Рішення Вченої ради
від 29.06.2016 року

І. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо аналізу виконання
наказу № 380 від 31.08.2015 «Про виконання постановчої доповіді
ректора на 2015/2016 н.р.» Основні напрямки роботи на липень-серпень
2016 р. структурних змін кафедр ухвалити:
1.
Здійснювати аналіз діяльності НФаУ згідно міжнародних і
всеукраїнських рейтингових показників.
Відп.: заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М.
Термін: щомісяця
2.
В серпні на засіданні Вченої ради надати рейтинг кафедр і НПП
за 2015-2016 навчальний рік.
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.,
керівник відділу управління якістю Свєточева І.І.
3. Підготувати методичні матеріали для самостійної роботи студентів
та забезпечити доступ на вебсайтах кафедр і дистанційному порталі.
Відп.: завідуючі кафедрами, декани
директор Центру дистанційних технологій навчання Панкратова Я.І.
Термін: до 01.10.2016 р.
4. Створити дистанційні курси для всіх курсів на усіх кафедрах.
Відп.: завідуючі кафедрами, декани
директор Центру дистанційних технологій навчання Панкратова Я.І.
Термін: до 01.10.2016 р.
5. Проводити ректорські зустрічі зі студентами та молодими вченими.
Видати монографії по історії кафедр. Зробити фотосесії Вченої ради,
ректорату, спеціалізованих рад, заслужених професорів та ін., модель
матеріально-технічної бази, стенди на кафедрах.
Відп.: проректор з виховної роботи, доц. Кухтенко О.С., зав. каф.
Термін: до 01.12.2016 р.

6. Забезпечити роботу членів приймальної комісії та штабу
абітурієнтів. Приймати документи в електронній формі. Оновити
інформацію в єдиній державній електронній базі освіти. Зробити наказ про
зарахування студентів. Забезпечити роботу студентських ресторанів, музею.
Відп.: відп. секретар приймальної комісії, доц. Погорєлов С.В.
директор комп'ютерного центру, доц. Власов В.С.
проректор з виховної роботи, доц. Кухтенко О.С.
директор харчувального комплексу Шишкіна О.С.
Термін: впродовж вступної компанії 2016 р.
7. Підготовка навчальних корпусів до навчального року (вул.
Валентинівська, 4):
• Утеплення фасадів 3-х корпусів
• Євроремонт туалетів
• Центральний вхід до хімічного корпусу
Відп.: проректор з АГР Канцедал Л.М.
головний інженер Матушкін Д.В.
заступник ректора Коваленко Л.М.
головний бухгалтер Дурасова Н.Ф.
коменданти
Термін: липень-серпень 2016 р.
8. Підготувати гуртожитки. Здійснити поселення студентів. Перевірити
технічний і санітарний стан будівель. Підписати контракти на проживання в
гуртожитках.
Відп.: проректор з виховної роботи, доц. Кухтенко О.С.
директор коледжу НФаУ, доц. Прокопенко Т.С.
головний інженер Матушкін Д.В.
коменданти гуртожитків
декани
Термін: липень-серпень 2016 р.

9. Завершити ремонт та розпочати роботу ЦНДЛ.
Відп.: проректор з АГР Канцедал Л.М.
проректор з наукової роботи, доц. Крутських Т.В.
директор ЦНДЛ Кошова О.Ю.
Термін: до 01.09. 2016 р.
10. Створити НДІ з двома секторами:
• Хіміко-технологічний (вул. Валентинівська, 4)
• Медико-фармацевтичний (вул. Куликівська, 12)
Створити 2 науково-дослідні лабораторії: синтетичну та фіто-хімічну
Відп.: проректор з наукової роботи, доц. Крутських Т.В.
директор ЦНДЛ Кошова О.Ю.
Термін: впродовж 2016 р.
11. Закупити, розподілити та установити комп’ютери.
Відп.: директор комп'ютерного центру Власов В.С.
заступник ректора Коваленко Л.М.
головний бухгалтер Дурасова Н.Ф.
Термін: до кінця 2016 р.
12. Завершити ремонт приміщення для книгосховища. Підготувати
приміщення для архіву (простір між поверхами, горище).
Відп.: проректор з АГР Канцедал Л.М.
директор наукової бібліотеки Гавиш Н.Б.
Термін: до 01.09. 2016 р.
13. Впровадити електронну пропускну систему.
Відп.: директор комп'ютерного центру Власов В.С.
заступник ректора Коваленко Л.М.
головний бухгалтер Дурасова Н.Ф.
Термін: до кінця 2016 р.

14. Розробити алгоритм свята «Посвята у студенти».
Відп.: проректор з виховної роботи, доц. Кухтенко О.С.
директор коледжу НФаУ, доц. Прокопенко Т.С.
декани
Термін: липень-серпень 2016 р.
15. Підготувати видання ректорату: "Організація навчального процесу",
"Досягнення та плани НФаУ", "Плани роботи структурних підрозділів".
Відп.: заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М.
заступник ректора з кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
вчений секретар Кононенко Н.М.
Термін: до 01.09.2016 р.
16. Підготувати алгоритм спільного засідання Конференції трудового
колективу та Вченої ради в серпні.
Відп.: голова ППО, проф. Малий В.В.
вчений секретар Кононенко Н.М.
Термін: до 15.08.2016 р.
17. Проводити підготовку до VIII Національного з’їзду фармацевтів та
Дня фармацевтичного працівника у вересні: проект програми, проект
рішення, алгоритм проведення, доповідь ректора, видання, подарунки,
висвітлення в пресі та на ТБ, святкова party. Створити: книга "МТБ НФаУ",
стенд «Історія НФаУ», фільм «НФаУ від з’їзду до з’їзду».
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.
секретар оргкомітету, проф. Зайченко Г.В.
Термін: до 10.09.2016 р.
18. Проводити підготовку до VII конгресу патофізіологів Укаїни у
жовтні: проект програми, проект рішення, алгоритм проведення, доповідь
ректора, видання, подарунки, висвітлення в прессі та на ТБ.
Відп.: секретар оргкомітету, проф. Кононенко Н.М.

Термін: до 01.10.2016 р.

ІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження змін у
правилах прийому в 2016 році ухвалити:
1. Створити належні умови для подання електронних заяв на базі
повної загальної середньої освіти на денну форму та сканування атестату.
Відп.: відп. секретар приймальної комісії, доц. Погорєлов С.В.
Термін: до 01.07.2016 р.
2. Визначити обсяг квот (до 10%) для наступних категорій громадян:
особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання; діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, звільнені з
військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015
року; особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби
громадянами України.
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.
відп. секретар приймальної комісії, доц. Погорєлов С.В.
Термін: до 01.07.2016 р.
3. Запровадити з 01 вересня 2016 року відповідно до наказу МОН
України від 06.11.15 №1151 «Про особливості запровадження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266» нові освітні програми для здобуття вищої освіти з
нормативними термінами навчання, а також навчальні плани згідно з
вимогами Закону України «Про вищу освіту».
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М.
директор НМЛ, доц. Огарь С.В.

декани факультетів
завідувачі випускаючих кафедр
Термін: до 01.09.2016 р.
ІІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
тем

дисертаційних

робіт,

призначення

наукових

керівників

(консультантів), термінів виконання дисертацій аспірантам та
здобувачам НФаУ на підставі рішень Проблемних комісій МОЗ та
НАМН України ухвалити:
ДОКТОРСЬКА дисертація
1.1.
Докторанту кафедри
фармацевтичного
маркетингу та
менеджменту, кандидату фармацевтичних наук САМБОРСЬКОМУ Олегу
Степановичу затвердити тему докторської дисертаційної роботи
«Теоретичне та науково-практичне обґрунтування соціально орієнтованої
товарної політики фармацевтичного підприємства» на здобуття наукового
ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковим
консультантом призначити доктора фармацевтичних наук, професора
Слободянюка М.М., термін виконання дисертації: 01.12.2015-30.11.2018
роки. Для виконання дисертації прикріпити докторанта до кафедри
фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
КАНДИДАТСЬКІ дисертації
1.2. Аспіранту без відриву від виробництва кафедри фармакології та
лікарської токсикології ЗАХАРКО Наталії Володимирівні затвердити тему
кандидатської дисертаційної роботи «Науково-практичні підходи до
удосконалення логістики зовнішньоекономічних процесів в діяльності
фармацевтичних компаній» на здобуття наукового ступеня кандидата
фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковим
керівником призначити доктора фармацевтичних наук, професора СагайдакНікітюк Р.В., термін виконання дисертації: 01.12.2015-30.11.2019 роки. Для

виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри менеджменту та
адміністрування НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
1.3. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри управління якістю
КАРАМАВРОВІЙ Тетяні Валеріївні затвердити тему кандидатської
дисертаційної роботи «Науково-практичні підходи до оранізації аудитів
систем управління якістю фармацевтичних підприємств» на здобуття
наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю
15.00.01-«технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація», науковим керівником призначити кандидата фармацевтичних
наук, доцента Лебединця В.О., термін виконання дисертації: 01.12.201530.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри
управління якістю НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
1.4. Аспіранту без відриву від виробництва кафедри фармакології та
лікарської токсикології КОРАНГ Людмилі Анатоліївні затвердити тему
кандидатської дисертаційної роботи «Експериментальне вивчення
протизапальних та противиразкових властивостей густих екстрактів аїра
болотного» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук
за спеціальністю 14.03.05-«фармакологія», науковим керівником призначити
доктора медичних наук, професора Деримедвідь Л.В., термін виконання
дисертації: 01.12.2015-30.11.2019 роки. Для виконання дисертації прикріпити
аспіранта до кафедри фармакології та лікарської токсикології НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
1.5. Аспіранту без відриву від виробництва кафедри фармакології та
лікарської токсикології ПАЗЮК Дарині-Марії Валеріївні затвердити тему
кандидатської дисертаційної роботи «Фармакогностичне вивчення моркви
посівної (Daucus carota L. var. sativus)» на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична
хімія та фармакогнозія», науковим керівником призначити доктора
фармацевтичних наук, професора Журавель І.О., термін виконання

дисертації: 01.12.2015-30.11.2019 роки. Для виконання дисертації прикріпити
аспіранта до кафедри хімії природних сполук НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
1.6. Аспіранту без відриву від виробництва СІЛАЄВУ Артему
Олександровичу затвердити тему кандидатської дисертаційної роботи
«Фармакоекономічні підходи до оптимізації фармакотерапії дітей, хворих на
гострі респіраторні вірусні інфекції» на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та с удова фармація», науковим
керівником призначити доктора фармацевтичних наук, доцента Ткачову
О.В.., термін виконання дисертації: 01.12.2014-30.11.2018 роки. Для
виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри фармакоекономіки
НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 20.04.2016р. протокол № 96.
1.7. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри соціальної фармації
СУРІКОВІЙ Ірині Олександрівні затвердити тему кандидатської
дисертаційної роботи «Наукове обгрунтування сучасних принципів
соціальної фармації в реформування охорони здоров`я» на здобуття
наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю
15.00.01-«технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація», науковим керівником призначити кандидата фармацевтичних
наук, доцента Кубарєву І.В., термін виконання дисертації: 01.12.201530.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри
соціальної фармації НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
1.8. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри управління та
економіки підприємства ЧЕЧОТКІ Олені Валеріївні затвердити тему
кандидатської дисертаційної роботи «Науково-практичні засади формування
маркетингової політики просування лікувально-косметичних засобів в
аптечній мережі» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних
наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія ліків, організація фармацевтичної
справи та судова фармація», науковим керівником призначити доктора

фармацевтичних наук, професора Посилкіну О.В., термін виконання
дисертації: 01.12.2015-30.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити
аспіранта до кафедри управління та економіки підприємства НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
2. Про затвердження відкорегованих назв тем дисертаційних
робіт:
2.1. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри медичної хімії
ЄРЬОМІНІЙ Ганні Олександрівні (науковий керірвник – проф.
Перехода

Л.О.,

термін

виконання

01.12.2014-30.11.2017

роки)

затвердити нову назву теми кандидатської дисертаційної роботи
«Пошук нових біологічно активних похідних тіазолу на основі
несиметричних тіосечовин» замість раніше затвердженої теми «Пошук
нових біологічно активних речовин на основі 6-нітроантранілової
кислоти» (затверджена вченою радою НФаУ протокол №6 від
27.02.2015р. на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних
наук за спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична хімія та фармакогнозія»
у зв`язку з одержаними результатами дисертаційного дослідження.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.
2.2. Здобувачу кафедри технології ліків ШЕВІНІЙ Вікторії
Леонідівні затвердити нову назву теми кандидатської дисертаційної
роботи «Розробка складу та технології таблеток «Уронефрон» замість
раніше затвердженої теми «Створення та стандартизація виробництва
ін`єкційного препарату гепатопротекторної дії на основі ессенціальних
фосфоліпідів» (затверджена вченою радою НФаУ 23.04.2012р. протокол
№10, науковий керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г., термін виконання
2012-2017

роки)

на

здобуття

наукового

ступеня

кандидата

фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація» у зв`язку з
одержаними результатами дисертаційного дослідження.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 15.06.2016р. протокол № 97.

3. Про призначення нового наукового керівника при виконанні
кандидатської дисертації аспіранту кафедри фармакології та лікарської
токсикології Калько К.О.:
Аспіранту з відривом від виробництва кафедри фармакології та
лікарської токсикології третього року навчання КАЛЬКО Катерині
Олександрівні (термін навчання з 01.12.2013р. по 30.11.2016р.) у зв`язку з
виробничою необхідністю призначити науковим керівником доц. к.фарм.н.,
доц. Кононенко А.В. замість раніше призначеної проф. Дроговоз С.М. при
виконанні кандидатської дисертації на тему «Хронофармакологічне
дослідження активності гепатопротекторних засобів» (затверджена Вченою
радою НФаУ 23.12.2013р. протокол №5).
Підстава: заява Калько К.О., згода проф. Дроговоз С.М. та доц.
Кононенко А.В.

