Макет хіміко-технологічного корпусу і території Національного
фармацевтичного університету

Хіміко-технологічний корпус НФаУ є найновішим та найбільшим
навчальним корпусом університету. Його будівництво почалося в 1980 році.
Саме тоді університету була виділена земля за адресою вул. Блюхера
(Валентинівська), 4 для будівництва нового навчально-лабораторного
корпусу, який би задовольнив усі потреби вищого навчального закладу, що
активно розвивався. У зведенні корпусу брали активну участь викладачі та
студенти, які входили до студентських будівельних загонів. Паралельно з
отриманням вищої фармацевтичної освіти, вони отримували і робочі
спеціальності (маляр, стропальник, штукатур тощо). Не дивлячись на погодні
умови, а також складний ґрунт, будівництво йшло швидкими темпами. Не
дарма в народі це місце називали «піски», ґрунт був дуже складним для
зведення будівлі такого масштабу. Завдяки згуртованим зусиллям студентів і
викладачів вже через п'ять років в 1985 році хімічний корпус площею 8000
м2 був прийнятий в експлуатацію.
На макеті зображені: хімічний корпус (1), технологічний корпус з
навчальною аптекою (2), спортивний комплекс (3), скульптурна композиція
«Фармація у віках» (4), скульптурна композиція «Особистості фармації» (5),
церква Святого Валентина Інтерамнського (6), ботанічний сад (7), склад
хімічних реактивів (8), а також будівлі, будівництво яких планується у
майбутньому – басейн (9), готель (10), віварій (11).

Макет химико-технологического корпуса и территории Национального
фармацевтического университета
Химико-технологический корпус НФаУ является самым новым и самым
большим учебным корпусом университета. Его возведение началось в 1980
году. Именно тогда университету была выделена земля по адрес ул. Блюхера
(Валентиновская), 4 для строительства нового учебно-лабораторного
корпуса, который бы удовлетворил все потребности активно развивающегося
высшего учебного заведения. В возведении корпуса принимали активное
участие преподаватели и студенты, которые входили в студенческие
строительные
отряды.
Параллельно
с
получением
высшего
фармацевтического образования, они получали и рабочие специальности
(маляр, стропальщик, штукатур и т.д.). Не смотря на погодные условия, а
также сложную почву, строительство шло быстрыми темпами. Не зря в
народе это место называли «пески», почва была очень сложной для
возведения здания такого масштаба. Благодаря сплоченным усилиям
студентов и преподавателей уже через пять лет в 1985 году химический
корпус площадью 8000 м2 был принят в эксплуатацию.
На макете изображены: химический корпус (1), технологический корпус с
учебной аптекой (2), спортивный комплекс (3), скульптурная композиция
«Фармация в веках» (4), скульптурная композиция «Личности фармации» (5),
церковь Святого Валентина Интерамнского (6), ботанический сад (7), склад
химических реактивов (8), а также здания, постройка которых планируется в
будущем – бассейн (9), отель (10), виварий (11).

The layout of the chemical technological building and territory of the National
University of pharmacy
The Chemical technological building of NUPh is the newest and the largest
academic building of the University. Its construction began in 1980. That time the
land at the street Blukhera (Valentinovska), 4 was provided to NUPh to build a
new academic and laboratory building that would satisfy all the needs of the
dynamically developing higher educational establishment. In the construction of
the building took an active part teachers and students who were part of the students
construction teams. In conjunction with higher pharmaceutical education they
received workers specialties (the painter, slinger, plasterer, etc.). Despite the
weather conditions, and difficult soil, construction proceeded at a rapid pace. No
wonder people called this place "sands", the soil was very challenging for building

such a huge project. Thanks to the cohesive efforts of students and teachers in five
years in 1985, the chemical building area of 8000 m2 was commissioned.
The layout depicts the chemical building (1), technological building with training
pharmacy (2), sports complex (3), sculptural composition "Pharmacy in centuries"
(4), the sculptural composition "Personality of pharmacy" (5), the Church of Saint
Valentine Interamnsky (6), Botanical garden (7), a warehouse of chemical reagents
(8) and building, construction of which is planned in the future – pool (9) hotel
(10), vivarium (11).

