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VIVANT LAUREATES!
AVE, PHARMA!

Науковці Національного фармацевтичного університету
отримали державні та регіональні нагороди
На завершення поточного навчального року лави колективу Національного фармацевтичного університету (НФаУ) поповнилися новими лауреатами — вченими та педагогами, які
зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти.

Згідно з Указом Президента України від 07.04.2017 р.
№ 101/2017 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року»
Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Створення випромінюючих
структур багатофункціональних радіоелектронних систем» отримав Юрій
Пєнкін, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фармакоінформатики
НФаУ (нагороджений у співавторстві з Віктором
Катричем, Харківський національний університет (ХНУ) ім. В.Н. Каразіна, Миколою Горобцем,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Михайлом Нестеренком,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Сергієм Бердником, ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, Олександром Думіним, ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, Геннадієм Почаніним, Інститут
радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН
України, та Олегом Дробахіним, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара).
З нагоди Дня науки, згідно з Указом Президента
України від 18.05.2017 р.
№ 135/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки»
за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Украї
ни, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України Вікторії Кисличенко, доктору фармацевтичних наук, професору,
завідувачу кафедри хімії природних сполук НФаУ.
Іменну стипендію Харківської облдержадміністрації ім. М.О. Валяшка у номінації
«Фармація» отримала
Ольга Посилкіна, доктор фармацевтичних
наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки підприємства.
Таким чином: сьогодні у НФаУ працює 5 лауреатів Державних премій України в галузі науки
і техніки, 14 заслужених діячів науки та техніки
України; за останні 5 років іменні стипендії Харківської облдержадміністрації ім. М.О. Валяшка у номінації «Фармація» отримали 7 науковців НФаУ.
Науково-педагогічний колектив та студентське співтовариство НФаУ пишаються здобутками науковців, вітають їх та бажають подаль-

шого розквіту творчої діяльності, спрямованої
на підвищення ефективності навчального процесу та результативності наукових досліджень.

***

Зі свого боку, констатаційно підсумуймо,
що такий найвищий щабель суспільної уваги,
оцінки та визнання, як Державна премія в галузі науки і техніки України, — аж ніяк не новина
чи якась екзотика для головного фармацевтичного ВНЗ нашої країни.
Насамперед, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки України за 2000 р. є Валентин Черних — ректор НФаУ (з 1980); академік НАН України,
професор, доктор фармацевтичних і доктор хімічних
наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР, заслужений винахідник УРСР, Почесний громадянин
міста Харкова; беззмінний голова оргкомітету Національних з’їздів фармацевтів України; голова редакційної ради «Фармацевтичної енциклопедії»; нарешті — голова авторського колективу знаменитого
підручника «Органічна хімія», що витримав цілу низку перевидань і був відзначений Державною премією
в галузі науки і техніки України за 2000 р. До авторського колективу увійшли також відомий науковець
НФаУ Іван Гриценко, доктор хімічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, та колега з Галичини — Борис Зіменковський, доктор фармацевтичних наук, професор, академік (з 2017 р.)
НАМН України, заслужений працівник вищої школи України, ректор Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького (з 1998).
По-друге, лишень декілька років тому ми детально знайомили своїх шановних читачів (див.:
«Щотижневик АПТЕКА» № 37 (958) від 22 вересня 2014 р.) з лауреатами Державної премії України у галузі науки і техніки за 2013 р. — професорами НФаУ Олександром Тихоновим та Тетяною
Ярних, авторами підручника абсолютно європейського ґатунку «Аптечна технологія ліків».

***

З метою логіко-хронологічного завершення нагадаймо: на додачу до всіх своїх численних відзнак
та нагород, регалій та звань — лише декілька місяців
тому НФаУ був удостоєний Гран-прі в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та нагороджений золотою медаллю в номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів». Названі відзнаки прийняла в свої
руки Алла Котвіцька, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор НФаУ —
і відбулося це 16 березня у Києві (див.: «Щотижневик АПТЕКА» № 16 (1087) від 1 травня 2017 р.),
у рамках роботи міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2017» (яка за своїм фаховим і науковим
рівнем, змістовністю науково-практичної та ділової
програми з найбільш важливих та актуальних питань
галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні).
Так тримати, НФаУ! 
Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»,
фото П. Снєгірьова та надані НФаУ
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