Рішення Вченої ради Національного фармацевтичного університету
від 26 лютого 2016 року
І. СЛУХАЛИ: аналіз роботи кафедр щодо якості підготовки
студентів у осінньому семестрі 2015/16 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Провести виробничі збори зі студентами факультетів.
2. На Вчених радах факультетів обговорити з завідуючими та
викладачами кафедр стан абсолютної та якісної успішності з дисциплін,
шляхів усунення недоліків.
Відп.: декани, зав. кафедр
Термін: до 01 квітня 2016 р.
3. Відвідувати кафедри, лекційні та практичні заняття.
4. Здійснювати контроль поточного стану успішності та дотримання
навчальної дисципліни студентів.
5. Проводити індивідуальну роботу з невстигаючими студентами та їх
батьками.
Відп.: декани
Термін: постійно
ІІ. СЛУХАЛИ: аналіз ефективності впровадження аудиторної
контрольної роботи у студентів заочної (дистанційної) форми навчання
УХВАЛИЛИ:
1. Для підвищення ефективності контроля за самостійною роботою
студентів заочної форми навчання:
- використовувати комп'ютерне тестування як обов'язкову складову
діяльності студента-заочника у міжсесійний період;
- тестування за окремими дисциплінами здійснювати за графіком;
- вести облік результатів комп'ютерного тестування у відповідному
журналі;
- АКР здійснювати в аудиторіях університету за регламентованим
порядком.
Відп.: декани, зав. кафедр
Термін: постійно

2. Підготувати Положення про організацію контролю за самостійною
роботою студентів заочників.
Відп.: декан фармацевтичного факультету № 2 доцент Галій Л.В.
Термін: до 1 квітня 2016 р.
ІІІ. СЛУХАЛИ: спеціальність «Лабораторна діагностика»: реалії
та перспективи. Здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за новою
спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»
УХВАЛИЛИ:
1. Виходячи з певних компетенцій лікаря-лаборанта розглянути
можливість розширення хімічного блоку (аналітична спрямованість) та
збільшення кількості кредитів фармакологічної спрямованості (фармакологія,
клінічна фармакологія).
2. Включити в навчальний план дисципліни: фармакогенетику та
фармакодинаміку лікарських засобів.
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.;
заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М
3. Створити санітарно-гігієнічний тренінговий клас та продовжити
оснащення тренінгового класу з клінічної та біохімічної лабораторної
діагностики.
Відп.: зав. кафедри клінічної лабораторної діагностики проф. Крижна С.І.
Термін: до 01.09.2016 р.
IV. СЛУХАЛИ: ліцензування наукових спеціальностей. Створення
освітньо-наукової програми аспірантури
УХВАЛИЛИ:
1. Розробити освітньо-наукові програми. Встановити перелік дисциплін
за спеціальностями (спеціалізаціями)
Відп.: зав. випускових кафедр
Термін: до 10 березня 2016 р.
2. За встановленим переліком дисциплін розробити робочу програму
навчальної дисципліни, опис навчальної дисципліни, заплановані результати
навчання, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання
для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема

нарахування

балів,

рекомендована

література

(основна,

допоміжна),

інформаційні ресурси в Інтернеті.
3. Скласти відомості про якісні показники кадрового забезпечення
навчальної дисципліни (за формою).
Відп.: зав. випускових кафедр
Термін: до 10 квітня 2016 р.
4. Узагальнити одержані результати: завершити роботу з розробки
освітньо-наукових програм за спеціальностями. Скласти: навчальний план,
пояснювальну записку до навчального плану; відомості про кількісні та
якісні показники кадрового забезпечення; відомості про кількісні та якісні
показники матеріально-технічного забезпечення; відомості про навчальнометодичне забезпечення; відомості про інформаційне забезпечення освітньої
діяльності
Відп.: проектні групи, навчальна частина, ЦМЛ, відділ аспірантури
Термін: до 30 квітня 2016 р.
V. СЛУХАЛИ: інформація про підготовку до проведення: VIII
Національного з’їзду фармацевтів України, виїзного засідання
Відділення Хімії НАН України, VII Національного конгресу
патофізіологів України
УХВАЛИЛИ:
1. Розподілити і закріпити обов'язки в робочих оргкомітетах.
2. Зареєструвати логотипи.
3. Підготувати кошторис заходу. Розробити стратегію співпраці зі
спонсорами.
4. Скласти наскрізну драфт-програму (наукову, харчову, культурну,
опікунство).
5. Розіслати лист членам оргкомітету та отримати їх згоду.
6. Постійно оновлювати інформацію на сайті.
7. Підготувати перелік атрибутики, їх макетів і пошук виконавців.
8. Підготувати наповнення кейсу, в тому числі подарунки, сувеніри.

9. Розрахувати потребу в транспорті, необхідної кількості-волонтерів. Робота
з волонтерами (уніформа, розподіл завдань, перекладачі).
10. Організувати технічну підтримку заходу (екрани, світло, звук, мікрофони,
реєстрація).
11. Підготувати виставку навчальної літератури та лікарських препаратів.
12. Підготовка фото-, відеопродукції. Робота над електронною програмою,
збіркою тез, сертифікатом.
13. Провести роботу з музеєм, ботанічним садом, харчовим комплексом.
14. Підготувати сценарій проведення, закриття, проект підсумкового
документу (резолюція, меморандум).
Відп.: проф. Зайченко Г.В.;
проф. Шемчук Л.А.;
проф. Кононенко Н.М.
Термін: до 01.09.2016 р.
VІ. СЛУХАЛИ: поточні справи наукового відділу.
1. Про надання творчої відпустки для закінчення дисертації на
здобуття наукового ступеня доктор наук здобувачу кафедри хімії
природних сполук доценту Ленчик Л.В.:
Здобувачу

кафедри

хімії

природних

сполук

кандидату

фармацевтичних наук, доценту ЛЕНЧИК Ларисі Володимирівні надати
творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук з 01.03.2016 року по 31.05.2016 року на підставі наданої заяви,
рекомендації та мотивованого висновку кафедри хімії природних сполук
(протокол №7 від 04.02.2016р.) 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 «Сучасні підходи
до вирощування і заготівлі сировини рослин родини Розові та отримання
нових фітозасобів на їх основі» затверджена Вченою радою НФаУ

26.12.2012р. протокол №5, науковий консультант – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С., термін виконання дисертації 2012-2017 роки.
Підстава: заява доц. Ленчик Л.В.
2. 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:
2.1. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри нутриціології та
фармацевтичної

броматології

БАРАШОВЕЦЬ

Ользі

Володимирівні

затвердити тему кандидатської дисертаційної роботи «Фармакогностичне
дослідження сафлору красильного» на здобуття наукового ступеня кандидата
фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична хімія та
фармакогнозія», науковим керівником призначити доктора фармацевтичних
наук, професора Попову Н.В., термін виконання дисертації: 01.12.201530.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри
нутриціології та фармацевтичної броматології НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95
2.2. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри фармацевтичної
хімії БЕВЗ Олені Валеріївні затвердити тему кандидатської дисертаційної
роботи «Прекваліфікація матеріалу для атестації стандартних зразків
домішок» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за
спеціальністю
лікарських

15.00.03-«стандартизація
засобів»,

науковим

та

організація

керівником

виробництва

призначити

доктора

фармацевтичних наук, професора Безуглого П.О., термін виконання
дисертації: 01.12.2015-30.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити
аспіранта до кафедри фармацевтичної хімії НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.

2.3.Аспіранту з відривом від виробництва кафедри заводської
технології ліків ЗАЙЧЕНКУ Володимиру Сергійовичу затвердити тему
кандидатської дисертаційної роботи «Розробка складу та технології
супозиторіїв ректальних комбінованого складу з екстактом броколі» 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 Рубан О.А., термін виконання дисертації:
01.12.2015-30.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта
до кафедри заводської технології ліків НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.4. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри клінічної
фармакології
кандидатської

ЛИТКІНУ

Дмитру

дисертаційної

Віталійовичу

роботи

затвердити

«Фармакологічне

тему

вивчення

фотопротекторної дії ктему з наночастками діоксиду церію» на здобуття
наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю
14.03.05-«фармакологія»,

науковим

керівником

призначити

доктора

медичних наук, професора Зайченко Г.В., термін виконання дисертації:
01.12.2015-30.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта
до кафедри клінічної фармакології НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.5. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри промислової
фармації ПОДОРОЖНІЙ Майї Гочаєвні затвердити тему кандидатської
дисертаційної роботи «Розробка складу та технології колаген-альгінатного
гелю для застосування на другій стадії ранового процесу» 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 Гладуха Є.В., термін виконання дисертації: 01.12.2015-30.11.2018
роки.

Для

виконання

дисертації

прикріпити

аспіранта

до

кафедри

промислової фармації НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.6. Аспіранту без відриву від виробництва кафедри клінічної
фармакології РАВШАНОВУ Тимуру Баходіровичу затвердити тему
кандидатської

дисертаційної

роботи

«Фармакологічне

дослідження

простатопротекторної дії екстракту броколі» на здобуття наукового ступеня
кандидата

медичних

наук

за

спеціальністю

14.03.05-«фармакологія»,

науковим керівником призначити доктора медичних наук, професора
Зайченко Г.В., термін виконання дисертації: 01.12.2014-30.11.2018 роки. Для
виконання

дисертації

прикріпити

аспіранта

до

кафедри

клінічної

фармакології НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.7. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри аналітичної хімії
СМЄЛОВІЙ

Наталії

Миколаївні

затвердити

тему

кандидатської

дисертаційної роботи «Розробка та валідація методик контролю якості
інуліну в лікарських препаратах та продуктах функціонального призначення»
на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за
спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична хімія та фармакогнозія», науковим
керівником призначити доктора фармацевтичних наук, професора Євтіфєєву
О.А., термін виконання дисертації: 01.12.2015-30.11.2018 роки. Для
виконання дисертації прикріпити аспіранта до кафедри аналітичної хімії
НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.8. Аспіранту без відриву від виробництва кафедри клінічної
фармакології та клінічної фармації ШИЛКІНІЙ Олені Олександрівні

затвердити тему кандидатської дисертаційної роботи «Науково-практичні
підходи до удосконалення системи фармацевтичної опіки в Україні» на
здобуття

наукового

ступеня

кандидата

фармацевтичних

наук

за

спеціальністю 14.03.05-«фармакологія», науковим керівником призначити
доктора фармацевтичних наук, професора Доброву В.Є., термін виконання
дисертації: 01.12.2015-30.11.2019 роки. Для виконання дисертації прикріпити
аспіранта до кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
2.9. Аспіранту з відривом від виробництва кафедри аналітичної хімії
ШОВКОВІЙ Оксані Володимирівні затвердити тему кандидатської
дисертаційної роботи «Розробка та валідація методик визначення секнідазолу
для хіміко-токсикологічного аналізу» на здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02-«фармацевтична
хімія та фармакогнозія», науковим керівником призначити кандидата
фармацевтичних наук, доцента Клименко Л.Ю., термін виконання дисертації:
01.12.2015-30.11.2018 роки. Для виконання дисертації прикріпити аспіранта
до кафедри аналітичної хімії НФаУ.
Підстава: рішення Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН
України від 17.02.2016р. протокол № 95.
3. Про призначення нового наукового консультанта та подовження
терміну роботи при виконанні докторської дисертації здобувачу кафедри
заводської технології ліків доценту Сліпченко Г.Д.
Здобувачу

кафедри

заводської

технології

ліків

кандидату

фармацевтичних доценту СЛІПЧЕНКО Галині Дмитрівні призначити
науковим консультантом д.фарм.н., проф. Рубан О.А. при виконанні
докторської дисертації на тему «Наукове та експериментальне обгрунтування
створення твердих лікарських засобів на основі рослинної сировини, зокрема
шоломниці байкальської» (затверджена Вченою радою НФаУ 19.03.2009р.
протокол №8, науковий консультант – д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д., термін

виконання дисертації: 2009-2012 роки) у зв`язку зі звільненням з роботи
НФаУ проф. Пашнєва П.Д. та подовжити термін роботи над дисертацією до
31.12.2017р.
Підстава: заява доц. Сліпченко Г.Д., погоджено проф. Рубан О.А. та
проф. Пашнєв П.Д.
4.

Про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету

Міністрів України для молодих учених Сурікову Ірину Олександрівну.
З грудня 2015 Сурікова І.О. є головою Ради молодих вчених НФаУ. На
сьогодні має 15 друкованих наукових праць, з них – 2 статті у фахових
виданнях (1 у закордонному виданні), є співавтором навчального посібника.
Є активним учасником громадського життя університету. Сурікова І.О. є
відповідальним секретарем Науково-практичної конференції студентів та
молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»,
членом організаційного комітету VIIІ зїзду фармацевтів України, брала
участь в організації та проведенні у Національному фармацевтичному
університеті загальноміських наукових заходів «Наукові пікніки», «Ніч
науки».
Сурікова І.О. – талановитий молодий учений, який працює на високому
науково-методичному рівні над актуальними для фармацевтичної науки та
практики

охорони

здоров’я

проблемами,

що

надає

можливість

рекомендувати її на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих учених.
УХВАЛИЛИ:
Висунути кандидатуру Сурікової Ірини Олександрівни (1992 р.н.)
аспіранта кафедри соціальної фармації, старшого лаборанта кафедри
соціальної фармації Національного фармацевтичного університету на
здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
VII. СЛУХАЛИ: звіт вченого секретаря науково-дослідної частини
НФаУ, здобувача кафедри управління якістю НФаУ Данильченко

Світлани Юріївни про досягнуті наукові результати по стипендії
Кабінету Міністрів України для молодих учених, що призначена з
жовтня 2014 р. згідно до Постанови № 4 президії Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 року (звіт
додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Атестувати наукову роботу Данильченко Світлани Юріївни за темою
«Синтез,

хімічні

перетворення

та

біологічна

активність

похідних

[1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4Н)-онів» як таку, що виконується на
високому науковому рівні над актуальною для практики охорони здоров’я
проблематикою та у відповідності до плану проведення дослідження.
2. Продовжити виплату стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих учених Данильченко Світлані Юріївні.
VIII. СЛУХАЛИ: доповідь проректора НФаУ Котвіцької А. А.
про внесення до складу редакційної колегії журналу «Соціальна
фармація в охороні здоров’я» («Social Pharmacy in Health Care»
«Социальная фармация в здравоохранении»), свідоцтво № 21362-11162Р
серія КВ від 09.06.2015р. члена-кореспондента Національної академії
медичних наук України, д.мед.н., професора, лауреата Державної премії
України, ректора Харківського національного медичного університету
Лісового Володимира Миколайовича.
УХВАЛИЛИ:
Внести до складу редакційної колегії журналу «Соціальна фармація
в охороні здоров’я» («Social Pharmacy in Health Care» «Социальная фармация
в здравоохранении»), свідоцтво № 21362-11162Р серія КВ від 09.06.2015р.
члена-кореспондента Національної
д.мед.н.,

професора,

лауреата

академії

Державної

медичних наук України,
премії

України,

ректора

Харківського національного медичного університету Лісового Володимира
Миколайовича.

IX.

СЛУХАЛИ:

рекомендацію

щодо

участі

зав.

кафедри

фармакоінформатики, професора Пєнкіна Юрія Михайловича у складі
авторського колективу циклу наукових праць «Новітні радіофізичні методи
та технології для створення випромінюючих структур багатофункціональних
радіоелектронних систем», яка

в 2016

році

висунена Харківським

національним університетом імені В.Н. Каразіна на здобуття Державної
премії України у галузі науки і техніки.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати зав. кафедри фармакоінформатики, професора Пєнкіна
Юрія Михайловича у склад авторського колективу циклу наукових праць
«Новітні радіофізичні методи та технології для створення випромінюючих
структур багатофункціональних радіоелектронних систем» на участь у
конкурсі на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки в
2016 році.
X. Оновлення Положення та складу наглядової ради НФаУ.
УХВАЛИЛИ:
1. З метою виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» оновити
Положення про наглядову раду Національного фармацевтичного університету.
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.;
заступник ректора з питань кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
Термін: до 30.03.2016 р.
2. Затвердити проект оновленого складу наглядової ради (проект складу
наглядової ради додається).
3. Отримати письмову згоду від претендентів складу наглядової ради..
Відп.: перший проректор, проф. Котвіцька А.А.
Термін: до 30.06.2016 р.

