30 листопада 2016 р. у фойє Наукової
бібліотеки Національного фармацевтичного
університету відбулось відкриття пересувної
виставки «Віхи історії. Українське козацтво»
Харківського історичного музею ім. М. Ф.
Сумцова
Студенти та викладачі університету зможуть ознайомитись з виставкою протягом
тижня та дізнатись про військову справу, духовну культуру та значення
козацького періоду в історії України.
Для легшого розуміння іноземними студентами історичних фактів про козацтво,
інформація на виставці подається українською та англійською мовами.

Архів 2016
V Науково-практична конференція з міжнародною участю «ПРІОРИТЕТИ ФАРМАЦІЇ ТА
СТОМАТОЛОГІЇ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ», присвячена 25-річчю Незалежності
Республіки Казахстан на базі Казахського Національного Медичного
університету ім. С.Д. Асфендіярова (м. Алмати).
Информационное сообщение
Information message

22-24 вересня 2016 р. відбудеться 11-й Центральноєвропейський симпозіум з
фармацевтичних технологій (CESPT 2016), м. Белград, Сербія. Організатори:
Фармацевтичний факультет Белградського університету за
підтримки
Європейської федерації фармацевтичних наук (EUFEPS) та ін. регіональних
фармацевтичних асоціацій та суспільств. Ключова мета серії симпозіумів CESPT
– об’єднання провідних дослідників з академічних організацій, промислових кіл
та регуліруючих органів з усієї Європи та сприяння інтелектуальному обміну
між членами міжнародної фармацевтичної спільноти. Традиційно, CESPT 2016
надасть учасникам унікальну платформу для обміну думками з приводу наукових,
промислових та регуляторних аспектів фармацевтичної технології, надасть
можливість особистого спілкування з членами фармспільноти та дізнатись про
передові наукові дослідження та практики.
Додаткова інформація про CESPT 2016: http://www.cespt2016.org/
Організаційна команда CESPT 2016
Д-р Djordje Medarevic
E-mail: djordje.medarevic@pharmacy.bg.ac.rs

28 серпня – 1 вересня 2016 року щорічний
Конгрес Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) буде проведено в БуеносАйресі, Аргентина.
“Скорочення глобального тягаря хвороб” є темою 76-го Всесвітнього конгресу
фармації та фармацевтичних наук.
Сьогодні фармація – це не тільки лікування, але й профілактика захворювань та
зміцнення здоров’я. Вам буде що вибрати з більш, ніж 250 годин сесій
конгресу.
Реєстрація відкрита!

Наша поштова адреса:
International Pharmaceutical Federation FIP
Andries Bickerweg 5
Den Haag, 2517JP
Netherlands
http://www.fip.org/buenosaires2016/

28 листопада 2016 р. в спортивному комплексі
НФаУ перша команда нашого університету
приймала футболістів із Харківської державної
зооветеринарної академії
Протягом всього матчу господарі домінували і заслужено перемогли з рахунком
4:2. Вітаємо хлопців із черговою перемогою і бажаємо підкорення нових висот.

Далі на майданчик вийшли друга команда НФаУ і футболісти Харківського
національного автомобільно-дорожного університету. У цій грі більш досвідчені
гості, які виграли всі попередні матчі в цьому сезоні, перемогли з рахунком
3:12.

28 листопада 2016 р. у Харківському
національному академічному театрі опери та
балету ім. Лисенка відбулася урочиста
церемонія нагородження переможців ХVIII
обласного конкурсу «Вища школа Харківщини –
кращі імена»
Конкурс, який вшановує вищу школу Харківщини, був започаткований у 1999 році.
За 17 років конкурс став доброю традицією нашого регіону. За його історію
лауреатами та дипломантами стали близько 850 науково-педагогічних працівників
вищої школи.
У 2016 р. у конкурсі взяли участь 167 науково-педагогічних працівників із 33
ВНЗ III-IV рівнів акредитації, в тому числі й Луганського національного
аграрного університету.
Учасників урочистостей – керівників ВНЗ, науково-педагогічних працівників,
провідних учених, студентів – привітали голова Харківської
облдержадміністрації Ю.О. Світлична, голова Харківської облради С.І. Чернов,

голова ради ректорів харківських ВНЗ В.С. Бакіров, заступник ради ректорів
В.М. Лісовий, президент Харківського університетського концорціуму Л.О.
Белова, президент Національної Академії правових наук України О.В. Петришин.
Конкурс проводився у номінаціях «За мудрість і відданість науці та освіті»,
«За шляхетний приклад служіння українському народові», «За високі досягнення
в творчій та культурно-просвітницькій діяльності», «Декан факультету»,
«Завідувач кафедри», «Завідувач кафедри фізичного виховання», «Викладач
професійно-орієнтованих дисциплін», «Викладач гуманітарних дисциплін»,
«Викладач фундаментальних дисциплін», «Науковець», «Молодий науковець».
На честь переможців та дипломантів конкурсу прозвучали музичні вітання від
кращих творчих колективів вищих навчальних закладів Харківщини.
Науково-педагогічне та студентське співтовариство Національного
фармацевтичного університету вітає з перемогою у ХVIII обласному конкурсі
«Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач професійноорієнтованих дисциплін» доктора фармацевтичних наук, професора кафедри
біотехнології НФаУ Оксану Петрівну Стрілець.

За час існування конкурсу його дипломантами та переможцями стали 43
співробітника Національного фармацевтичного університету
[uptolike]

Звіти ректора
Звіт ректора про виконання умов колективного договору (2018 р.)
Звіт з фізичного виховання та спорту у НФаУ (2018 р.)
Звіт ректора НФаУ, професора А.А. Котвіцької за 2018 р.

Звіт ректора НФаУ, професора А.А. Котвіцької за 2017 р.
Звіт ректора НФаУ, професора В.П. Черних за 2016 р.
Звіт ректора НФаУ, професора В.П. Черних за 2015 р.
Звіт ректора НФаУ, професора В.П. Черних за 2014 р.

Корисні посилання
Українські державні структури
Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Українські державні медичні структури
Міністерство охорони здоров’я України
ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”
(Фармакопейний центр)
ДП “Український фармацевтичний інститут якості”
Міжнародні фармацевтичні та медичні структури

Всесвітня організація охорони здоров’я
Система співробітництва фармацевтичних інспекцій (РIC/S)
British Pharmacopoeia (BP)
European Medicines Agency (EMEA)
European GMP Guide
European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)
European Pharmacopoeia (EP)
Food and Drug Administration, USA (FDA) – CDER
National Library of Medicine
United States Pharmacopoeia (USP)
WWW virtual library
Державні бібліотеки
Державна наукова медична бібліотека України
Бібліотека Верховної Ради України
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України

Сектор супроводження та підтримки ЄДЕБО

Задачі та функції сектору супроводження
автоматизованих систем для забезпечення навчального процесу:
Ведення, постійне оновлення та аналіз ЄДЕБО
Визначення можливості та шляхів реалізації створення електронної бази

випускників НФаУ
Організація діяльності щодо підготовки та друку дипломів НФаУ
Визначення можливості та шляхів реалізації системи автоматизації
документообігу НФаУ
Взаємодія університету з ЄДЕБО

Сектор неперервної освіти
Положення про стажування НПП та ПП у НФаУ
Задачі та функції сектору неперервної освіти:

Ведення електронного банку даних щодо підвищення компетентності науковопедагогічних працівників (НПП)
Інформування кафедр та підрозділів НФаУ щодо курсів підвищення
кваліфікації, що організують інші навчальні заклади та установи
Узгодження із завідувачами кафедр та керівниками структурних підрозділів
інформації про бази та строки підготовки для кожного НПП
Розробка плану-графіка підвищення кваліфікації НПП
Організація діяльності «Школи професійної майстерності викладача вищого
закладу освіти»

Методичний сектор

Адреса: вул. Валентинівська, 4, методичний кабінет
Тел.: (057) 778 67 63

Задачі та функції методичного сектору:
Вивчення передового досвіду, розроблення і впровадження інноваційних
технологій навчання та організації навчального процесу
Аналіз науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін всіх
спеціальностей, за якими ведеться підготовка
Розробка графіку проведення відкритих (показових) навчальних занять та
лекцій майстер-класу
Аналіз та підготовка до розгляду на ЦМР навчально-методичної літератури,
підготовленої колективами кафедр
Підготовка пакету документів щодо отримання грифів МОН і МОЗ України, їх
подання до Міністерств
Організація та проведення конкурсів, виставок, презентацій навчальнометодичної літератури
Поповнення бази даних автоматизованої системи управління НФаУ (ведення
методичного модулю)
Відвідування та аналіз відкритих (показових) навчальних занять та лекцій
майстер-класу
Надання організаційно-методичної допомоги кафедрам НФаУ з питань
навчально-методичного забезпечення навчального процесу
Координація роботи методистів кафедр, їх консультування та практична
допомога з відповідних напрямків діяльності
Аналіз забезпеченості навчально-методичними виданнями дисциплін кафедр
НФаУ та навчального порталу Центру дистанційних технологій навчання НФаУ
Участь в організації та проведенні внутрішнього аудиту навчальнометодичної роботи кафедр НФаУ та аналіз її результатів
Положення про розроблення та реалізації освітніх програм у НФаУ
Положення про конкурс навчально-методичної літератури у НФаУ
Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни у НФаУ
Додатки до навчально-методичного комплексу дисципліни у НФаУ
Додатки до навчально-методичного комплексу дисциплін у НФаУ (англійською

мовою)
Форма робочої програми навчальної дисципліни – 2018
Форма робочої програми навчальної дисципліни – 2018 (англійсько мовою)
Форма змін та доповнень до робочої програми навчальної дисципліни – 2018
Форма змін та доповнень до робочої програми навчальної дисципліни –
2018 (англійсько мовою)
Графік лекцій майстер-класу на весняний семестр 2019-2020 н.р.
Навчальні плани
РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ГРАФІКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ ТА
ОСВІТНІМИ РІВНЯМИ)
Примірні програми з навчальних дисциплін підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність 226 “Фармація”
Біостатистика та клінічна епідеміологія
Економіка охорони здоров`я
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров`я
Соціальна медицина, організація охорони здоров`я
Аналітична хімія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Вступ у фармацію
Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
Вища математика і статистика
Латинська мова
Філософія
Етика і деонтологія у фармації
Анатомія та фізіологія людини
Біологічна фізика з фізичним методами аналізу
Загальна та неорганічна хімія
Фізичне виховання
Актуальні питання клінічної імунології та алергології
Актульні питання цереброваскулярної патології
Епідеміологія (ЛС,П)
Медична генетика
Навчальна практика з фарм. ботаніки
Програма розділу підготовки офіцерів запасу медичної служби
Фармацевтична ботаніка
Підготовка навчальної, наукової та навчально-методичної літератури
Підготовка електронних видань, дидактичних демонстраційних матеріалів,
електронних навчальних посібників та підручників у вищих медичних
навчальних закладах

Лист погодження на навчальне видання
Лист погодження на наукове видання
СОП “Підготовка навчально-методичних видань”

Сектор акредитації та ліцензування

Задачі

та

функції

сектору

акредитації

та

ліцензування:
Координація роботи факультетів і кафедр з питань ліцензування, акредитації
та зміни ліцензованих обсягів підготовки фахівців з вищою освітою
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
Забезпечення кафедр і факультетів документацією з ліцензування і
акредитації
Розробка плану заходів з ліцензування та акредитації
Керівництво робочою групою з підготовки ліцензійної (акредитаційної)
справи
Формування ліцензійної (акредитаційної) справи та її супровід у МОН
України
Організація та забезпечення роботи акредитаційних комісій
Впровадження заходів щодо отримання ліцензії на освітню діяльність,
сертифікатів про акредитацію
Статут НФаУ
Ліцензія НФаУ
Сертифікати про акредитацію
Концепція діяльності Національного фармацевтичного університету
Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету

