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«PANACEA–2015»

об’єднує молоду
фармацевтичну еліту
Конкурсний рух і власне атмосфера змагання відкривають прекрасну нагоду для демонстрації
унікальності творчої особистості, майстерності, професіоналізму учасників. Повною мірою це
стосується і сфери професійних змагань серед випускників галузевих навчальних закладів, які
тільки починають будувати власну кар’єру. За ініціативи профільного міністерства, зусиллями
викладацького складу фармацевтичних та медичних коледжів України, за особистої підтримки
ректора Національного фармацевтичного університету (НФаУ), академіка НАН України
В.П. Черних, за участю в організації та проведенні проекту галузевої профспілки конкурси
фахової майстерності серед студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів
І–ІІ рівнів акредитації за спеціальністю «Фармація» відбуваються вже понад десятиліття —
з 2000 р. Уже сьомий рік поспіль Всеукраїнський конкурс «PANACEA», започаткований з метою
підвищення престижу професії та фахового рівня підготовки студентів галузевих навчальних
закладів, проводить Коледж НФаУ.
12 червня 2015 року в Коледжі
НФаУ відбувся ювілейний XV Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «PANACEA-2015». Його
учасниками стали Вікторія Кролевецька (ВКНЗ «Шосткінське медичне училище», Сумська обл.),
Анжела Шліхта (Вінницький медичний коледж імені академіка
В.Д. Заболотного), Валентина Лінчук (Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г.С. Про-
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тасевича), Наталія Іваненко (Кіровоградський медичний коледж
імені Є.Й. Мухіна), Дар’я Герасименко (Коледж НФаУ), Анастасія Колот (Медичний коледж
Запорізького державного медичного
університету),
Єлізавета
Георгієва (Миколаївський базовий медичний коледж), Валерія
Рог (Черкаський медичний коледж), Оксана Щур (Чортківський
державний медичний коледж,

Тернопільська обл.), Ганна Кухар
(Шепетівське медичне училище,
Хмельницька обл.).
Відкриваючи урочистості, ректор НФаУ, академік НАН України
В.П. Черних відзначив:
Тим, хто вже отримав базову фахову освіту, легше
дається навчання в університеті. Сьогодні ми живемо у нелегкі часи, і нам потрібно розбудовувати державу, гартувати якісно
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щим ступенем відповідальності,
старанності, милосердя можуть
працювати у сфері охорони
здоров’я. Хочу вам побажати, щоб
ваш життєвий та професійний
шлях приносив задоволення і, звичайно ж, професійні успіхи».
Коледж НФаУ, який сьогодні
приймає конкурсантів, почав відлік своєї історії ще в 1930 році. Протягом майже століття він пережив кілька «реорганізацій» і нині
є структурним підрозділом НФаУ.
Контингент навчального закладу —
близько 2 тис. молодих людей, готових віддавати знання, сили та
вміння справі поліпшення здоров’я
людини.
Навчальний заклад має прекрасну матеріальну базу, а головне — унікальний викладацький
колектив. Дати знання, навчити,
виховати, розвинути — справа так
само складна, як і відповідальна.
Успішне виконання цього завдання забезпечується завдяки злагодженій та системній роботі кожного викладача Коледжу НФаУ.
Хочеться, щоб усі ви були
переможцями, а ви і є вже переможцями, — звертаючись із вітальним словом до ауди-
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нові, освічені кадри для роботи
на процвітання країни.
Приємно, що у нас в Коледжі
зібралися представники майже
усіх регіонів України, де готують працівників фармацевтичної
галузі. Медичні та фармацевтичні
навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації й НФаУ поєднують багаторічні дружні стосунки. А сьогодні ви змагатиметеся за право бути
визнаним кращим у конкурсі фахової майстерності. З метою об’єктивного оцінювання ми запросили до журі ваших викладачів. На
добру згадку про Харків та конкурс професійної майстерності
«PANACEA» Коледж НФаУ влаштував для вас екскурсії містом. Радію

Шановні колеги! Ви обрали дуже
важливий і такий складний фах —
професію фармацевта. Він особливий, тому що тільки люди з найви-
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з того, що ви розумні, красиві,
щасливі, такими й залишайтеся.
Зичу натхнення та приємних вражень від змагань кожному з вас».
Конкурс фахової майстерності
«PANACEA» — значуща подія не тільки для Коледжу НФаУ, а й для всього міста. Харків — це місто вражень,
яке зачаровує своєю красою і гостинністю. Гостей Харкова та, зокрема, Коледжу НФаУ, привітала
перший проректор НФаУ з науково-педагогічної роботи, професор
А.А. Котвіцька:
Шановні колеги! Рада вітати вас на Слобожанщині,
у місті Харкові — столиці
фармації України, у Коледжі славетного Національного фармацевтичного університету. Проведення
традиційного конкурсу фахової
майстерності в стінах Коледжу
НФаУ — це визначна подія для
кожного з викладачів, для кожного з учасників.
Професія провізора, фармацевта є шанованою в суспільстві. Нехай
так буде завжди! Бажаю учасникам
лише перемог, журі — об’єктивного
прозорого оцінювання, нехай переможе найсильніший. Усім успіхів,
здоров’я, наснаги!»
До справи охорони здоров’я,
до виготовлення ліків причетною може бути тільки професійно
освічена людина, виважені дії
якої покликані не нашкодити. Почесна гостя урочистостей, голова
Харківської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров’я України А.В. Благовещенська у вітальному слові учасникам фахових змагань, зокрема,
зазначила:
Величезне задоволення, висока честь вітати сьогодні
представників з усіх куточків нашої України від імені
всієї медичної та фармацевтичної
спільноти Харківщини. Впевнена,
що цей конкурс стане не тільки
показником вашої фахової майстерності, але, перш за все, буде
можливістю поспілкуватися один
з одним, показати високий рівень
знань.
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ма може і повинна варіюватися, то
власне змагання відбулися за вже
усталеним механізмом. Конкурс
проводився у два тури. Перший
тур — тестування з професійнопрактичних дисциплін. Пакет тестових завдань охоплював матеріал
з технології ліків, організації та
економіки фармації, фармакології,
фармакогнозії, фармацевтичної хімії. Другий тур передбачав демонстрацію практичних навичок,
визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою Галузевих
стандартів вищої освіти за спеціальністю «Фармація» та відповідними програмами з професійнопрактичних дисциплін.
Напружений фаховий марафон
завершився такими результатами:
3-тє місце посіла Валерія Рог, 2-ге
місце — Валентина Лінчук, переможець — Дар’я Герасименко.

•

торії, підкреслила директор Коледжу НФаУ, доцент Т.С. Прокопенко. Пройшовши серйозний
відбір у своїх навчальних закладах,
ви стали найкращими і маєте честь
змагатися з представниками інших
коледжів та училищ. Хочеться, щоб
зі Слобожанської землі ви поїхали
з добрими спогадами і яскравими
враженнями. Добра, миру, злагоди
вам, а сьогодні — успіхів!»
На плечах судейської колегії —
нелегка справа, адже вони мають
визначити кращих із найкращих.
Голова журі, завідувач кафедри
фармацевтичної хімії НФаУ, професор В.А. Георгіянц у вітальній
промові під час урочистого
відкриття змагань зазначила:
Ви — десять найкращих студентів-фармацевтів України. Раджу не думати про
тягар відповідальності за свій навчальний заклад, адже це може за-
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важати сьогодні. Ви вже найкращі,
і все буде залежати від того, як
впораєтеся зі своїм хвилюванням. Зараз згадайте все, що знаєте,
зробіть все, що вмієте. Бажаю настрою переможців, а як голова журі,
обіцяю, що все буде чесно».
Сюрпризом для учасників конкурсу стали слова підтримки тих,
хто так само колись розпочинав
свій професійний шлях з конкурсу
фахової майстерності. Переможець
2009 р. Роман Дейко (на той час —
студент Коледжу НФаУ, зараз — аспірант НФаУ) порадив:
Поставитися до сьогоднішньої події потрібно як
до свята. Цей конкурс —
грандіозна перепустка до дорослого життя, до професійної діяльності. Ви будете його згадувати у майбутньому добрим словом за можливості, які для вас
відкриються. Бажаю всім наснаги!».
Ми були такі самі, як ви,
хвилювалися. Але зуміли
заспокоїтися і показати все,
на що здатні. Від імені учасників
попередніх років хочу висловити
подяку коледжам та училищам, які
подарували нагоду взяти участь
в інтелектуальному марафоні», —
долучився переможець 2010 р. Сергій Дмитренко (на той час — студент Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича, зараз — магістр НФаУ).
Рівень проведення будь-яких
змагань визначається організаційними заходами, чіткістю роботи всіх учасників та підрозділів,
задіяних у їх виконанні. І якщо
екскурсійно-розважальна програ-

З історії Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «PANACEA»
 2000–2004 рр. Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича
 2005–2007 рр. Рівненський державний медичний коледж
 2008–2011, 2013–2015 рр. Коледж Національного фармацевтичного університету
 2008 р.: учасників — 23, переможець — Єганян Ліліт (Коледж НФаУ)
 2009 р.: учасників — 22, переможець — Дейко Роман (Коледж НФаУ)
 2010 р.: учасників — 25, переможець — Дмитренко Сергій (Житомирський базовий фармацевтичний коледж
ім. Г.С. Протасевича)
 2011 р.: учасників — 12, переможець — Мегалінський Володимир (Коледж НФаУ)
 2013 р.: учасників 19 (уперше в історії конкурсу участь в ньому взяла студентка із ближнього зарубіжжя —
Курського медико-фармацевтичного коледжу), переможець — Гордей Карина (Коледж НФаУ)
 2014 р.: учасників 7, переможець — Аліна Костюченко (Коледж НФаУ)
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