Рішення Вченої ради
від 29.04.2016 року
І. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо структурних змін
кафедр ухвалити:
1. Здійснити реорганізацію та перейменування кафедр:


З 01.07.2016 р. замість кафедри Токсикологічної хімії створити кафедру
Лікарської та аналітичної токсикології.



З 01.07.2016 р. перейменувати кафедру Фармакології та лікарської
токсикології у кафедру Фармакології.
Відп.: заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
заступник ректора з кадрової роботи Подстрелова З.Ф.
Термін: до 10.05.2016 р.
2. Переглянути та оновити зміст навчальних програм обов’язкових

дисциплін

кафедри

Аналітичної

хімії.

Вивчити

досвід

викладання

аналітичної хімії в класичних університетах України та на фармацевтичних
факультетах країн: Великобританії, Франції, Німеччини, Канади, США.
Відп.: зав. каф. аналітичної хімії проф. Євтіфєєва О.А.
зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.
декан фармацевтичного факультету № 2 проф. Галій Л.В.
Термін: до 30.08.2016 р.
3. Переглянути та узгодити зміст навчання та привести у відповідність
до

нових

стандартів

назви

кафедр

хімічного,

технологічного

та

організаційно-економічного напрямків: Фармакогнозії, Хімії природних
сполук, Фармацевтичної хімії, Медичної хімії, Аптечної технології ліків,
Технології ліків, Заводської технології ліків, Промислової фармації,
Соціальної фармації, Організації та економіки фармації, Фармацевтичного
менеджменту та маркетингу, Фармакоекономіки.
Відп.: завідувачі кафедр
декани: проф. Вишневська Л.І., доц. Галій Л.В., доц. Федосов
А.І., доц. Здорик О.А.

Термін: до 01.03.2017 р.
4. Надати пропозиції щодо створення нової клінічної кафедри за
рекомендацією моніторингової групи МОЗУ
Відп.: завідувачі кафедр медико-біологічного напрямку
декан проф. Набока О.І.
Термін: до 25.05.2016 р.
5. Надати пропозиції щодо створення нової кафедри фармацевтичної
практики.
Відп.: завідувачі випускових кафедр
декани факультетів.
Термін: до 25.05.2016 р.
6. Надати пропозиції щодо реорганізації кафедри фундаментальної та
мовної підготовки.
Відп.: проректор з НПР (міжнародних зв’язків) проф. Попов С.Б.
декан доц. Горячий В.Д.
завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки доц.
Коваленко З.І.
Термін: до 25.05.2016 р.
ІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти та виконання вимог Закону України
«Про вищу освіту» стосовно функціонування наглядової ради при ВНЗ
ухвалити:
Затвердити положення ПОЛ А1.3-91-042 «Про рейтингове оцінювання
діяльності науково-педагогічних працівників НФаУ», ПОЛ А 1.3-91-104
«Про рейтингове оцінювання діяльності кафедр НФаУ», ПОЛ А1-02-166
«Про наглядову раду Національного фармацевтичного університету»
(Положення додаються).

ІІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію щодо організації
самостійної роботи студентів усіх форм навчання та її методичного
забезпечення ухвалити:
1. Активізувати впровадження дистанційної форми навчання за
спеціальністю 7.12020101 «Фармація» у межах ліцензованого обсягу заочної
форми.
1.1.Розробити перспективний план підвищення кваліфікації НПП
з питань дистанційного навчання на базі провідних ВНЗУ.
Відп.: декан фармацевтичного факультету № 2 проф. Галій Л.В.
Термін: до 30.06.2016 р.
1.2. Виділити кожному автору дистанційного курсу персональний
комп’ютер.
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
директор комп'ютерного центру доц. Власов В.С.
Термін: до 30.08.2016 р.
1.3. Оновити спеціальне обладнання Центру технологій дистанційного
навчання (сервери, роутери та ін.).
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
директор компютерного центру доц. Власов В.С.
Термін: до 30.08.2016 р.
1.4. Виділити приміщення, техніку та персонал для супроводу
відеотрансляцій у корпусі по вул. О. Невського, 18.
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
директор компютерного центру доц. Власов В.С.
Термін: до 30.08.2016 р.
1.5. Здійснюючи планування та облік навчальної роботи НПП, які
супроводжують дистанційні курси, враховувати норми часу на проведення
індивідуальних занять (до 15% від загального обсягу навчального часу,

відведеного на вивчення дисципліни на одну академічну групу для освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» та до 20% для освітнього рівня
«магістр»).
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Термін: до 30.06.2016 р.
1.6. Провести експертизу дистанційних курсів усіх дисциплін
навчального плану 7.12020101 та 8.12020101 «Фармація».
Відп.: завідувачі кафедр, декан фармацевтичного факультету № 2
проф. Галій Л.В.
Термін: до 31.12.2016 р.
1.7. Отримати грифи МОНУ на дистанційні курси певної дисципліни.
Відп.: декан фармацевтичного факультету № 2 проф. Галій Л.В.
завідувачі кафедр
Термін: до 30.06.2017 р.
2. Розробити уніфіковану форму методичних рекомендацій до
самостійної роботи студентів.
3. Розробити та затвердити Положення «Про самостійну роботу
студентів в НФаУ».
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
завідувач НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Термін: до 30.06.2016 р.
ІV.

Заслухавши

та

обговоривши

інформацію

про

роботу

моніторингової групи МОЗ України, що працювала у НФаУ з 30 березня
до 01 квітня 2016 року відповідно до наказу МОЗ України від 24.10.2012
р. № 834 «Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та
фармацевтичних
ухвалити:

навчальних

закладів

І-ІV

рівнів

акредитації»

1.

Відповідальним за реалізацію зауважень моніторингової групи

скласти план заходів з термінами виконання (згідно наказу ректора від
21.04.2016 року № 224).
Зауваження моніторингової групи МОЗ України
Відповідальні
1. Активізувати роботу із захисту докторських
дисертацій кандидатами наук, які очолюють кафедри:
соціальної фармації; управління якістю; гуманітарних Подстрелова З.Ф.
наук; фундаментальної та мовної підготовки; фізичного
виховання та здоров’я.
2. Забезпечити формування дієвого резерву на посади
завідувачів кафедрами мікробіології, вірусології та
Подстрелова З.Ф.
імунології; фундаментальної та мовної підготовки.
3.
Посилити контроль з боку профільних служб
університету щодо виконання наказів та доручень МОЗ
України, зокрема доручення МОЗ України (лист від 02
липня 2013 року № 08.01-22/939/19146). Посилити
внутрішній контроль за виконанням рішень вченої ради, Котвіцька А.А.
організацією підготовки нормативних актів, службових
документів, зокрема наказу ректора НФаУ від 12 липня
2013 року № 260.
4.
Внести до посадових інструкцій керівників
структурних підрозділів вимогу щодо моніторингу Подстрелова З.Ф.
нормативно-правової бази в межах посадових повноважень. Гандзьошин Р.М.
5.
У зв’язку із оновленням адміністративного складу
університету вжити заходів для забезпечення обміну
досвідом роботи між співробітниками університету та Котвіцька А.А.
іншими ВНЗ МОЗ України.
6.
Активізувати видавничу діяльність за участі
професорсько-викладацького складу університету, роботу
авторських колективів із написання підручників і
посібників для отримання рекомендацій МОЗ України Сегодина В.В.
відповідно до наказу МОЗ України від 19 січня 2015 року
№ 20 «Про організацію підготовки навчальної та
навчально-методичної літератури».
7.
Унести доповнення до Порядку підготовки до
видання навчально-методичної літератури (2016 рік) з Сегодина В.В.
урахуванням вимог наказу МОЗ України від 19 січня 2015

року № 20 «Про організацію підготовки навчальної та
навчально-методичної літератури».

8.
Унести доповнення до: Положення про організацію
освітнього процесу в Національному фармацевтичному
університеті, Положення про кафедру, Положення про
оцінку знань студентів Національного фармацевтичного
університету, Положення про організацію заочної форми
навчання студентів у кредитно-модульній системі, з
урахуванням оновленої нормативної бази та Інструкції Віннік Л.М.
щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах Огарь С.В.
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи
організації
навчального
процесу
(затвердженої
заступником Міністра охорони здоров’я та надісланої для
впровадження з листом МОЗ України від 15 квітня 2014
року № 08.01-47/10395).
9.
Посилити контроль з боку завідувачів кафедрами за
веденням
кафедральної
документації,
підготовкою
методичних рекомендацій для самостійної підготовки
студентів,
формуванням
переліку
рекомендованої Котвіцька А.А.
літератури у робочих програмах та методичних
рекомендаціях.
10. Розробити та затвердити до 01 січня 2017 року на
вченій раді план заходів щодо забезпечення належної
організації навчального процесу з метою поліпшення Буданова Л.Г.
результатів складання ліцензійних іспитів Крок.
11. Співробітникам кафедри клінічної лабораторної
діагностики, які не мають відповідних сертифікатів лікарівспеціалістів з клінічної лабораторної діагностики,
необхідно вчасно пройти відповідну спеціалізацію. Відділу
кадрів здійснювати постійний контроль щодо проходження Подстрелова З.Ф.
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічними Набока О.І.
працівниками
університету
і
своєчасно
вносити
інформацію до кадрового Реєстру науково-педагогічних
працівників НФаУ.
12. Забезпечити належне викладання клінічних дисциплін
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за
спеціальністю «Лабораторна діагностика» на профільних Набока О.І.
клінічних кафедрах, вжити заходів для подальшого
розвитку клінічних баз та створення відповідних кафедр на

медико-фармацевтичному факультеті.

13. Активізувати
роботу
з
патентно-ліцензійної
Крутських Т.В.
діяльності, зокрема з отримання патентів на винаходи.
14. Збільшити кількість публікацій співробітників
університету у виданнях бази Scopus та бази Web of Крутських Т.В.
Завідувачі кафедр
Science.
15. Продовжити роботу з пошуку партнерів для реалізації
проектів у рамках програми «Горизонт – 2020» та інших Крутських Т.В.
Попов С.Б.
міжнародних програм.
16. Посилити роботу щодо приєднання університету до
європейських освітніх та наукових грантових програм
Еразмус +, Програма Жана Моне та інших з метою
Попов С.Б.
підвищення академічної мобільності студентів та Крутських Т.В.
викладачів, збільшення наукових стажувань за кордоном,
виконання спільних науково-дослідницьких проектів.
17. Ввести до штатного розпису деканату з підготовки
іноземних громадян посаду заступника декана з виховної
роботи та роботи в гуртожитках на виконання наказу МОЗ
України від 10.01.2013 № 10 «Про удосконалення виховної
Попов С.Б.
роботи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних Коваленко Л.М.
закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної
освіти МОЗ України, забезпечення перебування і навчання
іноземних громадян».
18. Удосконалити методичне забезпечення самостійної
роботи на кафедрах Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації; затвердити уніфіковані форми Пімінов О.Ф.
методичних розробок до занять; удосконалити контроль
щоденників провізорів-інтернів.
19. Оновити навчальні плани і програми спеціалізації
(інтернатури) зі спеціальностей, за якими кафедри є Пімінов О.Ф.
опорними та затвердити їх в установленому порядку.
Відп.: відповідальні виконавці
Термін: до 15.05.2016 р.
2.

Звіт про виконання викладених пропозицій подати МОЗ України

29 квітня 2016 року.
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.

завідувач НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.
Термін: до 29.04.2016 р.
V. Заслухавши та обговоривши результати галузевого моніторінгу
діяльності ВНЗ IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти
МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний
рік ухвалити:
1.

План

заходів

для

поліпшення

діяльності

Національного

фармацевтичного університету на 2016 рік за результатами Рейтингового
оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та
закладів післядипломної освіти МОЗ україни за 2015 рік» затвердити.
2. Про результати проведеної роботи поінформувати МОЗ України.
Відп.: перший проректор проф. Котвіцька А.А.
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Термін: до 30.06.2016 р.

