовки науковців вищої кваліфікації для фармацевтичної галузі України, дальнього та ближнього зарубіжжя. Матеріально-технічна, нав
чально-методична бази та сучасне лабораторне
устаткування дають можливість проводити наукові дослідження з урахуванням стандартів належної
виробничої практики.
Аспірантура відкрита за чотирма науковими
спеціальностями:
• 14.03.05 — «Фармакологія»,
• 15.00.01 — «Технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація»,

• 15.00.02 — «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»,
• 15.00.03 — «Стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів».
При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради з прийому захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Навчання в аспірантурі можливе з відривом
від виробництва або без відриву від виробництва.
Терміни навчання: аспірантура з відривом від виробництва — до 3 років, аспірантура без відриву
від виробництва — до 4 років.
Навчання в аспірантурі можливе за рахунок
коштів юридичних та фізичних осіб або державного бюджету.
Для громадян України щорічна вартість навчання в аспірантурі за контрактом у 2015/2016
навчальному році:
• з відривом від виробництва — 24 000 грн.
• без відриву від виробництва — 21 000 грн.
До аспірантури приймаються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра, випускники фармацевтичного факультету зараховуються до

аспірантури після проходження інтернатури або
магістратури.
Прийом документів проводиться з 15 червня
до 25 серпня.
Перелік необхідних документів:
• заява про вступ на ім’я ректора (подається
вступником особисто);
• документ державного зразка про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додаток до нього;
• листок з обліку кадрів;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (при їх відсутності — наукова доповідьреферат з обраної наукової спеціальності);
• висновок передбачуваного наукового керівника;
• медична довідка про стан здоров’я за формою №086-У;
• сертифікат про проходження інтернатури
(для випускників фармацевтичного факультету та
лікарів) — копія;
• рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу для вступників в рік закінчення ВНЗ;

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У НФаУ
Під дистанційним навчанням розуміється комплекс освітніх послуг, що надається віддаленим від навчального закладу студентам
у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних
та інформаційно-комунікативних технологій.
Національний фармацевтичний університет також приєднався до передових університетів світу і розпочав впровадження дистанційних
навчальних технологій. Так, у 2007 році на базі
LMS Moodle було створено навчальний портал
pharmel.kharkiv.edu.
Відповідно до положень наказу Міністерства
освіти и науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 року №466, дистанційне навчання може
реалізовуватись і як окрема форма навчання,
і шляхом використання дистанційних технологій для забезпечення навчання в денній, вечірній,
заочній формах.
Впровадження дистанційного навчання
як окремої форми передбачає вирішення низки
завдань з організаційного, кадрового, навчальнометодичного, апаратного, програмного, телекомунікаційного, інформаційного та матеріальнотехнічного забезпечення. Визначальним з усіх зазначених завдань є підготовка кадрів, а саме стовідсоткове підвищення кваліфікації викладачів,
які будуть безпосередньо задіяні у навчанні дистанційних студентів. У зв’язку з цим протягом
останніх трьох років більше 100 викладачів НФаУ
підвищили власну кваліфікацію за програмою
«Технології розроблення дистанційних курсів».
На цей час дистанційна форма навчання
у НФаУ існує на надсистемних спеціальностях:
«Якість, стандартизація та сертифікація», «Педагогіка та психологія вищої школи» та «Адміністративний менеджмент», а з 2015/2016 н. р. планується набір групи за спеціальністю «Фармація»
кваліфікаційного рівня магістр (термін навчання — 1,5 року).
Особливістю організації навчального процесу
майбутніх магістрів стане складання графіка навчального процесу, який характеризується послідовним вивченням окремих дисциплін протягом
чітко обмеженого строку, наприклад, на вивчення дисципліни «Соціальна економіка у фармації»
буде виділено 1, 2 і 3 навчальні тижні, на вивчення дисципліни «Методологія та логіка наукових
досліджень» — 4 і 5 тижнів тощо.

Студенти, які зараховані до групи дистанційного навчання, отримають персональний доступ до дистанційних курсів з відповідних дисциплін, що являють собою найсучасніші навчальнометодичні комплекси (візуалізовані матеріали, засоби поточного контролю та засоби комунікації з викладачем). Протягом запланованого строку магістранти будуть опрацьовувати надані матеріали, регулярно взаємодіяти з викладачами за допомогою Web-інструментів навчального порталу,
виконувати індивідуальні і групові завдання, пересилати їх в електронному вигляді для перевірки, проходити тестування. Тривалість перебування студентів на навчальній сесії буде залежати від
активності їх роботи у дистанційних курсах. Однак
усі лабораторні заняття, які передбачені навчальним планом (наприклад, з дисциплін «Фармако
гностичний аналіз нової ЛРС», «Сучасні технології лікарських засобів», «Розробка та валідація методів контролю лікарських засобів» тощо), а також
складання підсумкових модульних контролів з усіх
дисциплін проводитимуться в університеті очно.
Дистанційні технології сьогодні достатньо широко використовуються для підтримки традиційних форм навчання. Так, для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання у web-середовищі
розміщено більше 2000 мультимедійних лекцій,
з них більше ніж 500 — з аудіосупроводом викладача, близько 300 текстів та конспектів лекцій, завдання для самостійної роботи студентів, автоматизовані навчальні програмні засоби та більше
15 000 тестових питань, база яких постійно оновлюється, та інші навчальні матеріали. Тестовий модуль надає широкі можливості щодо використання
різноманітних режимів тестів, у тому числі й «навчальних», коли в питаннях надаються підказки
або коментарі з поясненням правильної відповіді.
Найважливішими умовами створення для
студентів оптимальних варіантів використання
навчально-методичних матеріалів стали:
• розвиток корпоративної університетської
мережі з потужними каналами зв’язку з Інтернет;
• створення на корпоративних серверах
електронних інформаційних баз даних, електрон
них бібліотек з Web-доступом, що надає можливість студентам і викладачам звертатися до електронних матеріалів, тестових модулів у будь-який
час і в будь-якій точці простору.
Крім доступності навчального матеріалу для
підтримки самостійної роботи студентів LMS

Moodle надає велику кількість комунікативних
інструментів, таких як форуми, чати, внутрішня пошта, блоги. Широкі можливості для комунікації — одна з найбільш важливих сторін сучасних віртуальних навчальних середовищ. Завдяки
цьому студенти мають можливість зв’язку з викладачем, отримання консультації в онлайн- або
оффлайн-режимах, а також можливість отримання індивідуальної траєкторії вивчення предмета. Викладачеві ж надано інструмент контролю за результатами проведення самостійної роботи в різних формах (тестовий контроль з широкими можливостями налаштування варіантів проходження тесту, пересилання файлів будь-якого
формату з результатами виконання індивідуального або групового завдання тощо).
У цілому, самостійна робота студентів з опанування певних дисциплін з використанням дистанційних технологій передбачає:
• роботу з електронними виданнями на сайті бібліотеки та електронними навчальнометодичними матеріалами на навчальному порталі, підготовку до семінарів, практичних та лабораторних занять;
• самоперевірку знань за допомогою комп’ю
терного online-тестування;
• поточний контроль за допомогою комп’ю
терного тестування в комп’ютерних класах університету;
• виконання індивідуальних завдань;
• індивідуальні консультації з викладачами
засобами віртуального навчального середовища
(форум, чат, листування);
• підготовку курсових і кваліфікаційних робіт.
Важливим завданням, що сьогодні поставлено ректоратом перед колективами кафедр у напрямі впровадження інформаційних технологій
у навчальний процес, є створення навчальних відеофільмів, відеозаписів практичних, лабораторних занять та вебінарів, що має істотно підвищити продуктивність та якість навчання студентів.
Л.В. Галій,
доктор фармацевтичних наук,
декан факультету
ступеневої фармацевтичної освіти
Я.І. Панкратова,
директор центру
дистанційних технологій навчання

• посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
• направлення закладу, для якого буде здійснюватися підготовка аспіранта;
• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
• паспорт.
Вступник надає особисто паспорт, оригінал
документа про освітньо-кваліфікаційний рівень
(диплом) і додаток до нього, оригінал медичної довідки за формою 086-У (при наданні їхніх копій).
Початок навчання в аспірантурі з 1 грудня.
Вступники до аспірантури у вересні складають конкурсні вступні іспити з філософії, іноземної мови, наукової спеціальності.
Додаткова інформація за тел.: (057) 706–30–71
Наша адреса: Україна, 61002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 53
Е-mail: nauka@ukrfa.kharkov.ua
www.pharm.kharkiv.edu
Л.М. Губська,
завідувач відділу аспірантури та докторантури

Говорят выпускники
Б о л ь ш и н с т в о
выпускников
со
степенью бакалавра
и специалиста задумываются о прохождении
магистратуры или получении второго высшего образования.
Они
мотивируют
этот поступок двумя
причинами: желание продолжить образование по первой специальности
или расширить поле будущей деятельности, получив диплом по другой, новой специальности.
Такой выпускницей была и я, когда в 2013 году
воспользовалась рекомендацией знакомого преподавателя и подала заявку на специальность
«Качество, стандартизация и сертификация»
(«КСС»), еще слабо понимая тогда специфику
этого направления подготовки.
Не буду скрывать, первые месяцы обучения
показались довольно сложными, но это не было
связано с объемными домашними заданиями, составлением больших конспектов или рутинным заполнением рабочих журналов. Сложность заключалась в переориентации мышления, так как первое образование было фармацевтического профиля, и, к моему удивлению,
специальность «КСС» не была связана с этим
видом деятельности, а была направлена на проблемы качества, причем именно на организационные аспекты.
Качество окружает нас повсеместно, но мы
даже не задумываемся о его значении и роли в нашей жизни. Выпускники специальности «КСС»
имеют возможности и все необходимые знания,
чтобы сделать окружающий нас мир лучше, организовывая и контролируя процессы создания
товаров и услуг, корректируя деятельность компании в целом, заботясь об экологической безопасности, при этом занимая достойные высокооплачиваемые должности на различных предприятиях.
Хочу выразить благодарность преподавателям
кафедры, так как они не только научили нас теории, но и подготовили к реальной работе в будущем, потому как наши модульные и зачетные работы были основаны на выполнении персональных практических заданий, что принуждало нас
мыслить шире и находить подходы к решению самых разных задач. Приобретенные знания помогли мне без опыта работы и с еще незащищенным
дипломом получить очень интересные предложения трудоустройства сразу от нескольких работодателей.
Ирина Мельник,
магистр по управлению качеством,
выпускница НФаУ 2015 г.
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