Рішення Вченої ради
від 26.12.2016 року

Заслухавши

та

обговоривши

інформацію

щодо

підсумків

діяльності НФаУ за 2016 рік та бюджету НФаУ на 2017 рік ухвалити:
1.

Звіт ректора Національного фармацевтичного університету

академіка НАН України В.П. Черних за 2016 рік затвердити.
2.

Завершити роботу по затвердженню нового стандарту вищої

освіти спеціальності 226 Фармація у МОН України.
Відп.: перший проректор з НПР проф. Котвіцька А.А.
зав. НМЛ доц. Владимирова І.М.
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Термін: до кінця навчального року
3. Забезпечити своєчасне проведення акредитації напряму підтотовки
6.030601

Менеджмент;

спеціальності
8.18010018

напряму

8.05140101

підготовки

Промислова

Адміністративний

6.051401

Біотехнологія;

біотехнологія;

спеціальності

менеджмент.

Провести

ліцензування

в

установлені терміни.
Організувати роботу акредатаційних комісій.
Термін: до 30 травня 2017 р.
Подати заявку щодо отримання ліцензії на освіту, сертифікатів про
акредитацію.
Термін: до 1 липня 2017 р.
Відп.: зав. НМЛ доц. Владимирова І.М.
завідувачі випускових кафедр: проф. Стрельников Л.С., доц. Носик
О.М.
декан Здорик О.А.
4. Організувати проведення на базі НФаУ ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіада з фармакології (22-24 березня 2017 р.) та фармації
(28-30 березня 2017 р.).

Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
зав. кафедри фармакології проф. Штриголь С.Ю.
5. Видати монографії історії кафедр: аналітичної хімії, аптечної
технології ліків, біології, біотехнології, ботаніки, клінічної фармакології та
клінічної

фармації,

фармакології

ІПКСФ,

клінічної

лабораторної

косметології

та

діагностики,

аромології,

клінічної

медичної

хімії,

неорганічної хімії, нутриціології та фармацевтичної броматології, соціальної
фармації, токсикологічної хімії, процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних
виробництв, промислової фармації, промислової фармації та економіки
ІПКСФ,

управління

фармакотерапії,

якістю,

фармакогнозії,

фармакоекономіки,

фармацевтичної

фармацевтичного

менеджменту, фізіології та анатомії людини,

хімії,

маркетингу

та

філософії та соціології,

фізичної та колоїдної хімії, фізики, фізичного виховання та здоров’я,
фундаментальної та мовної підготовки,

хімії природних сполук, якості,

стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ.
Відп.: завідувачі кафедр
Термін: до 20 грудня 2017 р.
6. Провести акредитацію лабораторії мікробіологічних та імунологічних
досліджень з метою отримання дозволу на проведення досліджень МБЧ ГЛЗ.
Відп.: зав. лабораторії проф. Філімонова Н.І.
Термін: до 30 червня 2017 р.
7. Затвердити кошторис НФаУ на 2017 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо прийняття нової
редакції Колективного договору ухвалити:
Затвердити нову редакцію Колективного договору між адміністрацією та
первинною профспілковою організацією НФаУ на 2017-2021 рр.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо прийняття нової
редакції Правил внутрішнього трудового розпорядку ухвалити:

Затвердити нову редакцію «Правил внутрішнього трудового розпорядку
НФаУ».
Заслухавши звіт директора коледжу НФаУ про виконання умов
контракту від 23.01.2013 р. ухвалити:
Звіт директора Коледжу НФаУ доцента Прокопенко Т.С. про виконання
умов Контракту від 23.01.2013 року за період 2013- 2016 рр. затвердити.
Заслухавши

та

обговоривши

інформацію

щодо

висунення

кандидатур аспірантів з відривом від виробництва Національного
фармацевтичного

університету

для

призначення

на

2017

рік

академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів
України ухвалити:
Враховуючи результати роботи над кандидатською дисертацією та
виконання індивідуального плану підготовки в аспірантурі з відривом від
виробництва за результатами атестації за перший рік навчання, а також
суспільну діяльність, клопотати перед Міністерством охорони здоров`я
України:
1. Про призначення академічної стипендії Президента України на
2017 рік аспіранту з відривом від виробництва другого року навчання
кафедри фармацевтичної хімії СМЄЛОВІЙ Наталії Миколаївні (термін
навчання з 01.12.2015р. по 30.11.2018р., науковий керівник – д.фарм.н., проф.
Євтіфєєва О.А.).
2. Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів
України на 2017 рік аспіранту з відривом від виробництва другого року
навчання кафедри фармакогнозії КРЮКОВІЙ Анні Ігорівні (термін
навчання з 01.12.2015р. по 30.11.2018 роки, науковий керівник – д.фарм.н.,
доц. Владимирова І.М.).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження теми
докторської дисертаційної роботи, призначення наукового консультанта,

терміну виконання дисертації докторанту НФаУ на підставі рішення
Проблемної комісії МОЗ та НАМН України ухвалити:
Докторанту кафедри технології ліків, кандидату фармацевтичних
наук, СТАДНІЧЕНКО Олександру Вікторовичу затвердити тему
докторської

дисертації

ліпосомальних

«Наукове

протипухлинних

обгрунтування

лікарських

та

засобів

розробка
на

основі

іринотекану і оксаліплатину» на здобуття освітньо-наукового рівня
доктор наук зі спеціальності 226 Фармація (галузь знань 22 Охорона
здоров`я), науковим консультантом призначити д.фарм.н., проф. Ярних
Т.Г., термін виконання дисертації 01.12.2016-30.11.2018 роки. Для
виконання дисертації прикріпити докторанта до кафедри технології
ліків НФаУ.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
відкорегованої назви теми дисертації здобувачам НФаУ ухвалити:
Здобувачу кафедри промислової фармації, кандидату фармацевтичних
наук,

ГРУБНИКУ

Ігорю

Михайловичу

у

зв`язку

з

одержаними

результатами дисертаційного дослідження затвердити скореговану назву
теми докторської дисертації «Наукове та експериментальне обгрунтування
розробки м`яких лікарських засобів на основі гідроколоїдів з рослинними
екстрактами» замість раніше затвердженої теми «Розробка складу та
технології м`яких лікарських засобів на основі екстрактів з рослинної
сировини» (затверджена Вченою радою Національного фармацевтичного
університету 27.10.2009р. протокол №3, науковий консультант – д.фарм.н.,
проф. Гладух Є.В.).
Здобувачу кафедри хімії природних сполук БАТЮЧЕНКО Іванні
Іванівні у зв`язку з одержаними результатами дисертаційного дослідження
затвердити

скореговану

назву

теми

кандидатської

дисертації

«Фармакогностичне дослідження трави гарбуза звичайного» замість раніше
затвердженої теми «Фармакогностичне дослідження сировини роду гарбуз»

(затверджена Вченою радою НФаУ 29.04.2013р. протокол № 9, науковий
керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П,, термін виконання 2013-2017 роки).
Аспіранту без відриву від виробництва кафедри хімії природних
сполук ДОВГАЛЬ Євгенію Олександровичу у зв`язку з одержаними
результатами дисертаційного дослідження затвердити скореговану назву
теми кандидатської дисертації «Фармакогностичне дослідження рогозу
вузьколистого (Typha angustifolia L.) замість раніше затвердженої теми
«Фармакогностичне

дослідження

рогозу

широколистого

та

рогозу

вузьколистого» (затверджена Вченою радою НФаУ 21.12.2015р. протокол №
4, науковий керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С., термін виконання
01.12.2015-30.11.2019 роки).
Здобувачу кафедри управління якістю СПИРИДОНОВІЙ Наталії
Віталіївні у зв`язку зі зміною напрямку дисертаційного дослідження
затвердити скореговану назву теми кандидатської дисертації «Розробка
технології й стандартизація субстанції протимікробної дії та м`якої
лікарської форми на її основі» на здобуття наукового ступеня кандидата
фармацевтичних
організація

наук

виробництва

за

спеціальністю
лікарських

15.00.03-«стандартизація

засобів»,

призначити

та

науковим

керівником д.фарм.н., доц. Лебединця В.О., термін виконання дисертації
подовжити до 31.12.2018р. замість раніше затвердженої теми «Розробка
методів синтезу та вивчення біологічної активності сульфопохідних 6-фторхінолонів-4» (затверджена Вченою радою НФаУ 25.03.2010р. протокол № 8,
науковий керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М., термін виконання 20102016 роки).
Зняти з плану виконання докторської дисертації здобувача кафедри
фармакології, доцента Донецького національного медичного університету
БУХТІЯРОВУ Ірину Петрівну на тему «Експериментальне обгрунтування
антидіабетичних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів
іетерлейкіну-1» (затверджена Вченою радою НФаУ 25.06.2014р. протокол
№11, термін виконання 2014-2017 роки, науковий консультант-проф. Щокіна

К.Г.) у зв`язку з припиненням роботи над дисертацією за сімейними
обставинами.

