МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

ВЧЕНАРАДА
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел. (057) 706-35-81, факс (057) 706-15-03
E-mail: scientist@nuph.edu.ua,

Рішення Вченої ради
від 28.09.2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію про результати вступної
кампанії 2018 року та аналіз ефективності профорієнтаційної діяльності
# перспективи та стратегії: 2017/2018·2018/2019, Вчена рада ухвалює:
1.
Визнати вступну кампанію 2018 року до Національного
фармацевтичного університету успішною за кількістю студентів.
2.
Представити для затвердження на Вченій раді НФаУ нові Правила
прийому до НФаУ на 2019 рік.
Відп.: відповідальний секретар приймальної комісії Живора Н.В.
Термін: січень 2019 року
3.
Для мінімізації ризиків щодо зменшення контингенту студентів
скласти і затвердити План заходів із мінімізації ризиків щодо зменшення
контингенту студентів НФаУ
Відп.: відповідальні: профільні проректори
Термін: до 10 жовтня 2018 року
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо акредитаційних
справ щодо первинної акредитації ОПП для подання до МОН України,
Вчена рада ухвалює:
Подати до МОН України акредитаційні справи:
 освітньо-професійної програми Адміністративний менеджмент для
другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 Публічне
управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування;
 освітньо-професійної
програми
Логістика
для
другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент;
 освітньо-професійної
програми
Маркетинг
для
першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань
07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг;

 освітньо-професійної програми
Менеджмент організацій і
адміністрування для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент;
 освітньо-професійної програми Економіка підприємства для другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки спеціальності 051 Економіка.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо надання творчої
відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня
доктор наук, Вчена рада ухвалює:
1.
Здобувачу
кафедри
промислової
фармації,
кандидату
фармацевтичних наук, доценту КУХТЕНКО Олександру Сергійовичу надати
творчу відпустку для закінчення докторської дисертації на здобуття
наукового ступеня доктор наук з 01.10.2018р. до 31.03.2019р. на підставі
наданої заяви, рекомендації та мотивованого висновку кафедри промислової
фармації (протокол № 2 від 19.09.2018р.) про доцільність надання творчої
відпустки зі збереженням середньої заробітної плати відповідно Постанови
Кабінету Міністрів України №45 від 19.01.1998р. «Умови, тривалість,
порядок надання та оплати творчих відпусток». Тема докторської дисертації
«Методологичні, технологічні та біофармацевтичні основи створення
комбінованих настойок та препаратів на їх основі» затверджена Вченою
радою НФаУ 25.06.2014р. протокол № 11, науковий консультант – д.фарм.н.,
проф. Гладух Є.В.).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо відрахування з
аспірантури (державне замовлення), Вчена рада ухвалює:
2.1 Аспіранта кафедри біологічної хімії третього року навчання
ЛИТКІНА Дмитра Віталійовича (науковий керівник – д.б.н., проф. Загайко
А.Л., термін навчання 01.12.2015-30.11.2018р.) відрахувати 30.09.2018р. з
аспірантури з відривом від виробництва (державне замовлення) за власним
бажанням у зв`язку з повним виконанням індивідуального плану аспірантури
та призначенням на посаду завідувача Центральної науково-дослідної
лабораторії НФаУ з 01.10.2018р. Кандидатська дисертація надана до
попереднього розгляду у спеціалізовану вчену раду Д 26.550.01 Інституту
фармакології та токсикології НАМН України 24.09.2018р. на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05фармакологія.
2.2
Аспіранта кафедри фармакогнозії третього року навчання
КРЮКОВУ Анну Ігорівну (науковий керівник – д.фарм.н., доц. Владимирова
І.М. термін навчання 01.12.2015-30.11.2018р.) відрахувати 30.09.2018р. з
аспірантури з відривом від виробництва (державне замовлення) за власним
бажанням у зв`язку з виконанням індивідуального плану аспірантури та
призначенням на посаду завідувача сектора фармакогностичних досліджень

Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських
засобів НФаУ.
2.3. Аспіранта кафедри фармацевтичної хімії третього року навчання
СМЄЛОВУ Наталію Миколаївну (науковий керівник – д.фарм.н., проф.
Євтіфєєва О.А. термін навчання 01.12.2015-30.11.2018р.) відрахувати
30.09.2018р. з аспірантури з відривом від виробництва (державне
замовлення) за власним бажанням у зв`язку з виконанням індивідуального
плану аспірантури та призначенням на посаду директора навчальнонаукового тренінгового центру хроматографічних досліджень НФаУ.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо призначення нового
наукового консультанта докторанту кафедри фармакології, Вчена рада
ухвалює:
3. Докторанту кафедри фармакології БОНДАРЄВУ Євгену
Вікторовичу (науковий консультант – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М., термін
підготовки 15.01.2016-14.01.2019р.) у зв`язку з виробничою необхідністю
призначити нового наукового консультанта д.мед.н., проф. Штриголя С.Ю.
при виконанні докторської дисертації на тему «Експериментальне
обгрунтування оптимізації лікування холодової травми з використанням
глюкозаміну гідрохлориду» (затверджена Вченою радою НФаУ 27.11.2012р.
протокол №4).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо призначення нового
наукового керівника аспіранту НФаУ, Вчена рада ухвалює:
4. Аспіранту денної очної форми навчання другого року навчання
кафедри соціальної фармації ПЕТРОВСЬКОМУ Михайлу Олеговичу (термін
навчання 01.12.2016-30.11.2020р., науковий керівник – д.фарм.н., проф.
Котвіцька А.А.) у зв`язку з виробничою необхідністю призначити науковим
керівником д.фарм.н., проф. Лебединця В.О. при виконанні індивідуального
плану аспірантури та кандидатської дисертації на тему «Дослідження
фармацевтичних та соціальних економічних підходів щодо запобігання та
протидії тютюнопалінню та пов`язаних з ним захворювань» (затверджена
Вченою радою НФаУ 27.01.2017р. протокол №5) та прикріпити аспіранта до
кафедри управління якістю НФаУ для виконання дисертації.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо подовження терміну
роботи над докторськими дисертаціями здобувачам кафедр НФаУ,
Вчена рада ухвалює:
5.1. Здобувачу кафедри фармацевтичної хімії МОСПАНОВІЙ Олені
Володимирівні подовжити термін роботи над докторською дисертацією до
31.12.2019р. у зв`язку з розширенням експериментальних досліджень за
темою дисертації «Цілеспрямований пошук нових ненаркотичних

анальгетиків серед похідних 4-R-2оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових
кислот» (затверджена Вченою радою НФаУ 21.12.2015р. протокол №4,
науковий консультант – д.х.н., проф. Українець І.В., термін виконання
дисертації 01.12.2015-30.11.2018р.) та прикріпити для виконання дисертації
до кафедри фармацевтичної хімії НФаУ.
5.2. Доценту кафедри фармацевтичної хімії ПЕТРУШОВІЙ Лідії
Олександрівні подовжити термін роботи над докторською дисертацією до
31.12.2019р. у зв`язку з розширенням експериментальних досліджень за
темою дисертації «Створення нових біологічно активних речовин на основі
1-R-4-гідрокси-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів»
затверджена Вченою радою НФаУ 21.12.2015р. протокол №4, науковий
консультант – д.х.н., проф. Українець І.В., термін виконання дисертації
01.12.2015-30.11.2018р.) та прикріпити для виконання дисертації до кафедри
фармацевтичної хімії НФаУ.
5.3. Доценту кафедри медичної хімії ПОДОЛЬСЬКОМУ Іллі
Миколайовичу подовжити термін роботи над докторською дисертацією до
31.12.2020р. у зв`язку з необхідністю проведення додаткових досліджень за
темою дисертації «Експериментальне обгрунтування застосування 3-N-R,R`амінометилзаміщених похідних хінолін-4-онів як психотропних засобів»
(затверджена Вченою радою НФаУ 21.12.2015р. протокол №4, науковий
консультант – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю., термін виконання дисертації
01.12.2015-31.12.2018р.) та прикріпити для виконання дисертації до кафедри
фармакології НФаУ.
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
скорегованої назви теми кандидатської дисертації аспіранту НФаУ,
Вчена рада ухвалює:
6. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри заводської технології
ліків третього року навчання ЗАЙЧЕНКО Володимиру Сергійовичу
(науковий керівник – д.фарм.н., проф. Рубан О.А.) у зв`язку з одержаними
результатами дисертаційного дослідження затвердити скореговану назву
теми кандидатської дисертації «Розробка складу та технології комбінованих
ректальних супозиторіїв з індол-3-карбінолом» замість раніше затвердженої
теми «Розробка складу та технології супозиторіїв ректальних комбінованого
складу з індол-3-карбінолом» на здобуття наукового ступеня кандидата
фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-«технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація» (затверджена
Вченою радою НФаУ 26.02.2016р. протокол № 6, науковий керівник - доктор
фармацевтичних наук, професор Рубан О.А., термін виконання дисертації
01.12.2015 – 30.11.2018 роки).
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо затвердження
додаткових програм для прийому у жовтні 2018 року кандидатських

іспитів із спеціальностей у здобувачів наукового ступеня кандидат наук,
Вчена рада ухвалює:
7. Затвердити питання додаткової програми для прийому у жовтні
2018 року кандидатського іспиту зі спеціальності 15.00.03-«стандартизація та
організація виробництва лікарських засобів» відповідно «Положення про
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. №309 (п. 70) та
наказу по НФаУ № 37 від 26.01.2017р.:
15.00.03-«стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»24.10.2018р.
Тема дисертації
Додаткові питання
П.І.Б.
15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія - 23.10.2018р.
Бурма
Розробка та валідація 1. Сучасні підходи до організації
ка
методик
для виробництва лікарських засобів в
Олексі
забезпечення якості Україні та світі.
й
виробництва
АФІ, 2. Поняття якості продукції та якості
Василь
таблеток, капсул та лікарських засобів
ович
сиропу
Енісаміум 3. Нормативно-технічна документація,
йодиду
що регламентує контроль якості
лікарських форм.
4. Оцінка якості виготовлення ліків
5. Актуальність теми дисертаційного
дослідження
15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів 24.10.2018р.
Колпа
Розробка складу та 1. Сучасні підходи до організації
кова
технології
м`якої виробництва лікарських засобів в
Ольга
лікарської форми для Україні та світі.
Анато
лікування рубцевих 2. Поняття якості продукції та якості
ліївна
утворювань шкіри
лікарських засобів
3. Принципи стандартизації м`яких
лікарських форм з рослинними
препаратами ферментативної дії
4. Вимоги ДФУ до випробувань
м`яких лікарських форм
5. Актуальність теми дисертаційного
дослідження
14.03.05 фармакологія (фармацевтичні науки) - 26.10.2018р.
Дорош
Експериментальне
1.
Призначення
діуретичних
енко
вивчення рослинного лікарських засобів
Оксана
збору з діуретичною 2. Фітотерапія у комплексному

Григор
івна

та
нефропротекторною
дією

лікування захворювань нирок як
метод профілактики
3. Перерік біологічно активних
речовин
лікарської
рослинної
сировини, які проявляють діуретичну
та нефропротекторну дію
4. Які рослинні лікарські засоби
мають протизапальну, протимікробну
та
антиоксидантну
дію
та
застосовуються
в
комплексному
лікуванні захворювань нирок
5. Основні методи моделювання
гострої ниркової недостатності

Линда
Олеся
Сергії
вна

Фармакологічне
дослідження
фітозасобів з хости
ланцетолистої

1. Механізм розвитку адреналінової
міокардіодистрофії
2. Чинники , що викликають токсичні
гепатити
3. Класифікація та механізм дії
кардіопротекторів
4. Антиокисданти та прояв їх
гепатопротекторних властивостей
5. Лікарські рослинні засоби та
механізм їх впливу на організм.
Переваги над синтетичними засобами

Фроло
в
Дмитр
о
Артур
ович

3-Арил-2хлорпропаналі
у
синтезі
біологічно
активних
гетероциклічних
сполук

1. Основні принципи і методи
випробувань
нових
лікарських
речовин. Доклінічні та клінічні
дослідження.
2. Поняття про фармакокінетику
лікарських засобів. Шляхи введення
та виведення лікарських засобів з
організму
3.
Поняття
про
основні
фармакокінетичні
параметри
(константа швидкості всмоктування)
4. Протипухлинні лікарські засоби,
класифікація
та
загальна
характеристика
протипухлинних
засобів
5. Механізм дії блокаторів кальцієвих
каналів.
Фармакологічна
характеристика препаратів

Фещен
ко
Галина
Ігорів
на

Фармакологічне
обгрунтування
застосування сухого
екстракту
трави
хомерію
вузьколистого
як
противиразкового
засобу

1.
Принципи
комбінованого
застосування препаратів різних для
лікування
гастритів,
виразкової
хвороби шлунку та дванадцятипалої
кишки
2.
Гепатопротектори:
препарати,
механізм дії, застосування
3. Біологічно активні речовини
лікарської рослинної сировини, що
проявляють
гепатопротекторні
властивості
4. Анальгезуючі засоби рослинного
походження,
особливості
застосування при різних видах болю
5. Біологічно активні речовини
лікарської рослинної сировини, що
проявляють
антиоксидантні
властивості

Заслухавши та обговоривши інформацію, щодо рекомендації про
присвоєння грифу МОН України навчальному посібнику «Аналітична
хімія в схемах і таблицях» авторів: Гриценка І. С., Болотова В. В.,
Клименко Л. Ю., Колісника С. В., Жукової Т. В., Костіної Т. А.,
Микитенко О. Є., Мороза В. П., Петухової І. Ю., Ахмедова Е. Ю., під
редакцією Гриценка І. С., Вчена рада ухвалює:
Рекомендувати до видання та присвоєння грифу МОН України
навчальному посібнику «Аналітична хімія в схемах і таблицях» авторів:
Гриценка І. С., Болотова В. В., Клименко Л. Ю., Колісника С. В., Жукової Т.
В., Костіної Т. А., Микитенко О. Є., Мороза В. П., Петухової І. Ю., Ахмедова
Е. Ю., під редакцією Гриценка І. С.
Заслухавши та обговоривши інформацію, щодо рекомендації до
видання
методичних
рекомендацій
«Методика
проведення
психодіагностичного тестування для оцінки рівнів розвитку професійно
важливих соціально-психологічних характеристик фахівця фармації»
авторів: Гаркуша М. І., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Вчена рада ухвалює:
Рекомендувати до видання методичні рекомендації«Методика
проведення психодіагностичного тестування для оцінки рівнів розвитку
професійно важливих соціально-психологічних характеристик фахівця
фармації» авторів: Гаркуша М. І., Сагайдак-Нікітюк Р. В.

Заслухавши та обговоривши інформацію, щодо рекомендації до
видання методичних рекомендацій «Посадові інструкції працівників з
управління потоками у фармацевтичній галузі» авторів: Гаркуша М. І.,
Сагайдак-Нікітюк Р. В., Вчена рада ухвалює:
Рекомендувати до видання методичні рекомендації«Посадові інструкції
працівників з управління потоками у фармацевтичній галузі авторів: Гаркуша М.
І., Сагайдак-Нікітюк Р. В.
Заслухавши та обговоривши інформацію, щодо встановлення
інформаційного об’єкту «Я люблю НФаУ» на території корпусу
Валентинівськіа, 4., Вчена рада ухвалює:
Придбати інформаційний об’єкт «Я люблю НФаУ» та встановити на
території корпусу Валентинівськіа, 4, за рахунок коштів, передбачених для
фінансування студентського самоврядування

