4 жовтня 2016 р. У НФаУ відбувся футбольний
матч в рамках першості ВНЗ
Команда НФаУ приймала футболістів з ХНЕУ. Гру повністю контролювали наші
хлопці. Таким чином, рахунок першого тайму – 2:1, на нашу користь. Другий
тайм підтвердив перевагу команди НФаУ та закономірно завершився з рахунком
4:1.

Варто зробити акцент на грі М. Шатрави,
який відзначився хет-тріком у цьому матчі.
Вітаємо хлопців з першою перемогою в цьому сезоні та бажаємо нових спортивних
успіхів!

Архів 2014 рік
1-5 грудня 2014 р. м. Алмати, Казахстан – міжнародна науково-практична
конференція «Дні університету», «Стратегія 2050: до університету міжнародного
рівня» (ректор НФаУ проф. Черних В.П.; директор ІПКСФ проф. Пімінов О.Ф.;
проректор з міжнародних зв’язків проф. Попов С.Б.; зав. каф. промислової
фармації проф. Гладух Є.В.)
Medex.Volume 20, Issue 1, 2015 “Клинический фармацевт – новая специальность
для Казахстана”
Відгуки із Казахстану

4-9 травня 2014 року відбувся візит представників
кафедри менеджменту і адміністрування (у складі: доцент Чухно І.А., студентка
3 курсу Бакланова Р.І., студентка 2 курсу Канж Б.М.) до Університету
адміністрації та підприємництва (м. Люблін, Польща).
22 квітня -5 травня 2014 р. – Індія (м. Делі),візит до кафедри біохімії
факультету медичних наук Університету Делі з метою обміну досвідом викладання
біохімії та наукових досліджень в області молекулярних механізмів розвитку
метаболічного синдрому з обговоренням можливості спільних досліджень,
узгодження питання щодо проведення лекцій студентам (зав. каф. біологічної
хімії проф. Загайко А.Л.)
26 – 30 квітня 2014 р.– візит групи студентів факультету з підготовки
іноземних громадян до Угорщини під керівництвом доцента кафедри філософії та
соціології Лантух А.П. Мета поїздки – інтернаціональне виховання студентської
молоді на засадах євроінтеграції.
2-11 квітня 2014 р. – Німеччина (м. Мюнхен), вивчення організації навчального
процесу з біологічних дисциплін, зокрема викладання дисципліни «Фізіологія» у
Людвіг-Максиміліан-Університету (зав. каф. організації економіки фармації
проф. Немченко А.С., зав. каф. фізіології та анатомії людини проф. Малоштан
Л.М.)

Архів 2013 рік

15 – 22 жовтня 2013 р. – Польща (м. Люблін, м. Вроцлав) – візит до Державного

університету ім. Марії Кюрі-Скадовської, Вроцлавського медичного
університету, Люблінського медичного університету (зав. каф. ботаніки Гонтова
Т.М., доц. каф. Кічимасова Я.С., зав. каф. аналітичної хімії Євтіфєєва О.А.,
доц. каф. Проскуріна К.І., зав. каф. заводської технології ліків Рубан О.А.,
доц. каф. Ковалевська І.В.)

15-20 вересня 2013 р. – Литовська Республіка (м. Вільнюс), узгодження питань
щодо маркетингових послуг в галузі косметичних, фармацевтичних та
агротехнічних технологій (зав. каф. фізичної та колоїдної хімії проф.
Кабачний В.І.)

8-12 квітня 2013 р.
відрядження завідувача кафедри біотехнології проф. Стрельникова Л.С. до
Санкт-Петербурзької хіміко-фармацевтичної академії (Російська Федерація).
Відрядження відбулось в рамках виконання міжвузівського контракту про наукове
та навчально-методичне співробітництво, з метою набуття досвіду з підготовки
фахівців вищої категорії з біотехнології лікарських препаратів та участі у
Міжнародному форумі з фармацевтики і біотехнології сумісно з виставкою
фармацевтичних інгредієнтів, виробництва й дистрибуції лікарських засобів.

29 березня 2013 р. відбувся візит делегації НФаУ в НДУ «БєлДУ». У рамках
одноденного візиту делегації НФаУ в БєлДУ підписано документ про співпрацю
між Бєлгородським і Харківським університетами, вчені з Харкова побували в
Наноцентре університету, лабораторіях фармацевтичного факультету, в зимовому
саду, музеї НДУ «БєлДУ». Професор Валентин Черних виступив з відкритою
лекцією перед викладачами і студентами фармацевтичного факультету.

З 13 по 15 березня 2013 р
. відрядження завідувача кафедри біотехнології проф. Стрельникова Л.С. до
Курського державного медичного університету (Російська Федерація)
.Відрядження пройшло в рамках виконання міжвузівського контракту про наукове
та навчально-методичне співробітництво, з метою ознайомлення з досвідом
підготовки інженерів-біотехнологів на кафедрі біологічних і хімічних
технологій.

28 лютого – 1 березня 2013 р.відрядження завідувачки кафедри
фармакоекономіки, проф. Яковлєвої Л.В. до Бельгії (м. Антверпен) з метою
участі у Третьому засіданні з питань використання протимікробних препаратів
в країнах Східної Європи та Нових незалежних держав ”від збору даних до
аналізу” на базі Університет Антверпену.

23 – 25 лютого 2013 р. відрядження завідувача кафедри фармакотерапії проф.
Кіреєва І.В. до Грузії (м. Тбілісі) з метою участі у міжнародному форумі
«Сучасні аспекти терапії в педиатричній практиці з позицій доказової
медицини» на базі Тбіліського медичного університету.
28 – 31 січня 2013 р. відрядження завідувачки науково-дослідної лабораторії
парентеральних та оральних рідких лікарських засобів проф. Алмакаєвої Л.Г.
до ВАТ «Валента Фармацевтика» (м. Москва, Російська Федерація) з метою
відпрацювання технології комбінованого лікарського засобу у вигляді капсул

для лікування нейропатій в промислових умовах
15 – 19 січня 2013 р. відрядження завідувачки науково-дослідної лабораторії
парентеральних та оральних рідких лікарських засобів проф. Алмакаєвої Л.Г,
старшого наукового співробітника лабораторії Бєгунова Н.В.; молодшого
наукового співробітника лабораторії Гусарова В.І. до ВАТ «Валента
Фармацевтика» (м. Москва, Російська Федерація) з метою відпрацювання
технології комбінованого лікарського засобу у вигляді капсул для лікування
нейропатій в промислових умовах.

Архів 2012 рік

21 листопада 2012 р. –
зустріч з почесним консулом України в Німеччині в м. Київ на базі Українськоамериканського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний
університеті», США (зав. кафедри менеджменту та маркетингу в фармації
проф.Мнушко З.М.).

7-10 листопада 2012 р. –
візит до Туніської Республіки з метою встановлення контактів з Міністерством
Вищої освіти, Фармацевтичною Асоціацією, профільними ВНЗ. Зустріч з Послом
України в Республіці Туніс, випускниками НФаУ та абітурієнтами (ректор проф.
Черних В.П., проректор науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф.
Попов С.Б.).

25 жовтня – 8 листопада 2012 р. – візит до Республіки Малі з метою знайомства
з системою фармацевтичної освіти та обговорення спільних заходів щодо набору
громадян Малі на навчання в НФаУ; здійснено зустрічі на рівні Міністерства
вищої та середньої освіти, з випускниками середніх навчальних закладів, з
випускниками НФаУ різних років, знайомство з керівництвом Університету
техніки, технологій та медицини в м. Бамако; участь в освітянській
конференції (заст. декана факультету з підготовки іноземних громадян доц.
Коваленко З.І.).
20 – 28 жовтня 2012 р. – візит до Польщі та Словаччини з метою знайомства з
системою фармацевтичної освіти, встановлення контактів з медичними вищими
навчальними закладами, узгодження питання щодо укладання угоди про співпрацю
(проректор з науково-педагогічної роботи, зав. каф. соціальної фармації,
проф. Котвіцька А.А.; декан факультету економіки та менеджменту, доц. Малий
В.В.; зав. каф. управління та економіки підприємства, проф. Немченко А.С.;
зав. каф. товарознавства, доц. Баранова І.І.; зав. каф. управління та
економіки підприємства проф. Посилкіна О.В.);

1-5 жовтня 2012 р. – візит до Людвіг-Максиміліан-Університету м. Мюнхен,
Німеччина з метою ознайомлення з особливостями викладання дисципліни
«Клінічна фармація» (проф. Мороз В.О., доц. Грінцов Є.Ф. – кафедра кафедри
клінічної фармакології з фармацевтичною опікою)
13-18 вересня 2012 р. – ознайомчий візит до Киргизської державної медичної
академії ім. І.К.Ахунбаєва, м. Бішкек, з метою укладання угоди про
співробітництво (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.);

15 березня 2012 р.

– виїзна робота приймальної комісії НФаУ до Середньої загальноосвітньої школи
№20 в м. Старий Оскол, Російська Федерація – (проректор з науковопедагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов С.Б., директор коледжу
доц. Прокопенко Т.С., доц. каф. фізичного виховання Очередько Л.В., заступник
відповідального секретаря приймальної комісії факультету з підготовки
іноземних громадян доц. Сенюк І.В.);

Архів 2011 рік
листопад 2011 р. – візит до Республіки Таджикистан, м. Душанбе, доцента каф.
фармакології Зайченко Г.В. (проведено зустрічі з випускниками середніх шкіл
та профільних навчальних закладів з метою презентування НФаУ та залучення на
навчання за всіма акредитованими спеціальностями, в магістратурі та
докторантурі НФаУ; за результатами цієї кампанії вже в 201/2012 навчальному
році прибули на навчання в НФаУ за спеціальністю «Фармація» 8 студентів
фармацевтичного факультету Таджикського медичного університету ім. Абуалі
ібні Сіно, а також 5 співробітників Центру контролю лікарських засобів
Таджикистану для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Якість,
стандартизація, сертифікація» в межах угоди з НФаУ про цільову підготовку
фахівців);
вересень 2011 р. – зав. каф. фундаментальної та мовної підготовки відділення
довузівської підготовки факультету з підготовки іноземних громадян доц.
Коваленко З.І. презентувала вищу фармацевтичну освіту на прикладі НФаУ для
студентів фармацевтичного факультету Туркменського національного університету
з метою залучення на навчання, м. Ашгабад, Туркменістан; під час зустрічі в
Міністерстві охорони здоров’я Туркменістану досягнута домовленість щодо
виділення квоти на навчання в ВНЗ України 50-ти громадян Туркменістану.
Завдяки проведенню активної профорієнтаційної роботи, виїзних циклів у країни
близького та дальнього зарубіжжя, контингент іноземних громадян в НФаУ щороку
збільшується, що забезпечує Університету лідируючі позиції серед ВНЗ м.
Харкова за показником чисельності іноземного контингенту студентів.
червень 2011 р. – візит до Харбінської фармацевтичної компанії, Харбінського
медичного університету, Хейлундзянского університету традиційної китайської
медицини, участь у роботі засідання Міжнародної асоціації з обміну фахівцями
(зав. каф. фармакології, проф. Дроговоз С.М., доц. каф. Щекіна Є.Г.);
червень 2011 р. – участь НФаУ в міжнародній освітянській виставці у Туніській
Республіці за підтримки Міністерства освіти Тунісу та Почесного Консульства
України;

Архів 2010 рік
2-15 листопада 2010 р. відбувся візит до Республіки Таджикистан, м. Душанбе,
доцента каф. фармакології Зайченко Г.В. Проведено зустрічі з випускниками
середніх шкіл та профільних навчальних закладів з метою презентування НФаУ та
залучення на навчання за всіма акредитованими спеціальностями, в магістратурі
та докторантурі НФаУ. За результатами цієї кампанії вже в 2010/2011
навчальному році прибули на навчання в НФаУ 8 студентів фармацевтичного
факультету Таджикського медичного університету ім. Абуалі ібні Сіно.
21-25 липня 2010 р. проректор з міжнародних зв’язків проф. Попов С.Б.
відвідав Камерун в межах виїзної профорієнтаційної роботи приймальної комісії
НФаУ, презентував НФаУ на освітянській виставці з метою залучення на
навчання.
16-20 липня 2010 р. проректор з міжнародних зв’язків проф. Попов С.Б.
здійснив візит до Туніської Республіки з метою участі у роботі виставки «Вища
освіта в Україні 2010» в 5-ти містах країни (Туніс, Монастир, Ле Кеф, Сус,
Бізерт).
16 – 20 травня 2010 р. – візит до м. Ашгабат
проф. Попов С.Б., проф. Пімінов О.Ф.
Ознайомлення з системою підготовки фармацевтичних кадрів Туркменістану;
Зустріч з Консулом України в Туркменістані з питання визнання дипломів та
кваліфікацій випускників НФаУ, підвищення кваліфікації фахівців,наукового та
освітнього співробітництва, проходження практики студентами та стажування
викладачів;
Зустріч з керівництвом Туркменського медичного інституту, знайомство з
організацією навчального процессу, відвідування фармацевтичного факультету,
зустрічі зі студентами та викладачами; знайомство з МТ базою, обговорення
питань підвищення кваліфікації ПВС медичного інституту на базі НФаУ;
Зустріч з Президентом фармацевтичної асоціації Туркменістану, обговорення
питань підвищення кваліфікації фахівців фармації різних рівнів

