Рішення Вченої ради Національного фармацевтичного університету
від 30 березня 2016 року
І. Аналіз функціонування системи управління якістю НФаУ за
2015 рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Більшість цілей університету на 2015 рік досягнуті та перевиконані.
2. Провести рейтингування викладачів університету.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М,
Термін:

квітень-травень 2016 року.

3. Представити результати на засіданні Вченої ради.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М,
Термін:

серпень 2016 року.

4. Затвердити цілі НФаУ на 2016 р. (у порівнянні з 2015р.):
4.1. Забезпечити зростання якісної успішності здобувачів вищої освіти
на 5%.
4.2. Забезпечити прийом студентів щонайменше на рівні випусків 20152016 навчального року.
4.3. Ліцензувати освітньо-наукову програму доктора філософії.
4.4.

Провести

акредитацію

напрямів

підготовки

6.030601

«Менеджмент», 6.051401 «Біотехнологія» та спеціальностей 8.05140102
«Промислова біотехнологія», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент».
4.5. Продовжити створення освітньо-професійних програм підготовки.
4.6. Збільшити обсяг власних надходжень на 10 млн. грн.
4.7. Завершити підготовку докторів наук – 5, кандидатів наук – 30.
4.8. Розпочати підготовку: аспірантів -30, докторантів – 5.
4.9. Отримати ндивідуальне членство в Україно-німецькій медичній
асоціації 10 студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників.

4.10. Виконати 5 наукових досліджень та розробок у сфері клінічної та
профілактичної медицини за рахунок коштів Державного бюджету України в
рамках бюджетної програми КПКВК 2301020.
4.11. Забезпечити співвідношення опублікованих наукових праць до
кількості науково-педагогічних працівників – 4/1.
4.12.

Збільшити

кількість

публікацій

у

Scopus

та

інших

наукометричних базах на 5%.
4.13. Організувати проведення не менше десяти міжнародних науковопрактичних конференцій.
4.14.

Впровадити

механізм

моніторингу

працевлаштування

з

охопленням 60% випускників 2016 року спеціальності Фармація.
4.15. Забезпечити оновлення бібліотечного фонду на 1,5 %.
4.16. Видати: підручників – 4, навчальних посібників з грифами – 9,
методичних рекомендацій – 15.
4.17. Забезпечити стажування не менше 10 викладачів у рамках
міжнародних програм.
4.18. Забезпечити збереження кількості зовнішніх посилань на рівні
2015р. та збільшити на 5% кількість відвідувань сайту.
4.19. Створити ради роботодавців на усіх радах факультетів з метою
запровадження

механізмів взаємодії Університету з підприємствами-

роботодавцями.
4.20. Упровадити систему моніторінгу працевлаштування з охопленням
щонайменше 60% випускників 2016 року спеціальності «Фармація».
4.21. Забезпечити участь НФаУ в європейських освітніх та наукових
грантових програмах ERASMUS+, HORIZON 2020 та інших.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Проректор з наукової роботи Крутських Т.В.
Проректор з НПР (міжнародних зв’язків) Попов С.Б.
Проректор з НПР (виховної роботи) Кухтенко О.С.
Проректор з АГР Канцедал Л.М.

Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Зав. НМЛ Огарь С.В.
Заст. ректора з питань кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
Заст. ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
Директор ІПКСФ Пімінов О.Ф.
Нач. відділу зв’язків з громадськістю та пресою Яковлева О.Ю.
Відповідальний секретар приймальної комісії Живора Н.В.,
Декани, зав. кафедр
Директор видавничого центру Сегодіна В.В.,
Директор наукової бібліотеки Гавриш Н.Б.,
Директор комп’ютерного центру Власов В.С.,
Начальник відділу управління якістю І.І. Свєточева
Термін:

впродовж 2016 року.

IІ. Планування та організація навчального процесу у 2016-2017
навчальному році.
УХВАЛИЛИ:
1. У 2016-2017 н.р. скоротити лекційні курси; впроваджувати та
оптимізувати обсяги семінарських занять; планувати лабораторні та
практичні заняття в межах 3-х годин (там, де є експеримент); іноземним
студентам 1 та 5 курсів планувати навчальні семестри за рахунок ущільнення
зимових канікул; на заочній формі навчання – залишити контроль
самостійної роботи у формі аудиторних контрольних робіт.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Проректор з НПР (міжнародних зв’язків) Попов С.Б.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Декани, зав. кафедр
Термін:
•

впродовж 2016 року.

2. Завершити розробку веб-ресурсів (дистанційних курсів) з усіх
дисциплін навчального плану освітньої програми “Фармація”.

Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Зав. кафедр
Термін:

до 01.06. 2016 року.

3. ЦМК з дистанційного навчання провести перевірку всіх веб-ресурсів.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Термін:

до 01.09. 2016 року.

4. В 2015-2016 навчальному році 60 здобувачів вищої освіти
навчались за змішаною (дистанційною) формою навчання. З вересня 2016
року збільшити контингент вдвічі.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Термін:

до 01.09. 2016 року.

5. Ввести екзаменаційні сесії з вересня 2017 року:
- внести в робочі навчальні плани і графіки навчального процесу;
- здійснити розробку нової системи оцінювання навчальної
діяльності здобувачів вищої освіти 5-, 12-, 100-бальну);
- розробити шкалу оцінювання та її конвертацію в ECTS (згідно
Закону України “Про вищу освіту);
- визначити форми проведення екзаменів та порядок організації
екзаменаційної сесії;
- створити нове Положення про порядок оцінювання знань
здобувачів вищої освіти.
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Зав. НМЛ Огарь С.В.
Начальник відділу управління якістю І.І. Свєточева
Термін:

впродовж 2016 року.

4. Затвердити університетський календар на 2016-2017 н.рік: осінній
семестр – 17 тижнів; весняний семестр – 23 тижні; зимові канікули – на 18 і
19 тижнях.
5. Забезпечити перехід на однозмінне навчання – 8.30-15.30.
6. Згідно Положення про планування й облік навчальної роботи та
основних видів методичної, наукової та організаційної роботи НПП НФаУ
збільшити педагогічне навантаження до 600 годин незалежно від вченого
звання та посади (при умові збільшення частки лабораторних і практичних
занять)
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Заст. ректора з питань кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
Начальник відділу управління якістю І.І. Свєточева
Термін:

до 01.09. 2016 року.

7. Підготувати витяги з робочих навчальних планів, прогнозований
обсяг навчальної роботи, штат НПП та НДП
Відп.: Перший проректор з НПР Котвіцька А.А.
Заст. ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.,
Заст. ректора з питань кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
Термін: до 15.05. 2016 року.
ІІІ. Поточні справи наукового відділу.
1. Про затвердження тем кандидатських дисертаційних робіт,
призначення наукових керівників, термінів виконання дисертацій
аспірантам та здобувачам НФаУ на підставі рішень Проблемних комісій
МОЗ та НАМН України:
Аспіранту без відриву від виробництва кафедри фармакогнозії
ШИНКОВЕНКУ Ігорю Леонідовичу затвердити тему кандидатської
дисертаційної роботи «Фітохімічне вивчення екстрактів на основі видів роду
Підмаренник» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних

наук за спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична хімія та фармакогнозія»,
науковим керівником призначити кандидата фармацевтичних наук, доцента
Ільїну Т.В., термін виконання дисертації: 01.12.2015-30.11.2019 роки. Для
виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри фармакогнозії НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2. Про призначення нового наукового керівника при виконанні
кандидатської дисертації аспіранту Гаркуші М.І.:
Аспіранту без відриву від виробництва другого року навчання
ГАРКУШІ Мар`яні Іванівні у зв`язку з виробничою необхідністю
призначити науковим керівником д.фарм.н., проф. Сагайдак-Нікітюк Р.В. при
виконанні кандидатської дисертації на тему «Наукове обгрунтування системи
соціально-економічних показників як механізмів підвищення ефективності
діяльності

фахівців

фармації»

(затверджена

Вченою

радою

НФаУ

31.03.2015р. протокол №7, науковий керівник – д.фарм.н., проф. Котвіцька
А.А., термін виконання дисертації: 01.12.2014-30.11.2018 роки).
Підстава: заява Гаркуші М.І., погоджено проф Котвіцька А.А. та
проф. Сагайдак-Нікітюк Р.В.
3. Зняти з плану виконання докторської дисертації доцента
Куценко Т.О.:
Зняти з плану виконання докторської дисертації доцента кафедри
фармакології та лікарської токсикології КУЦЕНКО Тетяни Олександрівні на
тему «Фармакологічні властивості та механізми дії нових противиразкових
засобів природного та синтетичного походження» (затверджена Вченою
радою НФаУ 28.12.2009р. протокол №5, науковий консультант – д. мед. н.,
проф. Дроговоз С.М., термін виконання: 2010-2014 роки) за сімейними
обставинами.
Підстава: заява доц. Куценко Т.О., погоджено проф. Дроговоз С.М.
УХВАЛИЛИ:
Поточні справи наукоаого відділу затвердити

4. Про висунення кандидатури Нетьосової Кристини Юріївни на
здобуття іменної стипендії облдержадміністрації в галузі науки у 2016
році в номінації «Фармація» – стипендія імені М.О. Валяшка для
обдарованих молодих науковців.
УХВАЛИЛИ:
Висунути кандидатуру Нетьосової Кристини Юріївни, кандидата
фармацевтичних наук, асистента кафедри токсикологічної хімії Національного
фармацевтичного

університету

на

здобуття

іменної

стипендії

облдержадміністрації в галузі науки у 2016 році у номінації «Фармація» –
стипендія імені М. О. Валяшка для обдарованих молодих науковців.

