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Шановні колеги!
Минулий 2003/2004 навчальний рік вмістив у себе багато подій і напру'
женої праці всього колективу університету. Діяльність всіх підрозділів, кафедр,
факультетів, відділів була направлена на виконання головного завдання — підго'
товки сучасних кадрів для всіх сегментів галузі. В основу усіх форм навчально'
го процесу було покладено підвищення якості освіти, адже якість життя дер'
жави залежить від підготовки спеціалістів, активна діяльність яких протягом
40–45 років визначатиме розвиток економіки, науки, соціальної сфери.
Важливе місце в діяльності університету займали підготовка до 350'річчя
м. Харкова, а також 200'річчя від заснування державної підготовки фармацев'
тичних кадрів в Україні і 200'річчя нашого закладу, історичні корені якого
сягають 1805 року, року заснування Харківського Імператорського універси'
тету.
Нашому місту й університету благодійний фонд випускників НФаУ пода'
рував архітектурно'скульптурну композицію «Фармація у віках», якій немає ана'
логів ні в нашій країні, ні за рубежем. До композиції входять бронзові фігури
аптекаря, Панацеї і постаті студента і студентки на фоні земної кулі.
Вченими університету до 200'річчя НФаУ видано понад 150 підручників
та посібників і готується ще ряд фундаментальних праць, ведеться підготовка
до святкових заходів у вересні 2005 року.
Важливою подією в житті університету було проведення конференції тру'
дового колективу з приводу обрання ректора. Я глибоко вдячний всім своїм
співробітникам за довіру і буду намагатись виправдати сподівання своєю діяль'
ністю на користь закладу і фармації України в цілому.
За традицією, на першому засіданні вченої ради ми розглядаємо підсумки
діяльності університету за минулий навчальний рік і визначаємо стратегічні,
поточні напрями роботи і перспективи на наступний навчальний рік.
Чим звітує ВНЗ перед державою? Перш за все, своїми спеціалістами.
Щорічний випуск спеціалістів свідчить про результативність роботи ко'
лективу протягом п’яти років. У 2004 році університетом і технікумом НФаУ
всього випущено 1614 спеціалістів і молодших спеціалістів.
У лютому 2004 року університет здійснив випуск 325 спеціалістів фармації
заочної (дистанційної) форми навчання, у червні 2004 року відбувся випуск
фахівців для галузі, а саме: 148 спеціалістів'провізорів, 12 провізорів'космето'
логів, 23 клінічних провізорів, 40 інженерів'технологів, 30 спеціалістів з еко'
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номіки, 195 магістрів фармації для зарубіжних країн, 118 бакалаврів з економі'
ки, 11 бакалаврів з біотехнології.
573 молодших спеціалісти випустив технікум НФаУ. Одержано 43 дипломи
з відзнакою. Виконано 184 дипломні роботи і 49 дипломних проектів.
Взимку відбувся також випуск 7 спеціалістів зі спеціальності «Якість, стан'
дартизація та сертифікація», у червні 2004 року відбувся перший випуск 23 спе'
ціалістів зі спеціальності «Клінічна фармація».
Голови ДЕК професори О.В. Мазулін, А.П. Вікторов, А.Н. Кизим, Ю.М. Крас'
нопольський відзначили фундаментальну теоретичну і практичну підготовку
випускників. Середній бал дисциплін у вітчизняних студентів був не нижчий
за 4,1; у іноземних студентів — 4–3,85.
Відмічено високий рівень організації ДЕК, кваліфікації викладацького
складу, забезпеченості дисциплін навчально'методичною літературою.
Високу оцінку одержали дипломні проекти випускників факультету про'
мислової фармації, дипломні роботи випускників економічних спеціальнос'
тей, виконані з використанням сучасних економіко'математичних методів на
матеріалі і на замовлення конкретних підприємств.
Професор А.П. Вікторов, характеризуючи перший випуск спеціалістів —
клінічних провізорів, відзначив, що Національним фармацевтичним універ'
ситетом створена модель клінічного провізора XXІ століття. Всі випускники
показали високий рівень знань завдяки копіткій індивідуальній роботі кафед'
ри клінічної фармації (проф. І.А. Зупанець), кафедри фармакології (проф.
С.М. Дроговоз) та інших кафедр медико'біологічного і фармацевтичного на'
прямів. Він підкреслив, що значення спеціальності клінічного провізора буде
невпинно зростати у зв’язку з підвищенням вимог до безпеки ліків. Такі спеціа'
лісти мають великі перспективи.
Генеральний директор Харківської фармацевтичної фірми «Здоров’я»
схвально відгукнувся про випускників НФаУ, які працюють на заводі, відзначив,
що саме завдяки інтелектуальному потенціалу таких спеціалістів фірма оновлює
асортимент лікарських засобів, зберігає позиції лідера на фармринку України.
Приємно чути такі відгуки від фахівців, але є і над чим працювати.
Голови ДЕК рекомендували:
— продовжити роботу з оснащення кафедр новими приладами і устатку'
ванням;
— поповнити бібліотеку наказами МОЗ, інструкціями і фаховою літерату'
рою;
— переробити екзаменаційні білети з урахуванням нових фармакопейних
статей;
— більше включати ситуаційних задач, зробити більш різноманітною те'
матику дипломних проектів;
7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

— більше включати до вивчення лікарські препарати нового покоління;
— для випускників факультету промислової фармації організувати спец'
курс з валідації технологічних процесів, яка має сьогодні великий попит на
підприємствах;
— забезпечити спеціальним устаткуванням лабораторії для спеціальності
«Технологія парфумерно'косметичних засобів».
Кожен випуск — це завжди свято. Не став винятком і цей рік: у святково
прибраному Великому залі оперного театру церемонія пройшла у піднесеній
урочистій обстановці. Можна навіть стверджувати, що це було свято не тільки
для фармуніверситету, а й для усього нашого міста.
У наступному році церемонія вручення дипломів ускладниться, адже бу'
дуть випускатися майже 1500 осіб. Очевидно, доведеться вносити зміни до тра'
диційного ритуалу. В будь'якому разі над цим варто попрацювати культурному
центру, професору Є.А. Подольській, деканатам слід створити алгоритм ви'
пуску 2005 року.
В історію університету 2004 рік увійде як рік змін у структурі закладу. Що
стало поштовхом до перебудови?
За останні роки відбулися значні кількісні і якісні зміни в діяльності уні'
верситету. Перебудови вимагали і перспективи розвитку, намічені ректоратом
на найближчі 7 років.
Ми — єдиний в Україні фармацевтичний навчальний заклад такого рівня.
Значно зросла кількість викладачів, студентів. Якщо у 2000 р. контингент
усіх категорій, що навчалися в університеті, складав 5968 осіб, то у червні
2004 р. — 14 143 особи, тобто він збільшився майже у 2,5 разу. До професорсько'
викладацького складу у 2000 р. входили 383 особи, у 2004 р. — 667 осіб.
Прогнозні показники 2004/2005 навчального року стосовно професорсько'
викладацького складу — 800 осіб, контингенту, що навчається, усіх категорій —
17 542 осіб, а саме:
— 11 000 — студентів університету;
— 1650 — студентів технікуму;
— 13 — магістрантів;
— 94 — аспірантів;
— 5 — докторантів;
— 3000 — курсантів ІПКСФ;
— 1430 — інтернів ІПКСФ;
— 200 — слухачів підготовчого факультету;
— 150 — слухачів підготовчих курсів.
Нагальною стала потреба у розподілі факультетів і закріпленні за факуль'
тетами студентів, кафедр, спеціальностей, створенні нових кафедр.
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Ректоратом була вироблена стратегія забезпечення нових структур квалі'
фікованими кадрами.
У кадровій політиці ми виходили з необхідності дати можливість прояви'
ти себе резерву, молодим докторам наук на посадах керівників структурних
підрозділів. При цьому ставили завдання не знизити показники якості: на
кожній кафедрі повинно бути 80 % викладацького складу із науковим ступе'
нем. Асистенти також повинні бути кандидатами наук. Було оголошено кон'
курс на 23 посади завідуючих реорганізованих та знов створених кафедр, док'
торів наук, професорів, за яким були обрані завідуючі кафедр, а також доцен'
ти, асистенти із науковим ступенем.
В результаті реорганізації в структурі університету тепер діють 52 кафед'
ри і 11 факультетів, які очолюють:
1. Фармацевтичний факультет № 1 — доц. А.О. Ткач
2. Фармацевтичний факультет № 2 — доц. Л.І. Вишневська
3. Медико'фармацевтичний факультет — доц. О.І. Набока
4. Факультет промислової фармації — доц. Т.В. Крутських
5. Факультет економіки та менеджменту — доц. В.В. Малий
6. Факультет заочної (дистанційної)
форми навчання № 1 — доц. В.І. Степаненко
7. Факультет заочної (дистанційної) форми навчання № 2 — доц. В.Д. Го'
рячий
8. Факультет іноземних студентів — доц. В.І. Вельма
9. Підготовчий факультет для іноземних громадян — доц. Т.П. Цапко
10. Факультет післядипломної освіти — проф. С.Ю. Штриголь
11. Факультет підвищення кваліфікації — доц. Д.Л. Великий
Реорганізовано та створено нові кафедри, які очолили молоді енергійні
доктори і кандидати наук. Після обрання на посади завідуючих, вони опера'
тивно, творчо приступили до вирішення кадрових питань, навчально'мето'
дичного забезпечення і розвитку матеріально'технічної бази.
Нові кафедри очолюють:
1. Кафедру біології — доц. В.М. Кравченко
2. Кафедру біотехнології — проф. Л.С. Стрельников
3. Кафедру фармакоекономіки — проф. Л.В. Яковлева
4. Кафедру лабораторної діагностики — проф. О.І. Залюбовська
5. Кафедру товарознавства — проф. В.Г. Дем’яненко
6. Кафедру технології ліків — проф. Т.Г. Ярних
7. Кафедру іноземних мов — 2 — доц. Л.А. Торяник
8. Кафедру медичної хімії — проф. І.С. Гриценко
9. Кафедру процесів і апаратів хім.'фарм. виробництва — доц. О.І. Зайцев
10. Кафедру заводської технології ліків — проф. Д.І. Дмитрієвський
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11. Кафедру промислової фармації — проф. В.І. Чуєшов
12. Кафедру інформаційних технологій — проф. Ю.М. Пєнкін
13. Кафедру хімії природних сполук — проф. В.С. Кисличенко
14. Кафедру педагогіки і психології — доц. Л.Г. Кайдалова
15. Кафедру неорганічної хімії — доц. Є.Я. Левітін
16. Кафедру клінічної фармакології та фітотерапії — проф. С.Ю. Штри'
голь
17. Кафедру природничих наук — доц. В.С. Трух
18. Кафедру промислової фармації та економіки — доц. О.В. Доровськой
Бажаємо новим завідуючим успіху у керівництві кафедрами й у вирішенні
головного завдання університету — підготовки висококваліфікованих кадрів
для фармацевтичної галузі.
Новий 2004/2005 навчальний рік ми починаємо з колективом, який скла'
дають 1522 особи (у т. ч. 135 працюючих за сумісництвом).
Серед них:
• 701 (у т. ч. 135 працюючих за сумісництвом) — наукові, науково'педагогічні
та педагогічні кадри
• 298 — адміністративно'управлінський персонал
• 296 — навчально'допоміжний персонал
• 227 — обслуговуючий персонал
в тому числі:
• 45 — ІПКСФ
• 150 — Технікум НФаУ
Контингент усіх категорій, що навчається, складають 14 143 особи.
Сьогодні університет є лідером і базовим ВНЗ вищої фармацевтичної ос'
віти в Україні, він також має високий міжнародний рейтинг. Зі змістом web'
сайту НФаУ, де висвітлені всі напрями діяльності, за минулий навчальний рік
ознайомилися 39 500 відвідувачів з багатьох країн світу.
Такому статусу університету у великій мірі сприяв високий якісний показ'
ник кадрового потенціалу НФаУ. Сьогодні 74 % викладацького складу мають
науковий ступінь (у 2002/2003 н. р. — 72 %). У НФаУ працюють 65 (13 %) док'
торів та 289 (61 %) кандидатів наук, доцентів.

Кадри НФаУ
Ректорат послідовно і наполегливо втілює у життя стратегічну лінію
з підготовки і раціональної розстановки науково'педагогічних кадрів, постійно
проводиться аналіз якісних і кількісних показників на кафедрах університету.
На засіданнях ректорської ради, кадрової комісії постійно розглядалися
питання активу докторів наук, завідувачів кафедр, наявності резерву, проблем
і недоліків, які мали місце на кафедрах.
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Не залишається поза увагою ректорату і питання забезпечення підрозділів
університету ініціативними, творчими керівниками, проведення власної ро'
тації кадрів, їх виховання, забезпечення просування по службі.
Особливо актуальним цей напрям роботи був у період структурної реор'
ганізації у квітні — травні 2004 року.
Сьогодні нові факультети очолюють молоді керівники — доценти Л.І. Виш'
невська, В.В. Малий, А.О. Ткач, В.І. Степаненко, О.І. Набока. Вони формують
свої команди, набувають організаційно'управлінського досвіду.
26 % викладачів не мають наукового ступеня і це ставить перед колекти'
вами кафедр нові завдання щодо поліпшення якісного складу кадрів.
На 35 кафедрах працюють 26 професорів кафедр (5,5 % від загального
складу ПВС), 224 доценти (47,5 % від загальної кількості ПВС), 57 старших
викладачів (12 %), 130 асистентів'викладачів (27,5 %).
Вчені звання професора мають 49 осіб, доцента — 193, що складає 51 %
від загального числа ПВС.
Лише 5 кафедр мають 100 % викладачів із науковим ступенем. Це кафед'
ри фармакотерапії, мікробіології, токсикологічної хімії, фармтехнології та
клінічної фармації ІПКСФ, біологічної хімії.
На кафедрах ММФ, біохімії, ЗТЛ, управління якістю, АТЛ, косметології
і аромології, органічної хімії, аналітичної хімії, управління та економіки фар'
мації ІПКСФ — по 1 викладачу без наукового ступеня.
Мають відсоток ПВС із науковим ступенем нижче 75 % кафедри фізіології
(71 %), суспільних наук (68 %), економіки підприємства (62 %), ОЕФ (57 %),
медицини катастроф та військової медицини (55 %), економічної теорії (40 %),
судової фармації, російської мови (33 %), гуманітарних наук (27 %), україно'
знавства і латинської мови (24 %), фізвиховання та здоров’я (10 %), інозем'
них мов (6 %).
Цифри говорять самі про себе. Особливо неприпустимим є таке станови'
ще для профільних кафедр. Кафедрам гуманітарного профілю неодноразово
рекомендувалось укомплектовувати штати особами з науковим ступенем, ого'
лошувати конкурс.
Але є і деякі позитивні зрушення: на кафедрі суспільних наук за 2003/2004 н. р.
захищено 5 та затверджена 1 кандидатська дисертація; на кафедрі патологіч'
ної фізіології захищено 3 кандидатські дисертації, на кафедрі фізіології — 2, на
ОЕФ — 2, на кафедрі економічної теорії — 1.
Приємно відзначити позитивні тенденції щодо вікового складу профе'
сорсько'викладацького колективу:
— середній вік докторів наук — 51 рік (у 2003 р. — 53 роки),
— середній вік кандидатів наук — 46 років (у 2003 р. — 49 років).
Загальний середній вік ПВС складає 46 років.
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Серед ПВС працюють 225 осіб (47,5 %) віком до 40 років,129 осіб (27,2 %) —
від 41 до 50 років,74 особи (15,6 %) — від 51 до 60 років, 46 (9,6 %) — від
61 року.
Кадровій комісії необхідно більш вимогливо розглядати контракти 80 нау'
кових пенсіонерів і звіти про їх виконання у кінці навчального року для прий'
няття рішення про продовження контрактів.
На 9 кафедрах університету середній вік кадрів — до 40 років.
Нині в університеті ведеться підготовка 31 докторської та 185 кандидатсь'
ких дисертацій.
У 2003/2004 н. р. захищено 9 докторських, 34 кандидатські дисертації.
Затверджені ВАК 3 докторські та 26 кандидатських дисертацій.
На розгляді у ВАК знаходяться 8 докторських та 22 кандидатські дисертації.
Активно готували і готують кадри професори В.М. Толочко, О.І. Тихонов,
І.В. Українець, А.І. Березнякова, В.В. Болотов, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко,
А.С. Немченко, Б.А. Самура, Л.В. Яковлева, В.І. Чуєшов, Є.А. Подольська,
О.Ф. Пімінов, В.М. Ковальов, С.М. Дроговоз, П.О. Безуглий.
Активізували роботу з підготовки кандидатів наук професори Л.М. Мало'
штан, В.О. Шаповалова, О.І. Павлій.
У той же час малий актив у підготовці наукових кадрів у докторів наук
М.М. Слободянюка, Л.А. Шемчука, Л.С. Стрельникова, О.М. Свєчнікової,
А.М. Ковальової, В.А. Волкового, І.В. Кіреєва, О.М. Літвінової. Їм слід зверну'
ти увагу на поповнення кафедр випускниками цього року, рекомендованими
на наукову роботу. Є можливість здійснювати керівництво декількома канди'
датами. Але це лише в тому разі, якщо цим професорам є що сказати молоді,
дати їм науковий напрям.
Ректорат турбується про поповнення колективів кафедр молодими, енер'
гійними кадрами.
Сьогодні 11 випускників аспірантури працевлаштовані на кафедрах, 20 ви'
пускників НФаУ 2003 року та 28 випускників 2004 року прийняті на посади
старших лаборантів кафедр і ведуть пошукові роботи для планування дисер'
тацій.
Кафедри продовжують підготовку аспірантів на контрактних засадах. За'
раховані до аспірантури 2 іноземні аспіранти, 4 цільові аспіранти та 1 докто'
рант, надійшли заявки від Ужгородського медичного університету та Медич'
ного інституту Української асоціації народної медицини.
НФаУ виконує свої функції головного центру фармацевтичної освіти
і науки. Для фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ України готуються
14 аспірантів, майбутніх кандидатів наук (Тернопільська ДМА — 5, Луганський
ДМУ — 2, НМУ — 3, Донецький ДМУ — 3, Івано'Франківська ДМА — 1) та
1 докторант (Донецький ДМУ).
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У 2004 році планується завершення ще трьох докторських дисертацій —
доц. І.О. Журавель, доц. В.М. Кравченко, доц. В.Д. Рибачука.
Пройшли апробацію докторські дисертації доц. Т.С. Сахарової, доц.
Л.В. Деримедвідь.
Підготовка наукових кадрів ведеться на всіх кафедрах, але лідерами
є 5 кафедр та ЦНДЛ, де одночасно готуються 10 і більше дисертацій: ЗТЛ
(2 докторські, 20 кандидатських дисертацій), фармакогнозії (13 кандидатсь'
ких дисертацій), ОЕФ (2 докторські, 9 кандидатських дисертацій), фармако'
логії (1 докторська, 10 кандидатських дисертацій), АТЛ (2 докторські, 8 канди'
датських дисертацій), ЦНДЛ (3 докторські, 7 кандидатських дисертацій).
Така масштабна підготовка молодих науковців дасть змогу забезпечити
наявність резерву на посади завідувачів кафедр та зміцнити кадровий потен'
ціал університету.
Підготовка резерву контролюється ректоратом. Виходячи з вимог МОЗ
України, резервом на посаду зав. кафедри може бути доктор наук або кандидат
наук, який виконує докторську дисертацію та молодший за віком на 5–10 років
від обіймаючого цю посаду.
Станом на 1 липня 2004 р. мали реальний резерв з числа докторів наук
11 кафедр, резерв в особі кандидата наук, який виконує докторську дисерта'
цію, — 9 кафедр.
Не мали резерву 15 кафедр (43 %). Це — кафедри гуманітарних наук, еко'
номіки підприємства, економічної теорії, інженерних і інформаційних техно'
логій, іноземних мов, косметології і аромології, медицини катастроф та
військової медицини, російської мови, управління якістю, судової фармації,
українознавства та латинської мови, фармацевтичної технології ІПКСФ, фіз'
виховання та здоров’я; фізіології; якості, стандартизації та сертифікації
ІПКСФ.
У зв’язку з проведеною реорганізацією структури університету, відкрит'
тям ще 6 факультетів і 18 кафедр питання забезпечення якісного складу усіх
кафедр постає досить гостро. Ми не повинні знизити відсоток викладачів із
науковим ступенем. На кожній кафедрі цей показник повинен бути на рівні
75–80 %.
Перед новими завідувачами поставлено завдання комплектації складу ка'
федр докторами і кандидатами наук. Готувати резерв самим або оголошувати
конкурс, більш ефективно використовувати докторантуру для підготовки ре'
зерву, а також аспірантуру для підготовки кандидатів наук із числа перспектив'
ної молоді, учасників студентського наукового товариства, дипломників.
У роботі з резервом необхідно практикувати проведення тренінгів, залу'
чення «резервістів» до керування відділом, кафедрою. Як ректор, я вважаю за
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доцільне протягом місяця попрацювати з резервом керівників відділів, завіду'
вачів кафедр, щоб побачити, чи дійовий це резерв, чи формальний.
Питання відзначення результативної праці викладачів і співробітників
університету завжди були турботою ректорату, профспілкової організації,
фінансової служби.
Протягом 2003/2004 н. р. 94 співробітники університету відзначені відом'
чими грамотами за вагомі здобутки у навчальному, науковому процесі, адміні'
стративно'господарчій роботі:
• Грамотами МОЗ України — 7
• Грамотами МОН України — 4
• Грамотами Фармасоціації України — 3
• Грамотами облдержадміністрації — 3
• Грамотами Головного управління освіти і науки Харківської ОДА — 5
• Грамотами фармацевтичного управління — 6
• Грамотами обкому профспілок працівників охорони здоров’я — 6
• Грамотами НФаУ — 60
Відзначено також 20 ювілярів університету, до Дня фармацевтичного пра'
цівника — 37, до 20'річчя заснування ІПКСФ — 14, до 10'річчя клінічної фар'
мації в Україні — 12 осіб.
Напередодні 200'річчя НФаУ проректорам проф. В.М. Толочку, проф.
І.С. Гриценку, проф. Є.А. Подольській, помічнику ректора з кадрових питань
З.Ф. Подстреловій слід заздалегідь потурбуватись щодо визначення кандида'
тур для присвоєння почесних звань, нагородження орденами, медалями, по'
чесними грамотами МОН і МОЗ, своєчасно підготувати документи і подати їх
у відповідні інстанції.

Навчальнометодична робота
Важливою подією 2003/2004 н. р. була акредитація університету. Колек'
тивами кафедр, навчальним відділом під керівництвом першого проректора
проф. В.М. Толочка, заступника ректора з навчальної роботи доц. Л.М. Віннік
та науково'методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти під ке'
рівництвом доц. Л.Г. Кайдалової було виконано великий обсяг робіт з підго'
товки пакетів документів до акредитації університету і спеціальностей. Всі
кафедри і підрозділи ретельно провели самоатестацію, підготували докумен'
ти до акредитації.
Відповідно до рішення ДАК України протоколом № 50 від 12.04.2004 р.
Національному фармацевтичному університету надано вищий ІV рівень акре'
дитації. Акредитовано спеціальності:
• 8.110201 — Фармація — магістр
• 7.110201 — Фармація — спеціаліст
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7.110204 — Технологія фармацевтичних препаратів — спеціаліст
• 7.110206 — Клінічна фармація — спеціаліст
• 6.091607 — Біотехнологія — бакалавр
Ліцензовано освітній рівень магістр зі спеціальностей:
• 8.110204 — Технологія фармацевтичних препаратів
• 8.110206 — Клінічна фармація
Крім того, здійснено ліцензування таких освітніх послуг:
• Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади
• Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців
• Перепідготовка за спеціальностями
• Підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади
• Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою
офіцерів запасу
• Підвищення кваліфікації іноземців
• Спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації)
Підготовано пакет документів з відкриття спеціальностей:
• Контроль якості продуктів харчування
• Ветеринарна фармація
Одним із перших серед медичних і фармацевтичних ВНЗ НФаУ затвер'
див галузеві стандарти (ОКХ, ОПП) з освітньо'кваліфікаційного рівня спеці'
аліст з напряму «Фармація» зі спеціальностей:
7.110201 — Фармація
7.110206 — Клінічна фармація
7.110202 — Технологія парфумерно'косметичних засобів
7.110204 — Технологія фармацевтичних препаратів
Розроблено та затверджено галузеві стандарти вищої освіти (ОКХ, ОПП)
освітньо'кваліфікаційного рівня магістр напряму «Фармація» зі спеціальностей:
— 8.110201 — Фармація
— 8.110206 — Клінічна фармація
— 8.110204 — Технологія фармацевтичних препаратів
Навчальним відділом під керівництвом проф. В.М. Толочка, а також доц.
Л.М. Віннік, доц. Л.Г. Кайдаловою та провідними методистами кафедр були
розроблені типові навчальні плани за спеціальностями:
6.050200 — Менеджмент організацій
7.050107 — Економіка підприємства
7.050108 — Маркетинг
8.110201 — Фармація
8.110204 — Технологія фармацевтичних препаратів
8.110206 — Клінічна фармація
8.000001 — Якість, стандартизація, сертифікація
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Розроблено 35 робочих навчальних планів на 2004/2005 навчальний рік
за всіма спеціальностями та формами навчання. Особлива увага була приділе'
на збільшенню обсягів самостійної роботи і скороченню аудиторного наван'
таження до 30 годин на тиждень.
Нам потрібно відкрити ще декілька спеціальностей з підготовки магістрів.
Це можуть бути такі, як «Інтелектуальна власність», «Фінансовий менеджмент».
У 2004/2005 н. р. заплановане відкриття спеціальностей «Ветеринарна
фармація», «Фармацевтична хімія», «Хімічна технологія фармацевтичних
препаратів», «Контроль якості продуктів харчування», але для цього слід за'
здалегідь подбати про те, щоб для цих спеціальностей було внесено посади
в класифікатор професій.
Важливе місце у навчальній роботі кафедр минулого навчального року
приділялось самостійній роботі студентів (як аудиторній, так і позаудиторній).
Багато вже зроблено з методичного забезпечення самостійної роботи,
організації куточків самопідготовки, консультацій викладачів тощо. Слід відзна'
чити, що кафедри ведуть цю роботу не формально і вже накопичили певний
досвід, який було висвітлено на науково'методичній конференції «Самостійна
робота студентів: досвід, проблеми та перспективи» (квітень 2004 р.) за учас'
тю фармацевтичних факультетів ВНЗ МОЗ України; видано збірник тез.
Вважаю, що конференції з висвітлення проблем ефективності самостійної
роботи в усіх її складових (дипломні, курсові роботи, практичні заняття, ро'
бота з літературою та ін.) потрібно проводити щороку.
Необхідно розглядати такі питання: як перевірити результати самостійної
роботи, як засвоєно матеріал, скільки реального часу витрачає на самопідго'
товку студент? За результатами опитування, організація самостійної роботи
студентів перебуває на недостатньому рівні тому, що у студентів не сформо'
вані навички самоорганізації, їм потрібно допомогти у цьому як шляхом бесід,
консультацій, так і шляхом видання методичних рекомендацій. Над цим ще
потрібно працювати, проводити систематичні соціологічні дослідження тощо.
Ефективність самостійної роботи студентів буде запезпечена тоді, коли
буде належно відпрацьована система контролю, але найголовніше — забезпе'
чити потреби студента для організації самостійного навчання.
Слід відзначити велику роботу науково'методичної лабораторії з питань
фармацевтичної освіти (керівник доц. Л.Г. Кайдалова) з організації і прове'
дення відкритих (показових) занять та лекцій майстер'класу. Було складено
план'графік, якого всі додержувались.
Протягом І–ІІ семестрів 2003/2004 н. р. викладачами університету прове'
дено 150 відкритих занять, прочитано 20 лекцій майстер'класу (професорів
С.М. Дроговоз, О.І. Тихонова, І.А. Зупанця, Є.А. Подольської, А.С. Немченко,
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В.П. Черниха та ін.). Відкриті заняття були проаналізовані відповідно до ви'
мог сучасної дидактики.
На що хотілося б звернути увагу і науково'методичної лабораторії, і заві'
дувачів кафедр? Ми постійно говоримо про необхідність підвищення якості
лекцій і практичних занять, але в авангарді новаторів одні і ті ж професори
і доценти. Порівняйте такі цифри: у нас 700 викладачів, 65 докторів наук і про'
читано тільки 20 лекцій майстер'класу! А що ж інші? Не здатні? Чи їм нічого
сказати студенту, бо читають за старими конспектами і тільки те, що в підруч'
нику? А де ж сучасна інформація про ліки нового покоління? Тепер у кожному
корпусі до ваших послуг є Internet, бібліотека. Чому не використовується цей
потенціал?
Першому проректору проф. В.М. Толочку, заступнику ректора з навчаль'
ної роботи доц. Л.М. Віннік, науково'методичній лабораторії — доц. Л.Г. Кай'
даловій слід взяти під контроль якість читання лекцій завідувачами кафедр,
професорами, проаналізувати, що в них є нового, яким є лекційне викладан'
ня. Не повинно бути ніяких шпаргалок, тільки план лекції. Потрібно поважа'
ти себе і студентів, не принижувати звання професора.
У 2004/2005 навчальному році необхідно запланувати всім професорам
лекції майстер'класу, давати про це в усіх корпусах об’яви і контролювати цей
процес.
Чому у нас не проводяться провідними вченими з інших ВНЗ публічні те'
матичні лекції, присвячені новим досягненням науки, — хіміків'органіків,
фізхіміків, технологів? Погодинно викладають у нас 22 фахівці з інших за'
кладів, чому їм не замовити такі лекції? Чому не зустрічаються зі студентами
видатні практики, директори заводів, керівники великих аптек?
Навчальній частині у розкладі занять обов’язково слід вказувати прізви'
ще лектора. Старостам у кінці тижня — подавати інформацію, хто з професорів,
доцентів читав лекції.
Навчальному відділу, першому проректору потрібно вести роботу плано'
мірно і цілеспрямовано, особливо з тими завідувачами, які забули, що таке
лекція, доручаючи проводити їх доцентам.
Є позитивні результати в організації підвищення педагогічної майстер'
ності: ритмічно працював постійно діючий семінар «Школа молодого викла'
дача», відбувся перший випуск 27 слухачів школи, їм вручено сертифікати.
На циклах підвищення кваліфікації ІПКСФ протягом навчального року
підвищили кваліфікацію 265 викладачів. Отже, підвищення кваліфікації буде
сприяти підвищенню якості проведення занять.
Я уже неодноразово наголошував на тому, що викладачі профільних ка'
федр повинні знати реалії практики — працювати в аптеках, фірмах, на заво'
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дах. Це дасть змогу збагатити навчальний процес, допоможе набути більше
практичного досвіду студентам, краще підготувати їх до самостійної роботи.
Науково'методичній лабораторії, яка відповідає за своєчасне підвищен'
ня кваліфікації і стажування викладачів, потрібно вивчити цю проблему, про'
аналізувати, хто з викладачів працює в аптеках, фірмах, укласти договори
з кращими підприємствами про стажування викладачів.
Залишає бажати кращого і кількість науково'методичних конференцій. Одна
конференція на рік — це замало. Кожна кафедра хоча б раз на 2 роки повинна
проводити тематичну конференцію з обміну досвідом щодо проблем навчаль'
ної, наукової діяльності, організації практики, нових методів навчання тощо.
Якість навчального процесу тісно пов’язана з дисципліною, додержува'
тись якої повинні всі. Ми вже неодноразово повертались до цього питання.
Студенти повинні відвідувати лекції, і взірцем для них повинні бути завідувач
кафедри, викладач, співробітники кафедри, які своєчасно розпочинають за'
няття. Колектив повинен працювати як годинниковий механізм — всі повинні
вчасно приходити і вчасно йти з роботи. Тоді можна бути вимогливими і до
студентів. Тому цей навчальний рік буде проводитись під девізом: «Дисциплі'
на — це якість навчального процесу».
Перш за все, необхідно створити алгоритм контролю з боку ректорату
і навчального відділу, відділу кадрів. Не наскоками, а планомірно протягом
І і ІІ семестрів працювати з кафедрами, відділами.
Приємно відзначити, що з року в рік ефективно працюють кафедри у сфері
видання навчально'методичної літератури і забезпечення дисциплін навчаль'
но'методичним комплексом: підручник — посібник (практикум) — методичні
рекомендації.
Протягом 2003/2004 н. р. видано 155 видань:
• 5 монографій
• 12 підручників (з грифом МОН і МОЗ)
• 43 навчальні посібники (з грифом МОН і МОЗ)
• 24 навчальні посібники (з грифом ЦМК НФаУ)
• 6 наукових методичних рекомендацій
• 35 методичних рекомендацій (для навч. процесу)
• 30 інших видань
Обсяг видань — 1585,81 умовно друкарських аркушів. Загальний тираж —
134 490 примірників.
Матеріали, представлені кафедрами, свідчать про багатопланову творчу
навчальну і методичну роботу колективів.
Фундаментальними кафедрами видані і підготовлені такі роботи:
— кафедрою органічної хімії видано підручник, посібник, розроблено
1280 тестових завдань, підготовлено до друку 1 посібник, методичні рекомендації;
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— кафедрою фізичної і колоїдної, неорганічної хімії видано підручник,
практикум, подано до друку 3 посібники, 3 інші видання, підготовлено 31 но'
вий текст лекцій, 8 нових практичних занять, проведено 4 відкритих лекції
і 2 практичних заняття;
— кафедрою аналітичної хімії створено 15 нових текстів лекції, 2 прак'
тичних заняття, видано практикум, підготовлено до друку 1 посібник, 1 мето'
дичну рекомендацію, інші видання;
— кафедрою фізики видано підручник, підготовлено до друку ще 1 підруч'
ник, 2 посібники.
Серед кафедр медико'біологічного блоку лідерами є:
— кафедра клінічної фармації — видано 2 підручники, 4 навчальні посібни'
ки, 5 методичних рекомендацій, розроблено 53 нові тексти лекцій, 53 нові
практичні заняття, 825 тестових завдань, 2 відкриті лекції, 1 лекція майстер'
класу;
— кафедра мікробіології — видано 1 підручник, 2 посібники, підготовлено
до друку підручник, посібник, розроблено 56 нових текстів лекцій, 88 нових
практичних занять, 280 тестів;
— кафедра біохімії — видано 1 посібник, 2 підготовлено до друку, розроб'
лено 30 нових лекцій, 4 практичних заняття, 410 тестів.
Традиційно стабільно і планомірно ведеться методична робота на про'
фільних кафедрах:
— кафедра АТЛ — видано 2 підручники, 1 посібник, 1 практикум, 4 мето'
дичні рекомендації, розроблено 5 нових текстів лекцій, 3 нових практичних
заняття, проведено 6 відкритих лекцій, 2 відкритих практичних заняття,
8 лекцій майстер'класу, 30 тестових завдань;
— кафедра ЗТЛ — видано 1 підручник, 1 посібник, підготовлено 1 підруч'
ник, 2 посібники, розроблено 117 нових текстів лекцій, 56 нових практичних
занять, 80 тестів;
— кафедра економіки підприємства — видано 4 посібники, 22 методичні
рекомендації, підготовлено 58 нових текстів лекцій, 61 нове практичне занят'
тя, 12 відкритих лекцій, 7 відкритих практичних занять;
— кафедра косметології і аромології — видано 2 посібники, підготовлено
2 посібники, методичні рекомендації, 32 нових тексти лекцій, 40 нових прак'
тичних занять;
— кафедра менеджменту і маркетингу — видано збірник лекцій, методичні
рекомендації, підготовлено 30 нових текстів лекцій, 38 нових практичних за'
нять, 50 тестових завдань;
— кафедра медицини катастроф та військової медицини — видано 4 на'
вчальні посібники, 3 методичні рекомендації, 13 нових лекцій, 12 нових прак'
тичних занять, 4 відкриті лекції, 9 відкритих практичних занять, 642 тести.
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Серед гуманітарних кафедр провідне місце належить кафедрі суспільних
наук — видано 5 навчальних посібників, підготовлено до друку 2 практикуми,
27 нових текстів лекцій, 21 нове практичне заняття, 288 тестів.
Традиційно у повній мірі забезпечені підручниками дисципліни, що ви'
кладаються на кафедрі іноземних мов. Значно пожвавилась видавнича і мето'
дична робота на кафедрі українознавства і латинської мови — видано 1 підруч'
ник, подано до друку 1 підручник, 3 навчальні посібники, 2 методичні реко'
мендації, підготовлено 9 нових лекцій, 10 нових практичних занять, 576 тестів.
Кафедрами російської мови і гуманітарних наук видано по 4 посібники.
Кафедрі економічної теорії є над чим працювати у методичному плані: ство'
рювати підручник, готувати практичні посібники, методичні рекомендації.
Серед кафедр ІПКСФ на позиціях лідерів — кафедри управління та еконо'
міки фармації і кафедра фармацевтичної технології.
Новій кафедрі якості, стандартизації і сертифікації необхідно оператив'
но створювати методичне забезпечення дисцилін.
Слід звернути увагу на забезпечення навчальною літературою таких дис'
циплін, як управління якістю, економічна теорія, якість, стандартизація і сер'
тифікація ліків, організація та економіка фармації, фармацевтична хімія.
Зі 182 дисциплін навчального плану 95 % забезпечені підручниками і по'
сібниками, 5 % — не забезпечені.
Потрібно підготувати і видати навчальну літературу з таких дисциплін:
епідеміологія екстремальних умов, математичне програмування; основи бізне'
су; цивільна оборона; гістологія, цитологія та ембріологія; біонеорганічна хімія;
хімічні і фізичні основи виробництва, економічна теорія; вступ до фаху
(ТПКЗ); теоретичні основи виробництва парфумерно'косметичних препа'
ратів; технологія екстемпоральних косметичних препаратів; основи біотех'
нології рослин; теоретичні основи біотехнології; контроль та керування хіміко'
технологічними процесами; поверхневі явища та дисперсні системи; контроль
і випробування продукції в галузі; методи поліпшення якості; основи дослі'
дження операцій та методи прийняття рішень; якість постачання.
Процес написання навчальної літератури знаходиться у динаміці. Вже
настав час для оновлення змісту і перевидання підручників і посібників з дея'
ких дисциплін.
Першому проректору проф. В.М. Толочку, зав. НМЛ доц. Л.Г. Кайдаловій,
директору видавництва НФаУ доц. О.М. Котенку, завідуючій бібліотекою Н.Б. Лі'
совол необхідно проаналізувати фонд навчально'методичного забезпечення
і скласти план видання і перевидання на 2004/2005 н. р., планово'фінансово'
му відділу (керівник Л.М. Коваленко) — передбачити кошти на реалізацію цьо'
го плану.
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Є необхідність серйозно узятись за створення методичної літератури для
студентів заочної (дистанційної) форми навчання. Вже є фонд із 12 електрон'
них версій підручників і цю роботу необхідно продовжувати разом з виданням
і перевиданням друкованої методичної літератури.
Не відмовлятись і від підготовки навчальної літератури англійською, фран'
цузькою мовами, враховуючи наші намагання розширити контингент сту'
дентів, що будуть навчатися іноземними мовами.
У навчальному корпусі по вул. Блюхера, 4 за допомогою підприємств'спон'
сорів оформити виставки'вітрини із виданнями, створеними ученими НФаУ,
взявши за взірець виставку у приймальній комісії.
Підсумовуючи навчально'методичну роботу кафедр, слід відзначити її
масштабність: 644 нові тексти лекцій, 570 нових практичних занять, 113 відкри'
тих лекцій і 124 відкриті практичні заняття, 20 лекцій майстер'класу, 8196 тес'
тових завдань та відповідей до них.
Важливою складовою підготовки сучасного спеціаліста фармації є комп’ю'
теризація навчального процесу. Ми поступово реалізуємо розроблену у 2000 ро'
ці Комплексну програму комп’ютеризації та інформатизації навчального і нау'
кового процесу.
У 2003/2004 н. р. відкрито новий Internet'клас у корпусі по вул. Блюхера, 4,
канал зв’язку для корпусу на пл. Повстання, 17, підключено до мережі Internet
ІПКСФ. Створена третя версія сайту НФаУ шістьма мовами: російською, анг'
лійською, французькою, німецькою, арабською та іспанською. За змістом
інформації сайт відзначений МОЗ як найкращий серед сайтів медичних ВНЗ
України.
Протягом 2003/2004 н. р. придбано 77 комп’ютерів, 7 мультимедійних
проекторів. Загалом в університеті 441 комп’ютер. Аудиторії № 2 і № 3 облад'
нано на високому сучасному світовому рівні комп’ютерними, мультимедійни'
ми, аудіо', відео' та іншими технічними засобами. Сьогодні в університеті діють
18 міжкафедральних комп’ютерних класів, які широко використовуються ка'
федрами у навчальному процесі. Комп’ютерні технології застосовуються на
20 кафедрах для тестового контролю, показу демонстраційного матеріалу, прак'
тичних занять з використанням інформаційних комп’ютерних програм, а та'
кож для проведення ліцензійних іспитів навчально'контролюючих програм,
створення і демонстрації мультимедійних презентацій на з’їздах, наукових
конференціях, лекціях майстер'класу.
Кафедру ІІТ очолив молодий доктор наук, проф. Ю.М. Пєнкін, який пред'
ставив вченій раді свою програму діяльності кафедри, створення лабораторії
і взаємодії з кафедрами. Плани не повинні залишатись на папері, їх необхідно
втілити у життя.
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Завданням комп’ютерного центру (директор доц. В.С. Власов) є подаль'
ша комп’ютеризація корпусів і кафедр, забезпечення великих аудиторій муль'
тимедійними проекторами, технічними засобами, відпрацювати механізм збе'
рігання і обслуговування ТЗН у лекційних аудиторіях. Довести забезпеченість
комп’ютерами до норми 12 (на 100 студ.).
І нарешті, процес входження вищої освіти України у Болонський процес.
Заради справедливості, слід відзначити, що для нас це не зовсім нове. Ми вже
декілька останніх років працюємо у напрямку наближення змісту навчання
в НФаУ до зарубіжних стандартів і навчальних планів, назв дисциплін тощо.
Сьогодні для України і освіти настав відповідальний момент — досягти
взаємопорозуміння з європейськими державами в галузі підготовки кадрів, зо'
крема, шляхом порівняння навчальних планів, гармонізації змісту освіти, за'
безпечення навчально'методичною літературою, впровадження кредитно'мо'
дульної системи організації навчального процесу відповідно до розроблених
галузевих стандартів спеціальностей.
НФаУ включено у групу ВНЗ МОН України, які задіяні в експерименті зі
впровадження кредитно'модульної системи організації навчального процесу.
З цією метою створено робочу групу для організаційного і методичного супро'
водження експерименту, проведено порівняльний аналіз навчальних планів
ВНЗ Росії, країн Європи щодо ступеневості, відповідності змісту фармацев'
тичної освіти, залікових одиниць, кількості навчальних дисциплін (Німеччи'
на, Франція, Англія, Чехія, Болгарія, Фінляндія, Угорщина).
На 2004/2005 н. р. завдання навчального відділу (доц. Л.М. Віннік), науко'
во'методичної лабораторії (доц. Л.Г. Кайдалова) під керівництвом першого
проректора проф. В.М. Толочка очолити роботу зі створення нового навчаль'
ного плану з урахуванням змісту навчальних планів європейських країн, ви'
значення дисциплін, які потрібно ввести або виключити з навчального плану,
їх об’єм; вивчити особливості впровадження кредитно'модульної системи
організації навчального процесу, визначити зміст освіти для бакалавра і магі'
стра фармації, визначити країни для вивчення досвіду.
Наступний етап — розробка додатків до дипломів бакалавра, магістра, їх
змісту, подання пропозицій до МОН і МОЗ.
Окремо хочу зупинитись на результатах «Крок'1» і «Крок'2».
Ліцензійні тестові іспити «Крок'1» і «Крок'2», проведені відповідно
у жовтні 2003 р. і травні 2004 р., показують наочно, що ми наближаємось по'
ступово до проведення їх не в пілотному варіанті, а як державних іспитів.
Відсоток від загальної кількості вітчизняних студентів, які позитивно скла'
ли «Крок'2» у 2001 р., становив 74,9 %, у 2002 р. — 70,7 %, 2003 р. — 72,9 %,
у 2004 р. — 81,2 %.
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Іноземні студенти: 2001 р. — 18 %, 2002 р. — 29,83 %, 2003 р. — 33,6 %,
2004 р. — 49,6 %.
Не подолали бар’єр 35,5 % за дисциплінами: фармакогнозія, ММФ, ОЕФ,
клінічна фармація — 2,7 %, АТЛ — 3,4 %, фармакологія — 4,8 %, фармацевтична
хімія — 7,4 %, ЗТЛ — 8,8 %, токсикологічна хімія — 13 %. Останнім трьом кафедрам
потрібно зробити відповідні висновки щодо якості викладання своїх дисциплін.
Результати ліцензійних іспитів цілком задовільні, а їх динаміка якісного
зростання свідчить про підвищення якості навчального процесу і підготовки
спеціалістів.
Хочу підкреслити змістовну роботу двох структур — навчального відділу
і науково'методичної лабораторії.
Навчальний відділ очолює творчий, енергійний керівник — доцент Лари'
са Михайлівна Віннік, яка протягом багатьох років постійно пропонує нові
підходи щодо організації та змісту навчального процесу. Навчальним відділом
розроблена програма поетапного відкриття нових спеціальностей у 2004–
2010 рр.; на підставі аналізу навчальних планів європейських країн разом
з науково'методичною лабораторією у вибіркову частину планів введено 5 но'
вих сучасних дисциплін, переглянуто зміст навчальних програм більшості дис'
циплін, видається щороку довідник «Організація навчального процесу
в НФаУ», зменшено педагогічне навантаження ПВС на 50 годин в середньому
(min — 550, max — 850), проведено велику підготовчу аналітичну роботу з ре'
організації структури університету.
Разом з першим проректором проф. В.М. Толочком і завідуючою НМЛ
доц. Л.Г. Кайдаловою навчальний відділ бере участь у робочій групі з питань
реалізації положень Болонського процесу щодо визначення шляхів, форм,
впровадження нової методології організації навчального процесу, у розробці
нового навчального плану, рейтингової системи оцінки якості підготовки сту'
дентів, навчальних програм нового покоління.
Важливе місце в діяльності університету належить науково'методичній ла'
бораторії з питань фармацевтичної освіти, яку очолює доцент Лідія Григорівна
Кайдалова. Лабораторія успішно проводить підготовку до акредитації та ліцен'
зування, координує роботу опорних кафедр фармацевтичних факультетів ВНЗ,
пропагує передовий педагогічний досвід, упровадження освітніх інновацій, готує
нормативну та методичну літературу, проводить конференції і семінари.
Якщо навчальний відділ націлений на вирішення завдань тільки НФаУ, то
завдання НМЛ — об’єднувати досвід усіх фармфакультетів ВНЗ і випереджати
їх розвиток, втілюючи світовий і європейський досвід. Питання кадрового за'
безпечення, матеріально'технічної бази, навчально'методичної літератури,
вироблення стратегічної лінії розвитку фармацевтичної освіти повинно зна'
ходитись під пильним наглядом НМЛ.
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Практика
Невід’ємною складовою підготовки фармацевтичних кадрів є різні види
практики, передбачені навчальним планом. Цьому питанню ректорат приділяє
значну увагу. Протягом навчального року стан практичної підготовки декіль'
ка разів розглядався на вченій і ректорській радах.
Внесок молодих фахівців у практичну фармацію знаходиться у прямій за'
лежності від їх підготовленості до роботи, від їх теоретичного кругозору і прак'
тичних вмінь.
Ще раз хочу підкреслити, що успіх будь'якої справи залежить від чіткої
організації і від людини, яка її очолює.
На базі ТОВ «Аптека № 28» розташований структурний підрозділ з прак'
тичної підготовки студентів, до складу якого входять відділ виробничої прак'
тики, навчальні класи та навчально'допоміжні приміщення. Практичною підго'
товкою студентів керує помічник першого проректора з практичної підготов'
ки доц. С.В. Огарь, відділ практики очолює О.Я. Барковська.
Під керівництвом першого проректора проф. В.М. Толочка доц.
С.В. Огарь і О.Я. Барковська разом з досвідченим спеціалістом О.Н. Школь'
ною, яка протягом десятиріч вела цей важливий підрозділ, внесли суттєві зміни
в організацію та проведення практики на якісно новому рівні.
Колективом відділу було розроблене нове положення, в якому враховано
всі якісні і кількісні зміни, які відбулися за останні роки у структурі і навчаль'
ному процесі університету. Визначені загальні питання організації практик
з усіх спеціальностей, показана взаємодія відділу практики, кафедр, бази прак'
тики, студента, деканату, навчального відділу у забезпеченні успішного про'
ходження практики. Відділом практики спільно з 17 кафедрами, що забезпечу'
ють навчально'методичне керівництво практикою, проведена значна робота
з організації 89 видів практик для студентів 11 спеціальностей, у т. ч. і студентів
заочної форми навчання.
У 2003 році складена нова форма договору на проведення практики сту'
дентів, узгоджена з юридичною фірмою ЗАТ «Інюрполіс». Предметом даного
договору є забезпечення умов для проходження практики студентами НФаУ.
Кращим 35 аптекам м. Харкова надано право оформити таблички з інформа'
цією про те, що ця аптечна установа є базою практики Національного фарма'
цевтичного університету.
Протягом 2003/2004 н. р. відділом практики укладено 209 договорів
з підприємствами, організаціями м. Харкова і різних регіонів України.
Наказом управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації
№ 439 від 17.05.04 р. три обласні лікарні м. Харкова закріплені як базові для
студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація» та «Лабораторна
діагностика».
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Студенти IV курсу спеціальності «Біотехнологія» проходили виробничу
технологічну практику не лише на фармпідприємствах біотехнологічного
профілю, а й на базі ТОВ «Хлібозавод «Олексіївський» м. Харкова, ТОВ «Хар'
ківський лікеро'горілчаний завод».
Спільно з кафедрою клінічної фармації організована виробнича практи'
ка з клінічної лабораторної діагностики на базі науково'дослідних інститутів
та лікувальних установ м. Харкова. Студенти V курсу спеціальності «Клінічна
фармація» 7 тижнів проходили навчальну практику з фармінформації та фар'
мацевтичної опіки, фармакоекономіки, медичної хімії на базах кафедр фар'
макології, клінічної фармації, фармацевтичної хімії.
Слід відзначити, що практики з вищезазначених спеціальностей прово'
дились уперше.
Укладені договори з Дослідною станцією лікарських рослин УААН (Пол'
тавська обл.), з ТОВ «Райдуга» (Сімферопольський район), з Чернігівським
педагогічним університетом ім. Т.Г. Шевченка, з Івано'Франківською держав'
ною медичною академією щодо проходження практики студентами НФаУ
з фармакогнозії.
Приємно відзначити, що чітка організація практики змінила і ставлення
кафедр до неї. Доценти, відповідальні за практику, стали приділяти більше уваги
контролю, тісніше співпрацювати з відділом практики.
Взірцем у цьому плані може бути кафедра клінічної фармації. Завідувач
кафедри проф. І.А. Зупанець особисто проводить засідання за підсумками
з усіх видів практик у присутності викладачів, представників відділу практики.
На цих засіданнях відмічається позитивний досвід, виявляються недоліки.
Добре організовані практики на кафедрі ММФ (завідуюча кафедри З.М. Мнуш'
ко, відповідальна за практику доц. Н.О. Чмихало).
На жаль, на деяких кафедрах, навіть профільних, завідуючі не приділя'
ють достатньої уваги питанням практики, намагаються всі проблеми перекла'
сти на відділ практики.
При всіх позитивних зрушеннях в організації практики є ще над чим пра'
цювати, а саме:
— необхідно завершити створення автоматизованого банку даних баз прак'
тики, що включає систематизований перелік підприємств, установ, організацій
різних форм власності;
— створити для студентів III–IV курсів фармацевтичну біржу праці;
— продовжити роботу з вивчення змісту методики та організаційних ас'
пектів проведення практики у країнах Європи з метою створення концепції
практичної підготовки у світлі положень Болонської декларації;
— планово'фінансовому відділу планувати витрати на відрядження до баз
практики викладачів і студентів;
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— провести роботу з розширення переліку підприємств — баз практики
НФаУ у різних регіонах України і за кордоном;
— спільно з міжнародним департаментом налагодити безвалютний обмін
студентами з іншими країнами для проходження практики;
— відновити щорічні конференції за підсумками проходження практики
із залученням представників практичної фармації.

Науководослідна робота
Без реальної наукової діяльності, участі студентів і викладачів у науково'
дослідних роботах повноцінного вищого навчального закладу не може бути.
Без науки немає університету. Саме з цих положень і слід оцінювати стан і ре'
зультати науково'дослідної роботи професорсько'викладацького складу і нау'
кової частини.
Проблематика наукових досліджень вчених академії у 2003/2004 н. р. охоп'
лює практично усі напрямки фармацевтичної діяльності.
Усього в 2003/2004 навчальному році в НФаУ виконувалось 90 НДР на
суму 600 тис. грн. (на 1.06.04 фактично отримано 433,28 тис. грн.). У т. ч.:
— 8 НДР бюджетного фінансування (311,4 тис. грн.);
— 45 НДР госпдоговірного фінансування (240 тис. грн.);
— 37 НДР ініціативних (пошукових).
• В рамках державних науково'технічних програм виконується 3 НДР:
— національна програма боротьби із захворюваннями на туберкульоз —
«Створення та впровадження у медичну практику протитуберкульозних пре'
паратів на основі похідних хіноліну, його фторованих аналогів і прополісу».
Виконавці — кафедри АТЛ, фармхімії, мікробіології, ЦНДЛ (2001–2003 рр.).
— цільова програма «Цукровий діабет» — «Створення на основі суперок'
сиддисмутази антиоксидантного засобу для корекції цукрового діабету та його
ускладнень» (каф. фармакології);
— національна програма «Репродуктивне здоров’я» — «Створення та ви'
вчення нових лікарських препаратів на основі природної сировини для про'
філактики та реабілітації репродуктивної функції» (ЦНДЛ).
Одна прикладна розробка у сфері профілактичної та клінічної медици'
ни — «Фармакологічне вивчення адаптогенної дії засобів на основі природної
сировини, призначених для профілактики і комплексної терапії ряду захво'
рювань».
Фундаментальні дослідження — «Експериментальне дослідження впливу
препаратів на основі природної сировини на адаптаційні процеси організмів
при старінні».
Три розробки найважливіших новітніх технологій:
— «Фармакологічне і клінічне вивчення нового венотропного препарату
на основі плодів гіркого каштану кінського» (ЦНДЛ);
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— «Створення лікарських препаратів для лікування хронічних простатитів
та аденоми передміхурової залози» (АТЛ);
— «Розробка нових методів лікування запальних гінекологічних захворю'
вань на основі використання нового лікарського засобу «Ліолів» (каф. фарма'
кології).
Бюджетне фінансування 8 НДР надано НФаУ на конкурсних засадах, що
свідчить про актуальність і перспективність цих розробок.
У 2003/2004 н. р. виконувались 45 госпдоговірних НДР на суму 240 тис. грн.
Госпдоговірні роботи велись за напрямами:
• розробка складу і технології препаратів різних лікарських форм;
• проведення технологічних та біофармацевтичних досліджень;
• доклінічне вивчення фармакологічної та мікробіологічної активності;
• проведення клінічних досліджень;
• розробка НТД на нові препарати та впровадження їх у промислове ви'
робництво;
• експертиза промислових регламентів;
• розробка настанов з виготовлення екстемпоральних ліків та інфузійних
розчинів в умовах аптек;
• порівняльний аналіз українського та світового фармацевтичного ринку.
70 % кафедр і підрозділів НФаУ не беруть участі у госпдоговірних НДР.
Як бюджетні, так і госпдоговірні НДР виконуються на одних і тих же ка'
федрах: АТЛ (2 бюдж., 2 г/д), фармакології (2 бюдж., 1 г/д), мікробіології
(1 бюдж., 1 г/д), фізіології (5 г/д), клінічної фармації (2 г/д), біохімії, ОЕФ,
фармакогнозії, косметології і аромології по 1 г/д НДР, ЦНДЛ 11 г/д НДР.
Протягом останніх 5 років на початку нового навчального року ректорат
ставить перед науково'дослідною частиною і перед завідувачами кафедр одне
і те ж завдання — розширити коло виконавців госпдоговірних НДР, що сприя'
тиме зміцненню матеріальної бази кафедр, оснащенню їх сучасними прилада'
ми, а також давало б можливість вирішувати поточні проблеми з папером, кар'
триджами, оформленням кафедр.
Але зрушень не помітно. Ставили ці завдання перед проф. О.І. Тихоно'
вим, ставимо їх перед проф. І.С. Гриценком. Ефект від госпдоговірної темати'
ки — 240 тис. грн., що складає 1,15 % від позабюджетних коштів університету.
Неодноразово наголошувалось на нарадах — необхідно використовувати
всі форми і методи пропаганди, реклами нашого наукового потенціалу. У нас
нині 52 завідувача кафедр і понад 300 доцентів, кандидатів наук. Всі звітують,
що здійснюють наукову діяльність, а де її результати?
130 лікарських препаратів, які потрібно упроваджувати у виробництво.
Чому не залучити 10 активних доцентів, кандидатів наук, які б їздили по заво'
дах України, Росії і рекламували наші розробки. Я упевнений, процес піде.
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Необхідно активізувати роботу зі створення інформаційно'аналітичного
відділу.
У цьому році поширилася географія замовників госпдоговірних НДР, на'
лагоджено співробітництво з такими фірмами, як ВАТ «Дніпрофарм», ТОВ
ПКФ «Олан», ДП «Житомирська фармацевтична фабрика», ВАТ «Борислав'
ський науково'дослідний інститут «Синтез», ВАТ «Біолік» (м. Ладижин), ЗАТ НВЦ
«Борщагівський хіміко'фармацевтичний завод», Державний фармакологічний
центр МОЗУ, ФФ «Дарниця» (м. Київ), ХФФ «Здоров’я,» ТОВ «Східний фізи'
ко'технологічний центр», ТОВ «Фенікс», приватно'промислова торговельна
фірма «ЮСІ» (м. Харків), ТОВ «Мікрофарм», ТОВ «Наша марка», ТОВ «Відро'
дження», філія ЗАТ «Приазовкурорт», санаторій «Бердянськ», Тернопільська
державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського. Але треба дбати, Іване Се'
меновичу, про те, щоб це були не одноразові замовлення, треба розвивати що'
року контакти з цими фірмами, працювати з іншими. У нас 180 підприємств
і безліч аптек у галузі. Чи це не поле для діяльності?
Залишає бажати кращого розвиток міжнародних наукових зв’язків універ'
ситету. Відомо, що вчені науково'дослідних інститутів НАН України постійно
відвідують зарубіжні наукові центри, до них приїздять зарубіжні вчені, є дого'
вори про наукове співробітництво, ведуться конкретні розробки.
Потрібно, Іване Семеновичу, детально вивчити це питання, і вжити ра'
зом з міжнародним департаментом конкретних заходів.
Тематика 37 ініціативних НДР відповідає традиційним напрямкам науко'
вих досліджень кафедр університету.
За 2003/2004 н. р. отримано 13 грантів на загальну суму 141,12 тис. грн.
(у 2002/2003 н. р. — 28 грантів на суму 338 тис. грн.). Серед одержувачів грантів,
як і в минулому році, бібліотека — 75 000 грн., кафедра клінічної фармації —
55,320 тис. грн., кафедра фізики. А що ж інші?
Науковому відділу слід проводити пошук у професійних виданнях, у ме'
режі Internet, надавати кафедрам інформацію про проведення різного роду
конкурсів, про фонди, які фінансують наукові розробки, про проекти, в яких
вони можуть брати участь і заробляти кошти на науку. Очевидно також, що
наші НДР повинні бути більше представлені в Internet.
Наукова діяльність учених університету спрямована, насамперед, на по'
шук нових біологічно активних речовин і створення лікарських препаратів.
Протягом 2003/2004 н. р. у НФаУ проводились роботи з розробки
40 лікарських препаратів (у 2002/2003 н. р. — 95).
На різних етапах упровадження знаходяться:
— 4 лікарські препарати на основі нових синтетичних субстанцій;
— 17 лікарських препаратів на основі комплексів природних БАР;
— 5 лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва;
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— 5 нових лікарських препаратів на основі відомих субстанцій;
— 9 препаратів'генериків.
Освоєно промислове виробництво і проведена державна реєстрація
трьох лікарських препаратів:
— «Піфламін» (табл.) — гепатопротекторний засіб;
— «Веносан» (БАД) — венопротекторний засіб;
— «Диклофенак'ретард» (табл.) — нестероїдний, протизапальний, проти'
ревматичний засіб.
Дозволено промисловий випуск двох ЛП:
— «Гліфацин» (гранули) — антидіабетичний засіб;
— «Масло розторопші» — для фармацевтичних і парфумерних цілей.
2'гу фазу клінічних випробувань проходять чотири ЛП:
— «Глюкорибін» (табл. 01) — протиалергійний засіб;
— «Діакамф» (табл. 0,25) — антидіабетичний засіб;
— «Ліповіт» (мазь) — протизапальний, репаративний засіб;
— «Сукцифенат» (ліофілізов. порошок) — гемостатичний засіб.
Завершено промислове освоєння і включено до державного реєстру шість
препаратів'генериків:
«Амлодипін», «Бісептрим», «Диклофенак», «Дротаверин», «Римантадин»,
«Цинаризин».
Завершені обмежені клінічні дослідження «Елеутерокока», «Фармазоліну».
Завершені доклінічні дослідження нових ЛП: «Глюкорибін» (гранули),
«Глюкорибін» (мазь 3%), «Елгацин» (табл.), «Рифлан» (настойка), «Цеоліт»
(гранули).
Продовжуються доклінічні дослідження 13 лікарських препаратів.
У 2003 році почали розроблятися 5 нових лікарських препаратів: «Аналь'
бен'ретард» (табл. 0,005) — анальгетичний, протизапальний засіб; «Густий ек'
стракт листків вільхи» (супозиторії) — антимікробний, сперміцидний засіб;
«Густий екстракт листків грабу» — антиоксидантний засіб; «Густий екстракт
листків ясеню» — антиоксидантний засіб; «Таблетки з вичавок різних вітчиз'
няних сортів винограду» — антиоксидантний, гіпоглікемічний, гіпохолестери'
номічний, гіполіпідемічний засіб.
З різних причин, серед яких відсутність фінансування, недостатня сиро'
винна база, відсутність спеціального обладнання, припинені розробки ряду
лікарських препаратів на кафедрах ОЕФ, фармакогнозії, судової фармації,
органічної хімії, ботаніки, фізіології.
Проблема впровадження ЛП залишається гострою. Це дорогий і довго'
строковий процес. Але якщо нічого не робити, то він і не зрушиться з місця.
Вже 2 роки, як науковим відділом розроблений алгоритм впровадження лікар'
ських препаратів. Він не буде працювати до тих пір, поки за кожен з його
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пунктів не буде відповідати конкретна зацікавлена людина й не будуть виділені
на першому етапі хоч якісь кошти. Над цим потрібно працювати проректору
з науки проф. І.С. Гриценку, планово'фінансовому відділу — Л.М. Коваленко.
За 2003/2004 н. р. одержано 33 патенти на винаходи, 27 рішень про вида'
чу патентів, подана 41 заявка на винаходи.
Лідерами в одержанні патентів є кафедри фармакології (8), ЗТЛ (8),
АТЛ (8), органічної хімії (8), фармакології (8), фармакогнозії (7), фармацев'
тичної хімії (6), клінічної фармації (5), мікробіології (4).
Патентознавцями НДЧ за звітний період надано 85 консультацій аспіран'
там, докторантам, магістрантам з проведення патентно'інформаційних дослі'
джень, з підготовки матеріалів заявок на винаходи.
Для магістрантів і аспірантів НФаУ проведено курс з питань захисту інте'
лектуальної власності — 12 годин теоретичних і практичних занять.

Підготовка науковопедагогічних кадрів
Питання збереження та подальшого розвитку інтелектуального і науко'
во'педагогічного потенціалу є одним із пріоритетів стратегічної політики рек'
торату на 2004–2010 рр., що цілком відповідає заходам зі створення держав'
них гарантій запобігання руйнівним процесам у сфері науки.
Ефективність докторантури і аспірантури за останні 3 роки становить 100 %.
На початок 2003/2004 н. р. у НФаУ: 2003/2004 н. р. 2002/2003 н. р.
Захищено дисертацій (всього)
43
29
Виконувалось дисертацій (всього)
216
243
На розгляді у спецрадах (всього)
29
11
Щороку успішно закінчують магістратуру 12 осіб, це — резерв аспіранту'
ри, а магістратура відкриває шлях у велику науку.
Наближаються іспити до аспірантури, потрібно в ході конкурсу відібрати
дійсно талановитих, розумних, здатних сказати нове слово у науці. Підготовка
кадрів — це, насамперед, передача свого наукового досвіду молодим науковцям.
Багато з представників старшого покоління, наділені регаліями, навантажені
різними дорученнями, вже забули про науку. Інколи нема часу ознайомитись
з новинками спеціалізованих видань журналів, попрацювати в Internet. Чи
може бути такий вчений генератором нових ідей, нових напрямків в науці, чи
може він поставити перед студентом завдання, яке той повинен вирішити сам?
З першого курсу відбирайте талановитих студентів, ставте перед ними
завдання, вирішуйте їх разом. Головне завдання — залучення в науку свіжих
сил, скрупульозний відбір талановитої молоді у студентських наукових гурт'
ках серед дипломників, майбутніх магістрантів, аспірантів.
Студентське наукове товариство. Сьогодні у 31 науковому гуртку кафедр
беруть участь 554 студенти. Науковому відділу (проф. І.С. Гриценко), науково'
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методичній лабораторії (доц. Л.Г. Кайдалова) доцільно провести соціологіч'
не опитування, виявити, хто хотів би працювати в СНТ.
У 2003/2004 навчальному році опубліковано 5 монографій, 6 науково'ме'
тодичних рекомендацій, 17 інформаційних листів, зареєстрованих в Укрмед'
патентінформ, 727 статей — з них 33 у фундаментальних журналах НАН Украї'
ни, 29 статей — у зарубіжних журналах. У зарубіжних журналах активно друку'
ються науковці кафедр фізики, органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії,
клінічної фармації, фармацевтичної хімії.
Але не виконується вимога ректорату до професорів, докторів наук щодо
друку щорічно 2–3 статей у фундаментальних журналах.
Вважаю, що науково'дослідній частині (проф. І.С. Гриценко) необхідно
проаналізувати публікації за останні роки, скільки їх є у фундаментальних жур'
налах, зарубіжних журналах, скільки статей наших професорів перекладено
іноземними мовами.
Бібліотеці (директор Н.Б. Лісовол) виявити через Internet, як нас знають
за рубежем, яких наших учених згадують у наукових працях за рубежем, поси'
лаючись на наші монографії і статті.
Заслуговує на відзначення видавнича діяльність наукового відділу.
Співробітниками науково'дослідної частини підготовлено до друку і ви'
дано 7 видань загальним обсягом 1715 стор. Це — тези науково'практичної кон'
ференції «Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біо'
технологія» ч. І–ІІ, тези двох міжвузівських студентських конференцій, «Нау'
ково'дослідна діяльність НФаУ» та ін.
До реєстру галузевих нововведень подано у 2004 р. 22 нововведення, у 2003 р.
зареєстровано 8 нововведень.
У 2003/2004 навчальному році в Національному фармацевтичному універ'
ситеті проведено 37 конференцій, 7 виставок. Одержано 3 дипломи, пам’ятна
нагорода «За підготовку висококваліфікованих фахівців».
У приміщенні приймальної комісії (конференц'зал, вул. Пушкінська, 53)
створена за допомогою спонсорів постійно діюча експозиція видань вчених
НФаУ.
Науково'дослідною частиною проведена велика робота з організації твор'
чих колективів для розробки державних документів і інструкцій, державних
програм, законів і нормативних актів — підготовлено 5 документів; засновано
«Журнал органічної та фармацевтичної хімії», проведена робота із забезпе'
чення кафедр університету хімічними реактивами, лабораторним посудом та
науковими приладами. Так, у 2004 р. придбано:
— систему для високоефективної рідинної хроматографії Prostar'210 (ла'
бораторія контролю якості ЛЗ), 600 000 грн.;
— ваги електронні SС 2020 (каф. косметології) 3198 грн.
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Метрологічною службою НДЧ протягом 2003/2004 н. р. повірено 111 при'
ладів на кафедрах і в лабораторіях університету. Ведеться підготовка до акре'
дитації ЦНДЛ та лабораторії мікробіологічних досліджень.
Науково'дослідною частиною підготовлені і представлені матеріали на
здобуття науковцями університету стипендій та премій державного рівня:
— премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держа'
ви — кандидатура В.О. Лебединця (асистент каф. управління якістю);
— іменні стипендії Харківської облдержадміністрації ім. М.А. Валяшка —
кандидатури проф. Л.В. Яковлевої, доц. А.О. Ткача;
— премія Президента України для молодих учених — кандидатура Р.В. Са'
гайдак (доц. каф. економіки підприємства).
Підсумовуючи багатопланову наукову діяльність вчених університету
і науково'дослідної частини, слід, крім вищеназваних завдань, спрямувати зу'
силля на:
— виконання плану підготовки докторів і кандидатів наук; розрахуватися
з боргами по захисту докторських і кандидатських дисертацій попередніх років;
— активізувати роботу з підготовки монографій, більше публікуватись
у фундаментальних журналах і за рубежем;
— об’єднати усі наукові сектори (лабораторії) у НДІ фармації;
— створити дійовий відділ упровадження ЛП;
— активно працювати над придбанням наукового обладнання, ефективно
використовувати виділені кошти;
— створити разом з ХФФ «Здоров’я» технологічну лабораторію;
— видати анотований каталог лікарських препаратів, розроблених учени'
ми університету та перспективних для впровадження;
— створити нові інформаційні виставкові планшети про наукову діяльність
та навчання у НФаУ;
— підготувати інформаційне видання про винахідницьку діяльність;
— підготувати до 200'річчя НФаУ видання «Наукові школи НФаУ: напрям'
ки досліджень»;
— разом з міжнародним департаментом поширити міжнародні зв’язки вче'
них університету для проведення спільних наукових досліджень, отримання
грантів, стажування, читання лекцій та ін.
Ритмічно протягом року проводились засідання республіканської проблем'
ної комісії «Фармація». Але час іде швидко і брошура, в якій закумульовано ро'
боту виконавців — вищих навчальних закладів, вже застаріла. Проф. С.М. Дро'
говоз слід оновити інформацію у другому випуску, присвяченому роботі комісії
і закладів'виконавців.
Імідж університету формують також науково'дослідні лабораторії. У нас
на сьогодні їх 6, але ефективно працюють лише 3 — Центральна науково'дос'
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лідна лабораторія, Державна науково'дослідна лабораторія з контролю якості
лікарських засобів, Науково'методична лабораторія з питань фармацевтичної
освіти.

Центральна науководослідна лабораторія
За 15 років своєї діяльності ЦНДЛ набула авторитету серед вищих навчаль'
них закладів, НДІ і підприємств практичної фармації. Роботи, виконані науко'
вцями на базі ЦНДЛ, відрізняються високою якістю і точністю виконання.
ЦНДЛ самостійно проводить експериментальне доклінічне вивчення
лікарських засобів різної фармакотерапевтичної спрямованості, виконує екс'
периментальні дослідження БАР по вивченню 31'го виду специфічної дії.
За звітний період 2003/2004 н. р. в ЦНДЛ пройшли та проходять
доклінічні випробування 25 препаратів, з них 12 — препарати НФаУ, 13 —
за госпдоговірною тематикою.
Виконано 6 держбюджетних НДР на 253,5 тис. грн. (за планом 281,7 тис.
грн.), 14 госпрозрахункових НДР на суму 129,5 тис. грн. (план 176,0 тис. грн.),
виконувались 15 ініціативних та пошукових НДР, які не мали цілеспрямова'
ної фінансової підтримки.
На матеріалі досліджень у 2003/2004 н. р. опубліковано 18 статей, 35 тез,
отримано 9 патентів.
Протягом 2003/2004 н. р. у ЦНДЛ захищено 2 кандидатські дисертації
(В.В. Чикіткіна, О.В. Ткачова), виконуються 2 докторські, 7 кандидатських
дисертацій. У стадії планування ще 1 докторська, 2 кандидатські дисертації.
ЦНДЛ — провідна наукова лабораторія у структурі університету, в якій на'
буває завершального етапу впровадження лікарських препаратів і діяльність
якої ведеться на повному госпрозрахунку. У 2004/2005 н. р. необхідно перед'
бачити кошти на виконання лабораторією тих НДР, які є частиною дисертацій
аспірантів і докторантів. Проректору з наукової роботи проф. І.С. Гриценку
потрібно разом з ПФВ планувати фінансову підтримку таких експерименталь'
них робіт, що виконуються в ЦНДЛ.
Проф. Л.В. Яковлевій слід подбати про те, щоб 15 років діяльності ЦНДЛ
були узагальнені в окремій книзі, а напрями наукових досліджень, характер'
них для ЦНДЛ, — в окремому рекламному буклеті.
Стосовно роботи Державної НДЛ з контролю якості лікарських засобів
(керівник — проф. С.М. Коваленко), Лабораторії мікробіологічних та імуноло'
гічних досліджень (керівник — проф. І.Л. Дикий), Проблемної лабораторії мор'
фофункціональних досліджень (керівник — проф. Л.М. Малоштан) хотілося б,
щоб проректор з наукової роботи проф. І.С. Гриценко визначив їх місце і зна'
чення в структурі університету: чи вони відіграють суто іміджеву роль, чи мають
перспективи для розвитку науки? Де ж тоді результати? Чи економічно вигідно
33

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

утримувати ці структури? Разом з ПФО потрібно підрахувати, скільки витраче'
но коштів і які їх перспективи для розвитку наукової діяльності університету, чи
є підстави для створення на їх основі Науково'дослідного інституту фармації.

Виховна робота
За останні вісім років активного творчого розвитку виховної роботи
у НФаУ склалась досить ефективна і гнучка система, визначилась доцільна
структура її організації.
Успішно працює культурний центр, який щорічно проводить близько
80 культмасових заходів загальноуніверситетського рівня: випускний бал, по'
свячення у студенти, ректорський прийом іноземних студентів, фестиваль
кмітливих і винахідливих, Новорічні свята, дискотеки, брейн'ринги та ін.
Виразнішим стає імідж нашого університету: на церемонії вручення дип'
ломів усі студенти завжди у блакитних мантіях. Саме через це наших випуск'
ників ласкаво називають «нашими незабудками». Кожна спеціальність має свій
штандарт, є прапори всіх країн, представники яких навчаються у НФаУ. У цьо'
му році оголошено конкурс на гімн НФаУ.
28 виступів студентів університету на творчих конкурсах у м. Харкові відмічені
16 дипломами І–ІІ ступеня. Тепло зустрічали харків’яни наші колективи на святі
«Театр мод», який проводився у театрі ім. Т.Г. Шевченка; на презентації Харків'
ського вузівського центру; на конкурсі «Вища школа Харківщини: кращі імена».
800 студентів беруть участь у роботі культурного центру, тому потрібно
для творчих колективів, які працюють у цій структурі, запрошувати професіо'
налів, зокрема керівників театральної студії, театру мод. Сьогодні культурний
центр має невелике приміщення, що утруднює проведення репетицій колек'
тивів при підготовці до свят. Тому ректоратом прийнято рішення про будів'
ництво бібліотечно'культурного комплексу. В проектуванні і будівництві ком'
плексу необхідно взяти участь і директору культурного центру О.П. Москален'
ко і проректору з виховної роботи проф. Є.А. Подольській, щоб були врахо'
вані всі побажання щодо розвитку культурного осередку НФаУ.
Набрала обертів студентська газета «Молодість фармації» (18 випусків),
яку вже визнано в нашому місті, редактор за підсумками роботи одержав дип'
лом І ступеня. У лютому 2004 р. був виданий спеціальний профорієнтаційний
випуск газети, розповсюджений по всій Україні тиражем 15 тис. номерів.
Але необхідно розширювати коло студентів'журналістів, давати більше
матеріалів про життя студентів'фармацевтів за кордоном та на фармфакульте'
тах України. Не зайвою буде інформація про розвиток фармацевтичної галузі
України і зарубіжних держав.
У гуртожитках розвивається студентське самоврядування, активно пра'
цюють куратори. Завдяки введенню посади помічника проректора з АГР у гур'
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тожитках стало значно більше порядку. Проте ще не всі можливості викорис'
тані, щоб захистити молодь від негативних наслідків тютюнопаління. Пога'
ним прикладом тут виступають викладачі'курці.
Здоровий спосіб життя став одним із найважливіших напрямів виховної
роботи в минулому 2003/2004 н. р. На базі НФаУ були проведені студентські
парламентські слухання, в яких взяли участь 400 представників усіх вищих
навчальних закладів Харкова.
Другим заходом такого масштабу стала сесія Управління освіти і науки
облдержадміністрації «Неперервна освіта», що проводилась на базі НФаУ.
У цій конференції взяли участь 350 директорів шкіл, завідувачі районних
відділів освіти, яким було презентовано профорієнтаційні матеріали про уні'
верситет.
Студенти НФаУ ведуть активне громадське життя, беруть участь у роботі
міського студпарламенту, у виїзному святі «Студентська республіка».
Для розв’язання проблем студентів при кафедрі суспільних наук існують
психологічна консультація, студентський клуб «Діалог».
Студенти мають можливість скористатися послугами юридичного консуль'
тативного пункту. Юрист Г.В. Романова відповідає на запитання студентів щодо
оплати навчання, одержання кредитів, пільг і прав молоді, що навчається та ін.
НФаУ активно працює у міському центрі українознавства, проведено
8 заходів. На кафедрі українознавства та латинської мови відкрито цікавий
музей, щорічно проводяться творчі конкурси.
Зросла туристична активність студентів та викладачів: за рік проведено
36 екскурсій по Україні. За підсумками роботи у культурному центрі 40 кращих
учасників ректорат преміював поїздкою до Ялти і Севастополя.
Приємно відзначити активну позицію проректора з виховної роботи
проф. Є.А. Подольської у підготовці до 200'річчя НФаУ. Під її керівництвом
творчий колектив готує до видання книгу «Історія НФаУ: люди, події, факти»,
збагачується експонатами майбутній музей історії НФаУ.
У 2004/2005 н. р. слід приділити увагу заохоченню кращих працівників
НФаУ, впровадити в життя рейтинг «НФаУ: кращі імена», присвоєння почес'
них звань «Почесний професор», «Кращий лектор». Завершити роботу з офор'
млення «Книги пошани НФаУ», проводити зльоти відмінників. Але проректо'
ру з виховної роботи разом з ПФВ на проведення різних заходів потрібно пе'
редбачати у бюджеті університету кошти.
Вже протягом 2'х років готуємось до 200'річчя НФаУ. З грифом «До 200'
річчя НФаУ» випущено понад 100 видань. До ювілею заплановано 17 фунда'
ментальних видань: тритомник «Лікарські препарати України», «Фармацев'
тична енциклопедія», декілька довідників, буклетів, монографій, фотоальбом
«Історія НФаУ у фотографіях» та ін.
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Про видання «Фармацевтична енциклопедія» (відповідальний за випуск
проф. І.М. Перцев) хочу сказати окремо. Вже на 50 % виконаний план підготов'
ки цього унікального видання. Але часу вже лишилось обмаль. З вересня потрібно
активізувати роботу за усіма напрямами. Добре працюють над енциклопедією
колективи, які очолюють професори З.М. Мнушко, В.В. Болотов, В.І. Кабачний,
А.Г. Сербін, В.М. Ковальов, Л.М. Вороніна, В.І. Чуєшов, В.О. Тіманюк, В.С. Бон'
дар, О.В. Посилкіна. Продуктивно працюють співробітники видавництва
Н.І. Голубєва, А.Л. Краснікова. Активізували роботу професори А.І. Березняко'
ва, Ю.С. Штриголь, І.Л. Дикий.
Сподіваюсь, що наші ветерани НФаУ, професори П.О. Безуглий, О.І. Ти'
хонов та інші, також зроблять все для того, щоб це видання було науковим
і професійним. Не охоплені наукові напрямки: ветеринарна фармація, інфор'
маційні технології, лікувальне харчування, інженерна технологія, лаборатор'
на діагностика.
Не почав працювати напрямок «Інтелектуальні та правові питання у фар'
мації» (керівник проф. В.О. Шаповалова).
Усім керівникам наукових напрямків слід розширяти коло авторів, актив'
ніше залучати вчених з інших регіонів.
До кінця року «Фармацевтична енциклопедія» повинна бути закінчена
і передана у видавництво.
Нас чекає і проведення такого важливого заходу в рамках святкування 200'
річчя, як VI з’їзд фармацевтів України. Дуже відповідальна справа, для здійснен'
ня якої будуть задіяні всі підрозділи і структури університету. Це потрібно для
галузі, це потрібно для нас, для нашого авторитету та іміджу.
На всі заходи, які плануються у наступному році, потрібні кошти. Необхід'
но залучати усі джерела позабюджетних надходжень, щоб провести 200'річчя
на високому рівні. До 200'річчя НФаУ складений докладний план заходів, виз'
начені виконавці.
Невід’ємною складовою виховання гармонійно розвиненої людини
є фізичне виховання і спорт.
Ніяк не сприяли розвитку студентського спорту, окрім боротьби сумо,
6 років, протягом яких керування кафедрою здійснював С.В. Коробко. За ці
роки не підготовлено жодного майстра спорту, не було масовості у проведенні
внутрішньоуніверситетських змагань серед факультетів, курсів, груп.
Сьогодні завідувачем кафедри обрано нову людину і від неї будемо чекати
кардинальних заходів щодо підняття спорту на вищий рівень. Необхідно ство'
рити програму розвитку кафедри фізичного виховання і спорту в НФаУ на
найближчі 3–5 років, використовувати площі ФОКу за призначенням, голов'
ним пріоритетом повинен стати навчальний процес фізвиховання студентів
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НФаУ. З клубом «Пєрєсвєт» ми будемо співпрацювати, для занять у секціях клубу
виділені площі ІІ і ІІІ поверхів ФОКу у вільний від навчального процесу час.
Сподіваємось, що нарешті будуть виконані плани щодо ремонту залу, роз'
ташованого на вул. Олександра Невського, 18; ремонту зовнішніх спортивних
споруд на вул. Блюхера, 4; будівництва спортивних майданчиків при гуртожит'
ках (волейбол, баскетбол, футбол, турники та ін.); приведення у порядок теніс'
них кортів; оснащення у гуртожитках приміщень для тренажерів, занять фітне'
сом, аеробікою, секцій шахмат, шашок й інших видів спорту.
Кафедра має великий потенціал — викладачів, які хочуть і можуть працю'
вати. Завдання завідувача — об’єднати колектив і спрямувати його сили на ви'
рішення поставлених задач.

Фінансовоекономічна діяльність
Економічна служба займає важливе місце в діяльності закладу. Від того, як
буде спланований бюджет, витрати, напрями економії, залежать і організація
навчального процесу, і розвиток науки, і оснащеність матеріально'технічної
бази, і соціальна захищеність працівників.
Бюджет НФаУ формується і виконується, виходячи з реальних показників
економічного і соціального розвитку університету. Заходи з його виконання
спрямовані на створення сприятливих умов для виконання державного замов'
лення на підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі фармації і вста'
новлення додаткових, порівняно з чинним законодавством і угодами, гарантій,
соціально'побутових пільг у межах наявних ресурсів.
Так, за період з вересня 2003 р. до червня 2004 р. надходження спеціаль'
ного фонду складають 27 654,4 тис. грн., або 88,1 % від загального обсягу над'
ходжень.
Витрати за 2003/2004 навчальний рік склали 23 579,4 тис. грн.
Університет не має заборгованості по жодному з видів платежів. Держава
фінансує заклад лише на 11,9 % від потреб, а 88,1 % колектив заробляє сам. Це дає
нам можливість будувати, ремонтувати, придбавати прилади, комп’ютери і т. ін.
Фонд заробітної плати без нарахувань у 2004 р. склав 11 977,4 тис. грн.,
що становить 32,8 % від загального обсягу витрат (у 2003 р. — 9 172,8 тис. грн.,
29 % від витрат.
Заробітна плата ПВС — 63,7 %, допоміжного та обслуговуючого персона'
лу — 36,3 % від загального обсягу видатків на оплату праці.
За останніми (на 01.06.04 р.) даними, середня заробітна плата в галузі ос'
віти складає 393 грн., у НФаУ — 546 грн.
За категоріями працюючих у НФаУ:
середня заробітна плата ПВС — 680 грн.,
середня заробітна плата іншого персоналу — 336 грн.
37

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Слід відзначити продуктивну роботу фінансової служби протягом року.
Враховуються всі джерела надходження коштів, напрями економії. Ректорат
і планово'фінансовий підрозділ намагаються розширити коло структур, які мо'
жуть перейти на самофінансування.
Протягом навчального року фінансистами опрацьовано понад 4 тис. на'
казів, листів, нормативних актів МОЗ та інших міністерств, 195 різних дого'
ворів, розроблено і доопрацьовано згідно з державними нормативними доку'
ментами 5 положень, проведено 446 розрахунків за платні послуги.
Чітка робота наших фінансистів високо оцінена перевіряючими органа'
ми. Перевірками Управління праці та соціального захисту населення Комін'
тернівського району м. Харкова, КРУ Харківської області, Рахунковою пала'
тою України, Державною інспекцією з контролю за цінами в Харківській об'
ласті порушень у господарській діяльності університету не виявлено.
Але побажання до фінансистів є: не затягувати терміни розглядання і зак'
лючення договорів, оплати рахунків, завчасного проходження тендерів. Най'
головніше — правильно скласти алгоритм планування і витрат коштів.

Соціальний захист працівників і студентів НФаУ
Згідно з рішеннями ректорської ради з метою забезпечення своєчасного
якісного харчування, яке сприятиме створенню належних умов для навчання
студентів і праці співробітників, у структурі університету створено харчуваль'
ний комплекс.
Співробітники і студенти, яким необхідне санаторно'курортне лікування,
отримують пільгові путівки. Співробітникам, які направили дітей до літніх
дитячих таборів відпочинку, оплачується вартість путівок.
В університеті створено фонд соціальної допомоги студентам'сиротам,
полусиротам. Професорсько'викладацькому складу і співробітникам протягом
року виплачувались премії до Дня фармацевтичного працівника, до Нового
року, 8 Березня, до ювілейних дат, підвищувалась заробітна плата шляхом сис'
теми надбавок, доплат, надавалась матеріальна допомога при скрутному сімей'
ному стані, на поховання, та з інших причин. Планується робота з організації
власної бази відпочинку працівників НФаУ.

Матеріальнотехнічна база. Діяльність АГЧ
Фармацевтична етика вимагає охайності, порядку, акуратності, і це особ'
ливо актуально для фармацевтичного закладу освіти.
На жаль, існують два погляди на цю проблему. Одні хочуть бачити універ'
ситет'красень, як ззовні, так і у внутрішньому оформленні. Інші, і на щастя,
таких зовсім незначна частина, вважають, що витрати на зовнішнє прикра'
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шення будівель — це марнотратство, а треба витрачати зароблені кошти на
матеріальні заохочення, обладнання, меблі тощо.
І тим, і другим хочу сказати, що існує лінія зміцнення і оснащення матері'
альної бази університету і саме її проводить у життя ректорат.
Не можна не враховувати той факт, що розвинена матеріальна база — над'
звичайно важливий фактор у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.
Студент, який навчався у світлих, оснащених сучасним обладнанням аудиторі'
ях і лабораторіях, в охайних корпусах, і на місці своєї майбутньої роботи буде
прагнути взяти це за взірець.
Університет — це обличчя не тільки фармацевтичної галузі, а й країни.
І матеріальна база повинна бути відповідною статусу. Держати під контролем
80 000 м2 площ дуже складно. Є великі потреби у теплі, електроенергії, воді,
газі, постійно виникають аварійні ситуації. Це дуже відповідальна ділянка ро'
боти і проректор з АГР В.Т. Смоляник з нею справляється. Завдань у цій сфері
у нас дуже багато як з використання наявної бази, так і на перспективу. Витра'
чаючи цільові кошти, ми розширюємо і зміцнюємо матеріально'технічну базу.
Тому ректорат веде планомірну роботу з розвитку цього напряму діяльності.
Що було зроблено у 2003/2004 навчальному році?
На завершення капітального будівництва фізкультурно'оздоровчого ком'
плексу було виділено 717 000 грн. і нарешті, у лютому 2004 року ФОК було
пред’явлено державній приймальній комісії і введено в експлуатацію.
Виконані значні роботи з капітального ремонту:
— фасаду адміністративного корпусу по вул. Пушкінській, 53 (645 000 грн.);
— ремонт приміщень, прокладення електроживильного вводу і частко'
вий ремонт покрівлі (1 055 000 грн.);
— розроблено проект реконструкції та проведено капітальний ремонт
приміщень їдальні по вул. Олександра Невського, 18 (1 380 000 грн.);
— проведено капітальний ремонт санітарно'технічних приміщень у гур'
тожитку № 5 (400 000 грн.);
— проведено капітальний ремонт приміщень навчального корпусу на
пл. Повстання, 17 (1 843 000 грн.);
— розроблено проект реконструкції теплопостачання навчальних кор'
пусів по вул. Блюхера, 4; ведуться будівельно'монтажні роботи з реконструкції
та ремонту кафе тощо (743 000 грн.);
— проведено капітальний ремонт і реконструкцію приміщень навчально'
го корпусу по вул. Мельникова, 12; відремонтовані приміщення кафедри пато'
логічної фізіології, введено в дію аудиторію № 2 (1 015 000 грн.);
— проведено капітальний ремонт приміщень 1–5 поверхів гуртожитку
№ 1 (3 353 000 грн.).
На поточний ремонт об’єктів у 2003 році витрачено 154 000 грн.
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Протягом навчального року придбано меблів для навчальних аудиторій
та гуртожитків на суму 374 686 грн., а також обладнання для харчувального
комплекса на 270 000 грн.
Питома вага видатків на капітальне будівництво і ремонт серед ВНЗ МОЗ
України в НФаУ у 1,5–2 рази більша. Так, в НФаУ — 31,8 %, в ЛДМУ — 17,2 %,
в ТДМА — 16,8 %, у ДМА ІФ — 23,1 %.
Ми можемо пишатися роботою по оздобленню наших корпусів і ззовні,
і зсередини. На початку 2003/2004 н. р. була введена в дію аудиторія № 2, ка'
пітальний ремонт та реконструкцію якої було здійснено як за власні, так і за
залучені кошти.
У планах ректорату подальша реалізація стратегічної лінії з розвитку ма'
теріальної бази.
Зокрема, прийнято рішення про будівництво бібліотечно'культурного
центру. Виділені кошти на проект, одержано дозвіл МОЗ. Проектна вартість
будівництва 12–15 млн. грн. Плануємо ввести в дію центр у 2007 році.
Бібліотека — це імідж університету, центр, в якому збагачуються знання'
ми і викладачі, і студенти. Без розширення площ та фонду бібліотеки не може
бути якісної підготовки кадрів.
Важливою складовою підготовки кадрів є і культурний центр. Ми стави'
мо завдання виховання не тільки професіонала, а і всебічно розвиненої, гар'
монійної людини. Існуючий культурний центр, який міститься у двох малень'
ких кімнатах, вже не вміщує всіх бажаючих. Учасниками КЦ є 800 студентів.
Крім капітального будівництва бібліотечно'культурного центру, кошти
будуть також виділені і на інші об’єкти.
Ректорат приділяє дуже велику увагу удосконаленню системи харчування
студентів, викладачів, співробітників, адже своєчасне та якісне харчування —
це важливий фактор збереження здоров’я.
Завданням харчувального комплексу ми вважаємо забезпечення гарячим
харчуванням студентів і співробітників в усіх корпусах. І це завдання планомір'
но виконується.
Так, у листопаді 2003 року відкрито кафе в адміністративному корпусі по
вул. Пушкінській, 53 на 30 місць. Закуплено високотехнологічне обладнання
на 209 926 грн., меблі, посуд. Успішно працють їдальні у корпусах по вул. Мель'
никова, 12; вул. Пушкінській, 27, які мають 120 місць.
На вул. Олександра Невського, 18 з 1 вересня буде введено в дію їдальню
з повним технологічним циклом, заготівельними та кондитерським цехами.
Їдальня буде забезпечувати всі пункти харчування, для чого придбано термо'
машину.
І головне: ціни в пунктах харчування встановлені оптимальні — від 3 до
7 грн. Усі витрати на утримання харчувальних пунктів узяв на себе університет.
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За 2003 рік товарообіг харчувального комплексу склав 35 300 грн., з них
35 000 грн. — продукція власного виробництва. За 6 місяців 2004 року товаро'
обіг склав 49 100 грн., з них 41 000 грн. — продукція власного виробництва.
Керівником харчувального комплексу О.С. Шишкіною проводиться знач'
на робота з вивчення ринку продажу продуктів харчування високої якості та
на вигідних умовах постачання, з підбору кваліфікованих кадрів.
Не знімає з себе ректорат і турботу про здоров’я майбутніх спеціалістів,
викладацького складу і працівників. На першому поверсі гуртожитку № 1 буде
створено клініко'діагностичний центр, де будуть обладнані лікарські кабінети
за основними напрямами захворювань, у яких вестимуть прийом лікарі наших
клінічних кафедр, буде працювати стоматологічний кабінет.
У своїй господарській політиці ректорат керується девізом: «Будувати —
означає жити». Є велике бажання надати всім корпусам сучасного вигляду
і поступово ми до цього наближаємось. У поточних планах на 2004/2005 на'
вчальний рік:
вул. Пушкінська, 53 — зведення надбудови над конференц'залом;
вул. Мельникова, 12 — проведення сучасного ремонту кафедри фармако'
логії, аудиторії № 1;
пл. Повстання, 17 — озеленення та благоустрій території;
вул. Блюхера, 4 — зведення надбудови над аптекою, розширення існуючої
їдальні, складу, початок будівництва бібліотечно'культурного центру;
надання належного вигляду спортивним спорудам біля навчальних кор'
пусів і гуртожитків;
вул. Олександра Невського, 18 — продовження ремонтних робіт (вести'
бюль);
Гуртожиток № 2 — капітальний ремонт;
Гуртожиток № 3, № 4 — проведення сучасного ремонту.
Такий далеко не повний перелік усіх робіт, які плануються на наступний
навчальний рік. Все це потребує відповідних коштів, ми і будемо робити все
можливе, щоб заплановане послідовно виконувати, будемо залучати спонсорів
(підприємства практичної фармації) для ремонту і оснащення матеріальної
бази університету.
Багато в чому реалізація запланованого залежить від чіткої організації
роботи адміністративно'господарчої частини, від її взаємодії з планово'фінан'
совою структурою, вчасного проведення тендерів і розподілу коштів.
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Підсумки роботи і завдання окремих підрозділів
Приймальна комісія
1. Профорієнтаційна робота. Проведення різнопланової профорієнта'
ційної роботи приймальна комісія вважає одним із головних напрямів своєї
діяльності.
Так, за минулий навчальний рік інформація про НФаУ була вміщена у 29 ви'
даннях загальним тиражем 1 млн. 460 тис. примірників. Це — довідники ВНЗ
України, каталоги, журнали, газети, рекламно'інформаційні матеріали про
набір до НФаУ — буклет про НФаУ, умови прийому та ін.
Видано новий посібник «Абітурієнту НФаУ» (8'е видання), який корис'
тується великим попитом.
Видані рекламні матеріали розповсюджувались в аптеках, на підприєм'
ствах, на виставках, конференціях, на виїзних циклах ІПКСФ, у регіональних
представництвах НФаУ і т. д.
Був оновлений сайт про набір до НФаУ в мережі Internet, розміщена інфор'
мація на сайтах Росії, освітнього порталу м. Черкаси, регіонального порталу
«Весь Харьков», на сайті Авторської школи Бойка (м. Харків) та ін.
Деканатом фармацевтичного факультету інформація про набір була роз'
міщена на телеканалі «Інтер».
У профорієнтаційній роботі нема дрібниць. У минулі роки були оформ'
лені горельєфи видатних учених фармації — Д.П. Сала, Ю.Г. Борисюка; в цьо'
му році — горельєф П.О. Петюніна, у корпусі на вул. Пушкінській, 53 — горельєф
М.А. Валяшка. Оздоблені мармуром і гранітом корпуси НФаУ прикрасили
Харків і стали гідним подарунком до 350'річчя нашого міста.
У приймальній комісії обладнано виставку праць учених НФаУ — підруч'
ники, посібники, практикуми, монографії.
Нами було підраховано, скільки витрачено на рекламу і скільки одержано
прибутку. В середньому ефективність складає на 1 грн. витрат приблизно
13–14 грн. прибутку. У 2001 р. на рекламу було витрачено 476,0 тис. грн.,
у 2002 р. — 404,3 тис. грн., у 2003 р. — 590,1 тис. грн.
Одержано прибутку у 2001 р. — 5967,5 тис. грн, у 2002 р. — 6549,4 тис. грн.,
у 2003 р. — 7533,0 тис. грн.
Проведено 3 Дні відкритих дверей, їх відвідали 700 абітурієнтів.
Колективами кафедр органічної хімії, фармакогнозії, клінічної фармації,
косметології та аромології, ботаніки, комп’ютерного центру були проведені
цікаві екскурсії.
Не залишилась поза увагою і молодь із сільської місцевості. НФаУ брав
участь у акції «Сільський абітурієнт — 2003».
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На допомогу абітурієнтам протягом року працювали підготовчі курси на
госпрозрахунковій основі. Випускні іспити за згодою абітурієнтів були зарахо'
вані як вступні на контрактну форму навчання.
Надано 5000 консультацій відвідувачам, дана відповідь на всі письмові за'
пити і телефонні дзвінки.
У 2003 році на місця бюджетного фінансування було подано 573 заяви
(у 2002 р. — 575),
Усього було подано 3212 заяв (2002 р. — 3094).
Середній конкурс до НФаУ на місця держзамовлення складав 4,8 особи на
місце (у 2002 р. — 3,6). Середній конкурс у медичних ВНЗ України складав
2,4 особи на місце.
Найвищий конкурс — 7 осіб на місце був зі спеціальності «Біотехнологія»;
6,8 — з «ТФП»; 6,6 — з «ТПКЗ».
2. Набір на денну форму за контрактом. На І курс денної форми за кон'
трактом прийнято 1078 особи, з них до НФаУ — 855; 223 — до регіональних пред'
ставництв з навчанням на I і II курсах на базах навчально'консультативних
пунктів у містах Києві, Чернігові, Кіровограді, Херсоні.
Зросла кількість бажаючих навчатися за спеціальністю «Технологія пар'
фумерно'косметичних засобів». За контрактом зараховано 93 особи (в 2002 р. —
66). При цьому вартість навчання за цією спеціальністю найбільша — 4400 грн.
Також більше студентів зараховано на спеціальності: «Біотехнологія» —
43 (2002 р. — 26), «Лабораторна діагностика» — 35 (2002 р. — 26), «Технологія
фармацевтичних препаратів» — 82 (2002 р. — 42).
У 2003 році практично повністю здійснено набір за виділеними ліцензій'
ними місцями за спеціальностями «Біотехнологія» — 43 з 45, «ТПКЗ» — 99 зі
100 ліцензійних місць.
Практично повністю у 2003 році заповнена ліцензія на спеціальності «Фар'
мація» — 996 осіб на 1000 ліцензійних місць. Завданням приймальної комісії
на 2004/2005 н. р. залишається впровадження виробленої ректоратом стра'
тегії набору, нових форм профорієнтаційної роботи і реклами університету.

Технікум НФаУ
Технікум виконує важливу функцію у ступеневій фармацевтичній освіті.
Колектив технікуму — 150 осіб, серед них 2 кандидати наук, 27 викладачів
з вищою освітою і першою категорією.
Контингент студентів 1652 особи (2003 р. — 1437), серед них — 107 бюд'
жетних, 1545 контрактних. Студентів денної форми навчання — 1045, заочної
форми — 607.
Випуск 2004 року — 573 молодші спеціалісти. 43 з них одержали дипломи
з відзнакою.
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Технікум повністю на самофінансуванні. За 2003/2004 н. р. на рахунок тех'
нікуму надійшло 2 366,04 тис. грн. позабюджетних коштів.
Витрати склали 1354,07 тис. грн. На ремонт витрачено 451 609 грн.
Серед основних здобутків колективу за 2003/2004 н. р. упровадження
програми «Контингент», створення бази даних, яка охоплює всіх студентів,
розробка навчальних планів 3'х спеціальностей.
Проведено акредитацію спеціальностей 5.110203 «Аналітичний контроль
якості хімічних лікарських сполук», 5.110205 «Виробництво фармацевтичних
препаратів», ліцензування освітньої діяльності «Підготовка до вступу у ВНЗ».
Вперше зі спеціальності 5.110201 «Фармація» проведено комплексний дер'
жавний іспит відповідно до вимог галузевих стандартів (підготовлено поло'
ження про іспит, створена база тестів, розроблені критерії оцінок, сформо'
вані питання та завдання до практичної частини іспиту).
Проведено атестацію викладачів. Вищу категорію одержали 4 викладачі,
першу — 1, другу — 6. Кваліфікацію підвищили 13 викладачів.
Приємно відзначити, що колектив почав інтенсивно працювати в галузі
видання навчальної літератури.
За 2003/2004 н. р. видано 2 підручники, 1 посібник, методрекомендації.
Але технікум повинен стати лідером серед закладів середньої ланки фармосві'
ти у створенні навчально'методичного забезпечення. Необхідно скласти пер'
спективний план видань і за ним працювати.
Директор технікуму колегіально вирішує питання організації навчально'
го процесу з педагогічним колективом. Протягом навчального року було про'
ведено 36 засідань адміністративної ради, 9 засідань педагогічної ради, 11 засі'
дань методичної ради і 46 нарад методичних циклових комісій, 7 занять шко'
ли молодого викладача.
Багатоплановою є виховна робота педагогічного колективу технікуму.
Культурний центр технікуму об’єднує 8 творчих колективів (студія «Русский
театр», танцювальний колектив «Погляд», клуб веселих та кмітливих, вокаль'
ний гурт «Імпульс», фольклорна студія «Барви» та ін.). Учасники колективу от'
римали гран'прі на фестивалі «Перли рідного краю».
Протягом року проведено 30 загальних культмасових заходів. Серед них —
посвята у студенти ТНФаУ, Новорічний карнавал, випускний бал, «Слобожансь'
кий ярмарок» (до 350'річчя Харкова), святкування 190'річчя від дня народжен'
ня Т.Г. Шевченка (урочистий вечір), місячник правових знань, тиждень еко'
логії та інші заходи.
Відбулося 12 екскурсій до міст Києва, Слов’яногірська, Полтави, Ізюма,
Краснокутська.
У рамках додаткової освіти студенти ІІІ курсу закінчили навчання за про'
грамою «Як розпочати власну справу».
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Студентський парламент технікуму взяв участь у 15 заходах. Члени студ'
парламенту стали дипломантами конкурсу «Молода людина року».
Понад 200 студентів технікуму відвідують спортивні секції та гуртки. Пе'
реможці спортивних змагань міського та районного рівнів отримали 8 дип'
ломів, 3 грамоти.
Діяльність предметних гуртків охоплює близько 100 студентів різних
курсів.
Викладачі технікуму взяли участь у 4 науково'практичних конференціях,
студенти — у 4 міжвузівських студентських конференціях і конкурсах.
Велику увагу керівництво технікуму приділяє практичній підготовці сту'
дентів. Базами практики є 62 аптеки м. Харкова, науково'дослідні інститути,
фармацевтичні підприємства м. Харкова й інших областей, санітарно'епіде'
міологічні станції та інші підприємства.
У 2004/2005 навчальному році зусилля колективу необхідно спрямувати
на створення системи управління самостійною роботою студентів, зменшен'
ня аудиторного навантаження студентів до 30 годин, переробити навчальні
плани, створити відповідне навчально'методичне забезпечення, скласти з кож'
ної дисципліни змістовні модулі відповідно до галузевих стандартів освіти, укрі'
пити контакти з підприємствами для вирішення питань працевлаштування
випускників, скласти план першочергових завдань з реконструкції і ремонту
матеріальної бази технікуму на 2004–2006 рр.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Головною подією 2003/2004 н. р. в житті Інституту підвищення кваліфі'
кації спеціалістів фармації став переїзд кафедр у відремонтований і реконст'
руйований корпус на пл. Повстання, 17.
У 2003 році Інститут відзначив 20 років своєї діяльності. До ювілею було
видано буклет. У структурі інституту відкрито нові кафедри якості, стандарти'
зації та сертифікації лікарських засобів, промислової фармації та економіки,
педагогіки та психології, клінічної фармакології та фітотерапії. На його базі
підвищили кваліфікацію понад 16 000 фахівців практичної фармації.
Новий навчальний рік Інститут починає у складі 7 кафедр, на яких працю'
ють 7 докторів наук, професорів і 17 кандидатів наук, доцентів.
Головними напрямками підвищення кваліфікації фахівців фармації були:
передатестаційна підготовка (виконання 121,6 %), тематичне удосконалення
(виконання 120,7 %), первинна спеціалізація (виконання 60,1 %).
Всього підвищили кваліфікацію 2850 слухачів:
— провізори'організатори — 646
— провізори та фармацевти — 1874
— провізори'аналітики — 31
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— провізори'інтерни — 214
— професорсько'викладацький склад — 85.
Інститут приймав на навчання на передатестаційних і тематичних цик'
лах провізорів із 14 областей України.
Навчання проводиться не тільки на базі інституту, а й на виїзних циклах.
Усі кафедри перевиконали план. Так, за рахунок передатестаційної підго'
товки перевиконали замовлення кафедри УЕФ (126,2 %), ЯССЛ (155 %), та
фармацевтичної технології (114,8 %).
За рахунок тематичного удосконалення перевиконали планові показни'
ки кафедра ЯССЛ (119,2 %), курс психології і педагогіки (113,3 %), кафедра
судової фармації (107,2 %).
Загальне виконання планових показників склало 112,9 % при значному
зростанні кількості слухачів до 2636 (план 1100).
Навчально'методична робота ІПКСФ проводилась у відповідності з тема'
тикою запланованих циклів та планами роботи кафедр з урахуванням змін
у запитах практичної фармації.
Продовжувалась робота з удосконалення форм і методів контролю знань
слухачів на базі ЕОМ.
За планом роботи опорних кафедр постійно оновлювався інформацій'
ний банк даних однопрофільних кафедр, розроблені методичні підходи для
проведення соціологічних досліджень якості післядипломної підготовки
фахівців фармації, створена комп’ютерна програма для формування і вико'
ристання банку даних кадрового потенціалу галузі, проведені відкриті лекції
провідних учених і педагогів НФаУ — проф. В.П. Черниха, проф. С.М. Дро'
говоз, проф. В.М. Толочка, проф. О.І. Тихонової.
Плідно працювали колективи кафедр ІПКСФ над створенням і виданням
навчальної літератури.
За звітний період видано 1 підручник, 17 навчальних посібників та 18 ме'
тодичних рекомендацій, 18 навчальних планів і програм, підготовлено 942 но'
вих тести, 255 нових екзаменаційних білетів.
Опубліковано 150 наукових статей, одержано 14 патентів, розроблялись
4 лікарські препарати, проведено 2 науково'практичні конференції, захищені
1 докторська, 6 кандидатських дисертацій, ведеться підготовка 3 докторів,
14 кандидатів наук.
Госпрозрахункова діяльність у 2003/2004 н. р. проводилась, як і раніше, за
рахунок позапланового навчання 1608 фахівців фармації на госпрозрахункових
умовах, що забезпечило надходження до університету близько 500 тис. грн.
Інституту створені усі умови для успішної роботи. Головне завдання — заво'
ювання ринку послуг післядипломної освіти шляхом підвищення якості. Від
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нашої діяльності повинен бути ефект. Створені усі умови для того, щоб до нас
їхали з різних областей, але і відмовлятися від виїзних циклів ми не можемо.
Не можна також запізнюватися з відкриттям підвищення кваліфікації за
новими спеціалізаціями і спеціальностями. Слід бути дуже мобільними, опера'
тивно створювати методичне забезпечення.
Розпочати роботу з відкриття нових напрямків післядипломної підготов'
ки спеціалістів, а також підготовки працівників фармації з нефармацевтич'
ною освітою (економісти, бухгалтери, юристи, програмісти). Відкривати нові
кафедри, готувати і залучати спеціалістів із науковим ступенем.
Кафедрам фармацевтичної технології, ЯССЛ, клінічної фармакології та
фітотерапії потрібно активно проводити тематичне удосконалення з гомео'
патії, ветеринарної фармації, клінічної фармакології, фармакокінетики і фар'
макодинаміки терапевтично'активних речовин у лікарських формах, цикли із
забезпечення якості ліків та запобігання фальсифікації.
Розпочати роботу з введення рейтингової оцінки спеціаліста, циклів ТУ
та дистанційної форми навчання.
Разом з іноземним департаментом вивчити питання про можливість підви'
щення кваліфікації випускників'іноземців та випускників країн СНД.
Розпочати написання монографій згідно з планом, видання посібників із
грифом МОЗ.
Активізувати діяльність із залучення позабюджетних коштів через отри'
мання грантів.
Працювати над створенням історії ІПКСФ, видати буклет «ІПКСФ: на'
прями підвищення кваліфікації».
Залишається на рівні побажань створення Фармацевтичної асоціації.
І безперечно, уваги потребує завершення робіт із благоустрою території
та збереження приміщень корпусу.

Міжнародний департамент
Наш університет традиційно приділяє велику увагу розвитку міжнародних
наукових зв’язків і підготовці спеціалістів фармації для зарубіжних країн.
Національний фармацевтичний університет входить до трійки найбіль'
ших за контингентом іноземних студентів закладів серед ВНЗ МОЗ України і є
лідером серед ВНЗ м. Харкова.
У 2003/2004 н. р. в університеті навчались 830 іноземних громадян із
33 зарубіжних країн, у т. ч. з 6 країн СНД.
Після стагнації 2002 р. збільшилась кількість та «географія» абітурієнтів.
На підготовчий факультет було зараховано 123 іноземних громадянина, на
I–V курси — 129 іноземних громадян із 23 країн світу. Серед нових країн — гро'
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мадяни Кот'д’Івуару, Конго, Китаю, Ірану, Кіпру, Аргентини, Бразилії. Зріс кон'
тингент абітурієнтів із Болгарії — 28 осіб, країн СНД — 23 особи.
Характерною рисою останніх років є збільшення числа студентів, переве'
дених з інших ВНЗ України та зарубіжжя — 49 осіб із 24 ВНЗ.
Завдяки зваженій ціновій стратегії, а саме — збільшенню вартості навчан'
ня для іноземців, вдалося покращити економічні показники — збільшити над'
ходження коштів за рахунок надання освітніх послуг іноземцям.
22 викладачі університету у 2003/2004 н. р. поглиблено вивчали англій'
ську мову для забезпечення англомовної форми навчання.
Вперше за останні 20 років організовано та проведено «безвалютний» ака'
демічний обмін студентами з фармфакультетами Польщі та Болгарії, обгово'
рюються умови обміну із Словенією.
У червні 2004 року відбувся випуск 195 іноземних громадян з 9 країн світу.
Серед випускників дипломів з відзнакою не одержав ніхто. Але як позитивний
факт слід зазначити, що завдяки впровадженню програми підвищення якості
навчання іноземних студентів, значно покращилась успішність, що підтверд'
жено результатами комплексного ліцензійного іспиту «Крок'2» і показниками
державних іспитів.
Поряд із навчанням на фармацевтичному факультеті іноземні студенти
НФаУ мають можливість факультативно навчатись на курсах клінічної біохімії,
поглибленого вивчення російської мови з отриманням сертифікатів міжнарод'
ного зразка.
Понад 10 випускників університету виявили бажання продовжити навчан'
ня в аспірантурі, 8 осіб бажають отримати другу вищу освіту за спеціальністю
«Клінічна фармація».
Міжнародним департаментом направлені аплікаційні форми для вступу
НФаУ в такі міжнародні організації, як Міжнародна фармацевтична федера'
ція, Європейська асоціація студентів'фармацевтів, Європейська асоціація фар'
мацевтичних факультетів, Європейська асоціація клінічних фармацевтів, Євро'
пейська асоціація університетів.
Завдяки контактам із міжнародними фондами Фулбрайта, Маскі, ДААД
та міжнародними організаціями IPSF та FIP проводиться інформування сту'
дентів та молодих спеціалістів університету щодо програм обмінів, стипендій,
грантів, міжнародних студентських проектів.
Міжнародним відділом створено і видано посібник «Практичні рекомен'
дації та поради для написання заявок на отримання грантів».
Встановлено зв’язки з Ханойським фармацевтичним університетом
(В’єтнам), Таджикським медичним університетом.
Продовжуються зв’язки з фармфакультетами Польщі, Угорщини, Болгарії,
Литви, Греції, Узбекистану, Росії, Словенії.
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Міжнародний департамент НФаУ постійно підтримує зв’язки з фармацев'
тичними департаментами Лівану, Марокко, Йорданії, США, Канади, Великої
Британії, Греції з приводу визнання дипломів НФаУ урядом цих країн. Офор'
млено 52 підтвердження.
Відповідно до календаря національних свят міжнародний департамент
відправляє листи'вітання до посольств і земляцтв країн, що направили своїх
студентів до НФаУ, а також вітання ВНЗ і організаціям, що співпрацюють
з університетом.
Створено алгоритм оформлення закордонних відряджень.
Протягом навчального року викладачі й студенти НФаУ брали участь
у міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах.
Проректор з навчальної роботи і міжнародних зв’язків доц. Г.В. Зайчен'
ко відвідала Малайзію у складі офіційної делегації МОН України, брала участь
у роботі міжнародної освітянської виставки «EDI
TEX — 2004». Візит відбувся за рахунок спонсорських коштів.
Перспективи:
Ректоратом визначені стратегічні напрямки роботи міжнародного депар'
таменту на 2004/2005 н. р.:
• створити комплексну програму профорієнтаційної роботи, спрямовану
на збільшення контингенту іноземних студентів, залучення нових фірм'парт'
нерів, розширення географії набору;
• активізувати роботу з реалізації положень Болонської декларації:
1. Провести порівняльний аналіз навчальних планів провідних країн
Європи та США з метою створення нового навчального плану підготов'
ки бакалаврів та магістрів фармації.
2. Вивчити зразки документів про вищу фармацевтичну освіту (дипломів
та додатків) зарубіжних ВНЗ. Розробити пропозиції для МОН та МОЗ.
3. Організувати виїзд до ВНЗ Європи делегації НФаУ для вивчення до'
свіду впровадження кредитно'модульної системи навчання.
• активізувати академічні обміни. Забезпечити проходження практики сту'
дентів у 10 країнах, відпрацювати з відділом практики алгоритм проходження
іноземними студентами практики на батьківщині;
• продовжити роботу з налагодження міжнародних наукових зв’язків
НФаУ;
• розробити сумісно з ІПКСФ алгоритм залучення іноземців на післядип'
ломні форми навчання;
• реалізувати план заходів, запланованих в рамках святкування 200'річчя
НФаУ:
1. Завершити написання і видати монографію «Історія підготовки кадрів
для іноземних країн».
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2. Створити адресну базу даних для запрошення іноземних гостей.
3. Видати комплект ювілейних рекламних матеріалів трьома іноземни'
ми мовами.
• продовжити створення навчально'методичного комплексу для англомов'
ної форми навчання.

Деканати
На фармацевтичному факультеті протягом 2003/2004 н. р. Навчалося
2970 студентів, на промисловому факультеті — 1194 студенти, на заочному фа'
культеті — 4418 студентів, на факультеті іноземних студентів — 707, на підго'
товчому факультеті — 123 іноземних громадянина. Майже кожен факультет —
це міні'інститут, як за кількістю студентів, так і за напрямами діяльності.
Характеризуючи діяльність цих важливих підрозділів у структурі універ'
ситету, слід відзначити високу організацію і чіткість у роботі. Декани контро'
люють успішність і дисципліну студентів, забезпеченість курсів і дисциплін
навчальною літературою, забезпечують чітке і організоване проведення сесій,
державних іспитів.
Систематично декани та заступники деканів перевіряли у гуртожитках
умови побуту студентів, додержання дисципліни та умови проживання.
На початку кожного семестру зі студентами I–V курсів проводились ви'
робничі збори з питань організації навчального процесу.
Під контролем деканатів проводилась робота з розподілу спеціалістів і орга'
нізації їх працевлаштування, проходження інтернатури, оплати за навчання.
Співробітники усіх деканатів здійснюють широку профорієнтаційну і рек'
ламну роботу в областях України, беруть участь у створенні блоку рекламно'
інформаційних видань, відеоролика, реклами на телебаченні, в різних видан'
нях: газетах, журналах, книгах, проведенні Днів відкритих дверей, рекламних
акцій на підприємствах галузі.
Проводиться детальний аналіз кожної сесії, результати доводяться до
членів ректорської і вченої ради, до кожної кафедри.
Підвищилась дисципліна виконання наказів, розпоряджень, чітко працю'
ють вчені ради факультетів. Виконано оформлення рекреацій біля деканатів.
Завдання деканатів на 2004/2005 рік будуть продиктовані тими структур'
ними змінами, які відбулися у червні 2004 р. (організовано 6 нових факультетів).
Потрібна кропітка робота з розподілу студентів і закріплення їх за нови'
ми факультетами, оформлення документації, підбору кадрів для нових факуль'
тетів, постановки перед ними завдань і визначенню напрямів роботи.
Головним завданням для всіх факультетів є налагодження дисципліни,
контроль відвідування лекцій, підвищення мотивації навчання, контроль якості
лекцій, практичних занять, виховна робота на кафедрах і в гуртожитках.
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Деканам і працівникам новостворених деканатів доведеться завоювати
авторитет у студентів, у кафедр своєю турботою про кожного студента, робо'
тою на благо університету.
Залишаються актуальними для деканатів набір, профорієнтаційна робо'
та, укріплення зв’язків з практичною фармацією, вирішення питань органі'
зації виробничої практики і розподілу випускників, більше уваги слід приділи'
ти умовам побуту студентів, організації культурного відпочинку і спортивно'
масової роботи.
Разом із культурним центром удосконалювати форми проведення загаль'
ноуніверситетських заходів (посвята у студенти НФаУ, випускний бал, День
фармацевтичного працівника, Різдвяні свята та ін).

Підготовчий факультет для іноземних громадян
У 2003/2004 н. р. на підготовчому факультеті навчалося 123 іноземних абі'
турієнти з 11 країн світу, в т. ч. із Кот'д’Івуару, Уганди, Ірану. Відвідування занять
та успішність значно покращились, середній бал з російської мови — 4,2.
70 слухачів підготовчого факультету виявили бажання навчатись у НФаУ.
Протягом року проводилась інтенсивна профорієнтаційна робота:
— розповсюджено 450 запрошень на навчання у 34 країни;
— проведені зустрічі декана зі слухачами підготовчих факультетів інших
міст України;
— видано новий рекламний проспект НФаУ;
— розіслано 250 листів батькам студентів англійською, французькою, та
арабською мовами;
— проведено День відкритих дверей для студентів підготовчих факультетів
ВНЗ м. Харкова з екскурсіями на кафедри;
— протягом року проведено 12 культурно'виховних заходів.

Ректорська рада
Налічує майже 30 членів, які очолюють найважливіші ланки роботи уні'
верситету. Відбулося 33 засідання, розглянуто 127 питань. Впроваджено нову
форму проведення засідань: кожен із членів ректорської ради щопонеділка
доповідає, що зроблено за тиждень на його ділянці роботи, а також плани на
наступний тиждень.
У полі зору ректорату постійно перебували питання удосконалення на'
вчального і наукового процесу, набір і профорієнтаційна робота, підготовка
науково'педагогічних кадрів і стан резерву на посади, міжнародні зв’язки, пи'
тання побуту студентів, боротьба з тютюнопалінням, покращання матеріаль'
ної бази (ремонт, реконструкція), фінансово'економічна діяльність, наукові
розробки учених і їх упровадження, забезпеченість навчального процесу на'
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вчально'методичною літературою, підготовка до 200'річчя НФаУ, харчування
студентів і співробітників, протипожежна безпека, аналіз результатів сесій,
питання організації практик студентів, організація заходів із упровадження
положень Болонської декларації і багато інших питань з життя університету.

Вчена рада
До складу вченої ради входять 63 завідуючих кафедр та керівників струк'
турних підрозділів.
За 2003/2004 н. р. проведено 11 засідань, розглянуто 45 питань, присвя'
чених стану навчально'методичної, наукової, виховної, фінансово'господар'
ської роботи.
Серед розглянутих питань — обрання за конкурсом на посади завідувачів
та професорів кафедр, обговорення підсумків державних атестацій випуск'
ників та сесій, упровадження комп’ютерних технологій, робота ІПКСФ, реор'
ганізація структури університету, стан виробничої практики студентів, ефек'
тивність підготовки науково'педагогічних кадрів, основні принципи інтеграції
в європейський освітній простір.
За минулий рік вчене звання професорів одержали 4 доктори наук, вчене
звання доцентів — 25 кандидатів наук.
Контроль за виконанням прийнятих вченою радою рішень здійснює спе'
ціальна комісія. За підсумками 2003/2004 н. р. не виконано декілька рішень:
не представлені до спецрад докторські дисертації боржниками попередніх
років доц. А.Д. Гордієнком, доц. Н.Ю. Шевельовою, доц. О.М. Котенком.

Спеціалізована вчена рада
Наказом ВАК України № 216 від 17.05.2002 р. при Національному фарма'
цевтичному університеті перереєстрована спеціалізована вчена рада Д 64.605.01
з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фар'
мацевтичних наук за спеціальностями:
15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи;
15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія;
14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки);
Термін повноважень спецради — до 25.05.05.
За період з липня 2003 по липень 2004 р. проведено 34 засідання, на яких
розглянуто 6 докторських, 21 кандидатська дисертація. Серед них 6 докторсь'
ких, 15 кандидатських дисертацій захищено співробітниками НФаУ, 6 канди'
датських дисертацій — співробітниками інших ВНЗ.
9 кандидатських та 1 докторська дисертація затверджені президією ВАК
України.
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Станом на 21 липня у спеціалізованій вченій раді знаходиться 6 кандидат'
ських дисертацій. Офіційний захист планується на вересень — грудень 2004 р.
У цілому, робота спецради заслуговує позитивної оцінки, але не можна не
зважати на той факт, що були деякі зауваженя з боку ВАК, деякі дисертанти
і спеціалісти запрошувались до ВАК для роз’яснень положень дисертацій. На
це потрібно звернути увагу вченому секретареві проф. Л.М. Малоштан і про'
ректору з наукової роботи проф. І.С. Гриценку.

Відділи НФаУ
Видавництво НФаУ
Ще 10 років тому ми могли тільки мріяти про власне видавництво. Сьо'
годні видавництво НФаУ щороку випускає понад сотню видань навчальної,
методичної, наукової, довідкової літератури.
Чітка робота видавництва згідно з планом дозволила нам забезпечити
95 % дисциплін підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями.
Завдяки видавництву НФаУ ми допомагаємо навчальною літературою
фармацевтичним факультетам України і СНД.
За звітний період випущено 155 видань загальним обсягом 1 585,8 друко'
ваних аркушів і загальним тиражем 134 490 примірників. З них 12 підручників —
342,1 друкованих аркушів, 22 500 примірників; 43 навчальні посібники з гри'
фами МОН і МОЗ — 559,3 друкованих аркушів, 67 250 примірників; 24 посібни'
ки з грифом НФаУ — 174,8 друкованих аркушів, 6 620 примірників; монографії —
92,6 друкованих аркушів, 3 000 примірників; наукові методичні рекомендації —
16,7 друкованих аркушів, 2 820 примірників; 35 навчальних методичних ре'
комендацій 114 друкованих аркушів, 15 650 примірників; інші видання —
285,8 друкованих аркушів, 11 650 примірників. Одержано 55 грифів МОН І МОЗ.
Українською мовою випущено 90 видань, російською — 58, англійською — 6,
арабською — 1. Для усіх видань характерний високий рівень поліграфічного
виконання.
ISBN надано 64 виданням НФаУ.

Редакція наукових журналів «Вісник фармації», «Клінічна
фармація», «Органічна та фармацевтична хімія»
Журнали виходять регулярно і їх діяльність здійснюється на госпрозра'
хунковій основі.
Спеціалізовані періодичні видання орієнтовані на науковців, лікарів, про'
візорів, організаторів системи охорони здоров’я, що поряд з високою науко'
вою ємністю матеріалів обумовлює високий попит на них на медичному,
хімічному та фармацевтичному ринку інформаційних послуг.
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Усі журнали внесені до міжнародного реєстру періодичних видань з при'
своєнням індивідуальних номерів ISSN.
За час існування журналів опубліковано 1854 наукові статті. Серед авторів —
вчені України, Росії, Білорусі, Болгарії, Монголії, Австрії, Швейцарії, В’єтна'
му, Йемену.
Проводиться безкоштовна розсилка журналів у провідні наукові устано'
ви та бібліотеки України, ближнього і дальнього зарубіжжя (всього на 170 ад'
рес).
У 2003/2004 н. р. на сторінках журналу «Клінічна фармація» опублікова'
но матеріали Всеукраїнської науково'практичної конференції «Фармацевтич'
на опіка в перинатології» та матеріали ІІ Міжнародної науково'практичної кон'
ференції «Гепатопротектори в Україні: реалії та перспективи».
Редакцією налагоджені зв’язки з реферативними журналами України та
Росії з хімії, біології, з «Сhemical Abstacts», «Archive of Chemistry», де розміщу'
ються матеріали відповідних наукових серій.
Робота редакційних колегій журналів пройшла експертну оцінку ВАК.
Проведена робота з оновлення складу редакційних колегій журналів.
Завдання редколегії журналу «Клінічна фармація» на 2004/2005 н. р. —
провести роботу зі включення журналу до переліку видань ВАК з біологічних
наук для опублікування результатів дисертаційних робіт, поширювати зв’язки
з міжнародного обміну журналами.

Бібліотека
Бібліотека виконує важливі функції як навчальний, науковий, інформа'
ційний та культурно'просвітницький центр.
Вона має II категорію за оплатою праці і є однією з провідних бібліотек
Харківського вузівського центру.
У структурі бібліотеки 8 відділів, 5 секторів та філія (технікум НФаУ).
Сьогодні у фонді бібліотеки понад 420 000 примірників книг, журналів,
дисертацій, CD'ROM, DVD'ROM 10 іноземними мовами.
У фонді бібліотеки деякі видання з фармації представлені з 1841 року.
Понад 95 % дисциплін забезпечені навчальною літературою.
На 6 абонементах і в 4 читальних залах обслуговуються близько 11 000 сту'
дентів.
35 % фонду бібліотеки діє у відкритому доступі.
Протягом 2003/2004 н. р. відкриті бібліотечні пункти у 4 гуртожитках
університету, працюють 2 локальні комп’ютерні мережі на базі Windows 98,
з програмами Libermedia, Word 97, Exel та ін. Є вихід в Internet, електронна
пошта, web'сторінка бібліотеки представлена у мережі Internet.
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Співробітниками бібліотеки створені електронний каталог, електронна
картотека, книга забезпечення навчального процесу, електронна картотека
праць учених НФаУ, які вміщують 27 000 назв.
Щорічно фонд поповнюють майже 60 000 примірників літератури.
Завдяки грантам Міжнародного фонду «Відродження» бібліотека може
дати читачам змогу користуватись 5 базами CD'ROM та DVD'ROM і 17 базами
в режимі «он'лайн».
Серед завдань 2004/2005 н. р.:
проектування та початок будівництва бібліотечно'культурного комплек'
су, участь у його будівництві;
розширення приміщень бібліотеки та покращення умов для самостійної
роботи студентів, придбання меблів, комп’ютерної техніки;
продовження створення повнотекстових баз даних (електронних версій
підручників, журналів та методрозробок).

Відділ кадрів
Протягом навчального року працівниками відділу здійснено великий об'
сяг роботи з аналізу кадрового потенціалу університету, забезпечення керів'
ного складу кафедр і контингенту викладачів, у сфері діловодства, укладання
договорів, оформлення документів для нагородження відомчими грамотами,
видавничої діяльності.
Видано 640 наказів, 410 довідок, оформлено 545 лікарняних листків,
25 пенсійних справ, оформлено 1 285 документів до Пенсійного фонду та ви'
дано 1 285 свідоцтв про обов’язкове загальнодержавне страхування, оформле'
но 217 особових справ, внесено 1970 записів у трудові книжки, оформлено
260 актів на матеріальну допомогу, оголошено конкурс на 104 посади науково'
педагогічних працівників.
Прийнято на роботу 325, звільнено 218 чол., укладено 85 контрактів з на'
уково'педагогічними працівниками. Видано 1387 посвідчень працюючим
у НФаУ, підготовлено документи для нагородження співробітників та одержа'
но 94 відомчих грамоти.
Велика увага приділялась додержанню трудової дисципліни. Проводились
рейди по підрозділах, введено обов’язкові журнали обліку приходу на роботу,
облік графіків роботи кафедр.
Підготовлені до видання штатний формуляр професорсько'викладацько'
го складу, брошура «Діяльність відділу кадрів за 2003/2004 навчальний рік»,
збірник «Положення про структурні підрозділи НФаУ». Спільно з комп’ютер'
ним центром розроблено бланк Почесної грамоти НФаУ та бланк Почесного
диплома співробітників НФаУ. Відділ працює злагоджено і чітко. Зауважень
немає. Так продовжувати і в 2004/2005 навчальному році.
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Канцелярія
В канцелярії налагоджений процес реєстрації і доведення до відома струк'
тур і виконавців вхідної і вихідної документації, наказів, розпоряджень, пись'
мових і усних звернень громадян, здійснюється систематичний контроль за
додержанням строків виконання наказів МОЗ і МОН, наказів ректора універ'
ситету, рішень вченої і ректорської рад.
Протягом навчального року зареєстровано 1450 вхідних, 4906 вихідних
документів, оформлено посвідчень на відрядження і розпоряджень до них —
1269; видано і роздано по підрозділах 560 наказів, 136 розпоряджень і вказі'
вок, виконано комп’ютерний набір 920 робіт і документів.
Вже протягом 3'х років ставимо питання переведення діловодства канце'
лярії на комп’ютерний варіант, розробки спеціальної програми, але поки що
комп’ютеризовано тільки контроль за виконанням документів.
Слід також проаналізувати термін доставки пошти у корпуси і, можливо,
вмінити це в обов’язок водіям, які протягом дня декілька разів бувають у кор'
пусах. Але для цього господарчій частині необхідно у корпусах обладнати
відповідні скриньки для пошти.

Приймальня ректорату
Важливий структурний підрозділ НФаУ.
Прийом відвідувачів ректором і першим проректором проводиться у чітко
визначені дні. Усі розпорядження, подання документів на підпис виконуються
чітко і своєчасно. Окремі види роботи комп’ютеризовано.
Затишний інтер’єр приймальні, ввічливе, доброзичливе ставлення до
відвідувачів з боку завідуючої приймальнею В.В. Павленко загалом залишають
приємне враження.

Ботанічний сад
Підрозділ, робота якого очевидна. Як гарно стали виглядати території
біля гуртожитків і навчальних корпусів, розташованих на вул. Блюхера, 4,
вул. Пушкінській, 27, 53; на вул. Мельникова, 12; пл. Повстання, 17; вул. Олек'
сандра Невського, 18.
Працівниками ботанічного саду висаджено у 2003/2004 н. р. 93 дерева
різних видів, 453 чагарники, 6695 однорічних квітів, 2685 багаторічних квітів,
посіяно газонів 0,7 га, 69 видів лікарських рослин.
На фармакопейній ділянці висаджено 12 дерев (3 види), 9 кущів, 15 видів
багаторічних рослин під зиму, 7 видів однорічних рослин розсадою, весною
посіяно в грунт 69 видів лікарських рослин.
На ділянці систематики рослин посаджено 8 дерев, 28 кущів, 62 види трав’я'
нистих рослин.
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Ботсад є важливим підрозділом як база ботанічної практики і практики
з фармакогнозії. За 2003/2004 н. р. по ботанічному саду проведено 128 екскур'
сійних груп (3 200 осіб).
Проведено практику з ботаніки для студентів НФаУ — 4294 людино'днів,
для студентів технікуму — 1458 людино'днів, практику з фармакогнозії — 9777 лю'
дино'днів.
Все ще залишається завданням для завідувачів кафедр фармакогнозії і бо'
таніки проф. В.М. Ковальова і проф. А.Г. Сербіна разом з працівниками бота'
нічного саду видати книгу насаджень НФаУ, які ростуть на територіях корпусів
і гуртожитків.

Шановні колеги!
Як керівник університету, я повинен звітувати перед колективом про свій
особистий актив у 2003/2004 навчальному році.
За цей період мною зроблено 18 доповідей на науково'практичних кон'
ференціях, нарадах, колегіях МОЗ, НАН України, 16 виступів на заходах різно'
го рівня, 6 лекцій майстер'класу для студентів НФаУ.
Опубліковано 35 статей і тез, 1 монографія (у співавт.), здійснюється ке'
рування 2 докторськими, 3 кандидатськими дисертаціями, підготовано 1 док'
тора наук (С.І. Мерзлікін), взято участь у розробці 5 лікарських препаратів,
одержано 14 патентів і рішень про видачу патентів.
У січні 2004 р. на конференції трудового колективу обраний ректором
НФаУ. МОЗ України уклало зі мною контракт на 7 років.
Коротко підсумовуючи завдання, які стоять перед колективом, можна
визначити пріоритети найближчого часу і стратегічні цілі, а саме:
— дисципліна як запорука успішної діяльності в усіх напрямах;
— підготовка до 200'річчя НФаУ;
— підготовка до VІ з’їзду фармацевтів України;
— відкриття нових спеціальностей;
— відкриття нових кафедр;
— підготовка науково'педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
— реалізація положень Болонської декларації:
1. Гармонізація навчальних планів з європейськими країнами.
2. Впровадження кредитно'модульної системи навчання.
3. Розробка нової форми дипломів бакалаврів, магістрів фармації.
— створення сучасної навчально'методичної літератури (видання і пере'
видання підручників, посібників і методичних рекомендацій);
— придбання наукового обладнання;
— оснащення навчального процесу;
— зміцнення і розвиток матеріально'технічної бази:
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1. Будівництво бібліотечно'культурного комплексу.
2. Капітальний і поточний ремонт існуючих об’єктів.
3. Придбання меблів для аудиторій, гуртожитків, відділів.
— поступовий перехід на однозмінне навчання;
— розширення спектру послуг для дистанційної форми навчання;
— підвищення заробітної плати активній частині професорів, доцентів
шляхом надбавок від 20 до 100 % (як національний ВНЗ).
Шановні колеги! За минулий навчальний рік колективом зроблено дуже
багато в усіх напрямах роботи. Всі ці здобутки працюють на авторитет нашого
університету, який визнано провідним навчальним закладом світової фарма'
цевтичної освіти завдяки нашим вихованцям, які працюють у 76 країнах.
Кожен з нас працював на державу, на наш заклад, на фармацевтичну га'
лузь. Керівники кафедр, відділів і структурних підрозділів університету пред'
ставили ректорату тих викладачів, співробітників, які сумлінно працювали весь
рік. Ми дуже вдячні їм за розуміння, за співпрацю, за творчість, за високий
професіоналізм. Їх прізвища залишаться в історії університету.
Кращі працівники кафедр і підрозділів будуть відзначені у наказі по НФаУ
до Дня фармацевтичного працівника.
З початком нового навчального року!
Успіхів Вам у нелегкій, але почесній праці!
Здоров’я, Миру і Злагоди!
Ректор НФаУ
чл. кор. НАН України В.П. Черних
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Визначні події
Конференція трудового колективу з виборів ректора
 НФаУ акредитовано за ІV рівнем акредитації
 Акредитація спеціальностей:
7.110201 Фармація
8.110201 Фармація
7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
7.110206 Клінічна фармація
6.092901 Біотехнологія
 Ліцензування спеціальностей:
7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
7.110206 Клінічна фармація
 Ліцензування освітніх послуг:
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади
Підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади
Спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації)
Перепідготовка за спеціальностями
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців
Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою
офіцерів запасу
 Затвердження галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) освіт
ньокваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму «Фармація» зі спеціаль
ностей:
7.110201 Фармація
7.110206 Клінічна фармація
7.110202 Технологія парфумерно'косметичних засобів
7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
 Затвердження стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП) освітньоквалі
фікаційного рівня магістр напряму «Фармація» зі спеціальностей:
8.110201 Фармація
8.110206 Клінічна фармація
8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
 Проведено науковопрактичну конференцію «Самостійна робота сту
дентів: досвід проблеми та перспективи» (квітень 2004 р.) за участю фар
мацевтичних факультетів ВНЗ МОЗ України, видано збірник тез.
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Видано за 2003/2004 навчальний рік 155 видань, а саме:
• 5 монографій;
• 12 підручників;
• 67 навчальних посібників;
• 6 науково'методичних рекомендацій;
• 35 методичних рекомендацій;
• 30 інших видань;
Обсяг видань — 1585,81 умовно друк. арк.
Загальний тираж — 134 490 примірників.
 Отримано 43 грифи на підручники та посібники МОЗ і МОН.
 Відбувся перший випуск «Школи молодого викладача» — 27 слухачів.
 Проведено соціологічні дослідження:
• Адаптація першокурсників;
• Ціннісні орієнтації студентів;
• Виховна робота;
• Самостійна робота студентів.
 Започатковано будівництво культурнобібліотечного комплексу.
 Завершено будівництво історикоархітектурного пам’ятника «Фар
мація у віках».
 Створено виставку видань вчених НФаУ.
 Проведено реорганізаційні заходи щодо удосконалення структури
університету:
• створено та реорганізовано 11 факультетів;
• створено та реорганізовано 52 кафедри.


Науководослідна робота
Захищено 9 докторських та 34 кандидатські дисертації.
 Виконуються 31 докторська дисертація та 185 кандидатських дисертацій.
 Затверджені ВАК 3 докторські та 26 кандидатських дисертацій.
 На розгляді у ВАК знаходиться 8 докторських та 22 кандидатські дисертації.
 Закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 15 аспі'
рантів (держбюджет — 11, цільова підготовка — 2, іноземні громадяни — 2) та
6 аспірантів без відриву від виробництва.
 Зараховано до аспірантури на контрактних засадах: 2 іноземні аспіран'
ти, 4 цільові аспіранти та 1 докторант.
 Готуються для фармфакультетів медичних ВНЗ 14 аспірантів (5 — Терно'
пільська ДМА, 2 — Луганський ДМУ, 2 — НМУ ім. ак. О.О. Богомольця, 3 — До'
нецький ДМУ, 1 — Івано'Франківська ДМА) та 1 докторант — Донецький ДМУ.
 У докторантурі за держзамовленням навчаються 5 докторантів.
 В аспірантурі за держзамовленням — 57 аспірантів (40 з відривом, 17 без
відриву від виробництва).
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Закінчили навчання 12 магістрів.
 Виконувалось 90 НДР на суму 600 тис. грн.:
— 8 НДР бюджетного фінансування;
— 45 НДР госпдоговірного фінансування;
— 37 НДР ініціативних (пошукових).
 Проводились розробки 40 лікарських препаратів. На різних етапах уп'
ровадження знаходяться:
— препарати на основі нових синтетичних субстанцій — 4;
— препарати на основі комплексів природних БАР — 17;
— препарати на основі продуктів бджільництва — 5;
— нові лікарські препарати на основі відомих субстанцій — 5;
— препарати'генерики — 9.
 Одержано 33 патенти на винаходи.
 Одержано 27 рішень про видачу патентів.
 Подана 41 заявка на винаходи.
 Надано 85 консультацій з проведення патентно'інформаційних дослід'
жень.
 Проведено 37 конференцій.
 Участь у 7 виставках, у т. ч. 3 міжнародних.
 Видано: 5 монографій;
6 науково'методичних рекомендацій;
17 інформаційних листів.
 НДР випущено 7 видань загальним обсягом — 1716 сторінок.
 Отримано 13 грантів на загальну суму — 141 120 грн.
 Функціонує 31 науковий гурток, у якому взяли участь 554 студенти.


Профорієнтаційна робота
Інформація розміщена у 29 виданнях загальним тиражем 1 460 000 при'
мірників.
 Проведено 3 Дні відкритих дверей.
 Дні відкритих дверей відвідали понад 700 майбутніх абітурієнтів.
 Проведено понад 5000 консультацій.
 Участь у 10 виставках, у т. ч. в 3 міжнародних.


ЦНДЛ
Пройшли та проходять випробування 25 препаратів, з них 12 розроб'
лені вченими НФаУ.
 Вивчено і вивчаються у процесі пошукових досліджень 32 об’єкти, з них
25 синтетичного походження та 7 — природного.
 Проведені фармакологічні дослідження для 4 докторських та 15 канди'
датських дисертацій.
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Держбюджетне фінансування науково'дослідних робіт:
за планом 281,7 тис. грн.
фактично 253,5 тис. грн.
 Захищені та затверджені ВАК 2 кандидатські дисертації.
 1 докторська та 1 кандидатська дисертація подані до спецради.
 Виконується 7 кандидатських, 2 докторські дисертації.
 Опубліковано 62 роботи.
 Отримано 9 патентів.


Фінансовоекономічна діяльність
Доходи спеціального фонду — 27 654 тис. грн., або 88,1 % від загального
обсягу надходжень.
 Витрати — 23 579,4 тис. грн.
 Надано 330 звітів до 12 установ.
 Підвищення кваліфікації — 26 осіб.


Матеріальнотехнічна база
Введення в дію фізкультурно'оздоровчого комплексу.
 Придбано:
— меблі для навчальних аудиторій та гуртожитків на суму 674 686 грн;
— обладнання для харчувального комплексу на суму 270 000 грн.
 На поточний ремонт у 2003 р. витрачено 154 000 грн.
 Проведено капітальний ремонт приміщень навчальних корпусів:
• пл. Повстання, 17 (1 843 000 грн.);
• вул. Мельникова, 12 (1 015 000 грн.).
 Введено в дію аудиторію № 2 по вул. Мельникова, 12.


Технікум НФаУ
Контингент студентів — 1652 особи.
 Штат педагогічних кадрів — 60 викладачів.
 Випуск — 573 особи.
 Видано:
— 2 підручники;
— 1 посібник;
— 1 методичні рекомендації.
 Проведено 30 культурно'масових заходів.


Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Проведено 39 циклів підвищення кваліфікації.
 Розроблено 2875 тестів.
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Створено 698 методичних розробок до занять.
 Підготовлено до видання 8 посібників.
 Видано 35 методичних розробок.
 Видано 150 наукових праць.
 Отримано 14 патентів.
 Ведеться підготовка наукових кадрів:
— 3 докторів наук;
— 14 кандидатів наук.
 Госпрозрахункова діяльність — 500 000 грн.


Міжнародна діяльність
Контингент студентів — 830 осіб.
 Випуск «Фармація» — 195 осіб.
 Випуск підготовчого факультету — 123 особи.
 Набір на підготовчий факультет (І курс) — 201 особа.
 Вперше набір студентів з:
Кот'д’Івуару
Конго
Китаю
Ірану
Кіпру
Аргентини
Бразилії.
 Міжнародне співробітництво з 12 факультетами.
 Розширення географії країн — експортерів студентів.
 За контингентом іноземних студентів НФаУ — лідер серед ВНЗ МОЗ Ук'
раїни та м. Харкова. Тут навчаються студенти із 33 країн зарубіжжя, у т. ч.
з 6 країн СНГ.
 Вперше за останні 20 років організовано безвалютний обмін студентів із
ВНЗ Польщі та Болгарії.


Нагороди співробітників НФаУ
Відомчі грамоти:
 МОЗ України — 7
 МОН України — 4
 Фармацевтичної асоціації — 3
 Харківської облдержадміністрації — 3
 Головного управління освіти і науки облдержадміністрації — 5
 Фармацевтичного управління — 6
 Обкому профспілок працівників охорони здоров’я — 6
 НФаУ — 60.
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Стратегічні завдання
1. 2004–2005 рр.
— підготовка до 200'річчя НФаУ
— підготовка до VI з’їзду фармацевтів України
2. 2005–2007 рр.
— будівництво бібліотечно'культурного комплексу
3. 2004–2010 рр.
— відкриття нових спеціальностей
— підготовка докторів і кандидатів наук
— відкриття нових кафедр
— реалізація положень Болонської декларації
— розвиток дистанційної форми навчання
— розширення наукових і навчальних зв’язків із зарубіжними країнами
— реалізація алгоритму з упровадження лікарських препаратів НФаУ
— видання і перевидання навчально'методичної літератури (підручники,
посібники, методичні рекомендації)
— укріплення і розвиток матеріально'технічної бази університету
— капітальний ремонт об’єктів університету за планом
— оснащення навчального процесу за планом
— придбання наукового обладнання за планом
— поступовий перехід на однозмінне навчання
— підвищення заробітної плати активній частині професорів, доцентів,
шляхом введення надбавок від 20 до 100 %.

Підготовка до 200річчя НФаУ
Ювілейні видання:
— «Фармацевтична енциклопедія»;
— «Від лабораторії до університету»;
— «Від субстанції до ліків»;
— «Наукові школи НФаУ»;
— «Історія фармацевтичної освіти в Україні»;
— «Лікарські препарати НФаУ»;
— «Винахідники НФаУ»;
— «НФаУ у спогадах»;
— «Історія кафедр НФаУ»;
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— «Каталог видань НФаУ»;
— «Лірична збірка поезії талантів НФаУ»;
— «Хіміко'фармацевтичні підприємства України»;
— «Альбом випускників НФаУ».
 Підготовка до VI з’їзду фармацевтів України.
 Проведення Міжнародної науково'практичної конференції.
 Організація виставок у корпусах:
— «Видання вчених НФаУ» (вул. Пушкінська, 53), (вул. Блюхера, 4);
— «Вітчизняні виробники ліків» (вул. Блюхера, 4);
— «Спеціальності НФаУ» (вул. Блюхера, 4);
— «Бібліографічна портретна галерея ректорів НФаУ».
 Завершення будівництва архітектурно'скульптурної композиції «Фарма'
ція у віках».

Науковопедагогічні кадри
Кафедрам суспільних наук, економіки підприємства, ОЕФ, медицини ка'
тастроф та військової медицини, економічної теорії, судової фармації, ро'
сійської мови, фізіології, гуманітарних наук, українознавства і латинської мови,
фізвиховання та здоров’я, іноземних мов покращити якісні показники кадро'
вого складу шляхом підготовки докторів і кандидатів наук та через оголошен'
ня конкурсу. Досягти рівня 75 % кадрового складу з науковим ступенем.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
Термін виконання:
протягом року


Кадровій комісії контролювати у кінці навчального року виконання нау'
ково'педагогічними кадрами вимог контрактів.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
проф. І.С. Гриценко
доц. Л.М. Віннік
пом. ректора з кадр. питань
З.Ф. Подстрелова
Термін виконання:
червень 2005


Докторам наук, які обмежено готують наукові кадри, активізувати робо'
ту з підготовки кандидатів і докторів наук із числа перспективної молоді.
Відповідальні:
д. фарм. н. М.М. Слободянюк
д. хім. н. Л.А. Шемчук
д. фарм. н. Л.С. Стрельников
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Термін виконання:


д. фарм. н. І.С. Гриценко
д. фарм. н. О.М. Свєчнікова
д. фарм. н. А.М. Ковальова
д. мед. н. В.О. Волковой
д. мед. н. І.В. Кіреєв
д. мед. н. О.М. Літвинова
протягом року

Кафедрам розширити підготовку аспірантів на контрактних засадах.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
Термін виконання:
протягом року

Кафедрам гуманітарних наук, економіки підприємства, економічної
теорії, інженерних та інформаційних технологій, іноземних мов, косметології
і аромології, медицини катастроф та військової медицини, російської мови,
управління якістю в фармації, судової фармації, українознавства та латин'
ської мови, фармтехнології та клінічної фармації ІПКСФ, фізвиховання та здо'
ров’я, фізіології, якості, стандартизації та сертифікації ІПКСФ вжити заходів
з підготовки дійового резерву.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
Термін виконання:
протягом року


Практикувати у роботі з резервом проведення тренінгів, залучення «ре'
зервістів» до керування відділом, кафедрою.
Відповідальні:
керівники підрозділів
Термін виконання:
протягом року


До 200'річчя НФаУ колегіально визначити кандидатури працівників уні'
верситету на присвоєння почесних звань, нагородження орденами, медалями,
знаками, почесними грамотами МОН і МОЗ, вчасно підготувати документи.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
проф. І.С. Гриценко
проф. Є.А. Подольська
пом. ректора з кадр. питань
З.Ф. Подстрелова
Термін виконання:
листопад 2004
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Навчальнометодична робота
За рекомендаціями голів ДЕК:
— переробити екзаменаційні білети з урахуванням вимог нової Фармако'


пеї;
— більше включати у навчальний процес ситуаційних задач, розширити
тематику дипломних проектів;
— у зміст викладання більше включати лікарських препаратів нового по'
коління;
— для випускників промислового факультету організувати спецкурс із валі'
дації технологічних процесів;
— продовжити роботу з оснащення кафедр новим обладнанням.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
завідувачі кафедр
Термін виконання:
протягом 2004/2005 н. р.


Поповнити бібліотеку наказами, інструкціями і фаховою літературою.
Відповідальні:
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
протягом року

Оснастити спеціальним обладнанням спеціальність «Технологія парфу'
мерно'косметичних засобів».
Відповідальні:
проф. О.Г. Башура
Термін виконання:
протягом року




Провести роботу з відкриття нових спеціальностей рівня магістр.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
доц. Л.Г. Кайдалова
Термін виконання:
2004–2006 рр.

Провести роботу з відкриття запланованих спеціальностей «Ветеринар'
на фармація», «Фармацевтична хімія», «Хімічна технологія фармацевтичних
препаратів», «Контроль якості продуктів харчування», передбачити праце'
влаштування випускників у відповідних структурах.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
доц. Л.Г. Кайдалова
керівники напрямів
Термін виконання:
2004–2006 рр.
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Проводити щороку науково'методичні конференції з питань організації
і контролю самостійної роботи студентів, проводити соціологічні дослідження.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
доц. Г.В. Зайченко
доц. Л.Г. Кайдалова
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Взяти під контроль лекції завідувачів кафедр, проаналізувати зміст
лекцій, наявність нової інформації. Запланувати усім професорам лекції май'
стер'класу.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
доц. Г.В. Зайченко
доц. Л.Г. Кайдалова
Термін виконання:
вересень 2004, протягом 2004/2005 н. р.


Залучити до читання відкритих тематичних лекцій, присвячених новим
досягненням науки, фахівців, професорів з інших ВНЗ та НДІ, видатних прак'
тиків.
Відповідальні:
доц. Л.М. Віннік
завідувачі кафедр
Термін виконання:
протягом 2004/2005 н. р.


Організувати підвищення кваліфікації і стажування викладацького скла'
ду профільних кафедр на підприємствах, в аптеках, фірмах. НМЛ контролю'
вати цей процес.
Відповідальні:
доц. Л.Г. Кайдалова
завідувачі кафедр
Термін виконання:
постійно


Кожній кафедрі раз на 2 роки планувати проведення тематичної конфе'
ренції з обміну досвідом за видами навчальної, наукової діяльності, організації
практики, нових методів навчання.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
Термін виконання:
постійно




Створити діючий алгоритм контролю за дисципліною навчального про'

цесу.
Відповідальні:
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Термін виконання:

пом. рект. з кадр. питань
З.Ф. Подстрелова
вересень 2004 р.

Підготувати та видати необхідну навчальну літературу з курсів та дис'
циплін: епідеміологія екстремальних умов; математичне програмування; ос'
нови бізнесу, цивільна оборона; гістологія, цитологія та ембріологія; біонеор'
ганічна хімія; хімічні і фізичні основи виробництва; економічна теорія; вступ
до фаху ТПКЗ; теоретичні основи виробництва парфумерно'косметичних за'
собів; технологія екстемпоральних косметичних препаратів; основи біотех'
нології рослин; теоретичні основи біотехнології; контроль та керування хіміко'
технологічними процесами; поверхневі явища та дисперсні системи; контроль
і випробування продукції в галузі; методи поліпшення якості; основи дослі'
дження операцій та методи прийняття рішень; якість постачання.
Відповідальні:
завідувачі кафедр і курсів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Скласти план видання і перевидання підручників, посібників, методич'
них рекомендацій на 2005 рік.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.Г. Кайдалова
Н.Б. Лісовол
доц. О.М. Котенко
Термін виконання:
вересень 2004


Продовжити створення електронних версій підручників для заочної (ди'
станційної) форми навчання, підготовку та видання навчальної літератури
англійською, французькою мовами.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Створити виставочний фонд видань НФаУ, у корпусі на вул. Блюхера, 4
оформити виставку видань учених НФаУ.
Відповідальні:
доц. О.М. Котенко
Термін виконання:
вересень 2004


Забезпечити подальшу комп’ютеризацію навчального і наукового про'
цесів, забезпечити лекційні аудиторії мультимедійними проекторами, відпра'
цювати механізм зберігання і обслуговування ТЗН.
Відповідальні:
В.С. Власов
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Забезпечити реалізацію заходів щодо впровадження вимог Болонської
декларації:
— проведення порівняльного аналізу навчальних планів Європи та США;
— гармонізація навчальних планів з європейськими планами;
— упровадження кредитно'модульної системи навчання;
— визначення змісту навчання для ступенів бакалавра і магістра;
— створення нового навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів;
— розробка проектів дипломів і додатків до дипломів;
— вивчення досвіду фармацевтичних факультетів європейських країн.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
доц. Г.В. Зайченко
доц. Л.Г. Кайдалова
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Кафедрам токсикологічної хімії, ЗТЛ, фармацевтичної хімії, фармако'
логії, АТЛ проаналізувати підсумки проведення ліцензійного іспиту «Крок'2»,
вжити заходів з підвищення якості підготовки студентів.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Практика
Створити автоматизований банк даних баз практики (підприємств, ус'
танов, організацій різних форм власності).
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
О.Я. Барковська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Організувати для студентів III–V курсів фармацевтичну біржу труда.
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
О.Я. Барковська
Термін виконання:
вересень — грудень 2004

Створити концепцію практичної підготовки студентів з використанням
досвіду проведення практики у країнах Європи в контексті положень Болон'
ського процесу.
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
О.Я. Барковська
Термін виконання:
січень 2005
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Розширити коло підприємств — баз практики для спеціальності «Біотех'
нологія», економічних спеціальностей; баз практики в різних регіонах Украї'
ни і за кордоном.
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
О.Я. Барковська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Спільно з міжнародним департаментом налагодити безвалютний обмін
студентами з іншими країнами у формі проходження практики.
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
О.Я. Барковська
доц. Г.В. Зайченко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Планово'фінансовому відділу планувати витрати на відрядження до баз
практики викладачів і студентів.
Відповідальні:
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
Термін виконання:
вересень 2004


Удосконалити контроль за проходженням практики з боку кафедр і де'
канатів.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Відновити щорічні конференції за підсумками проходження практики
із залученням представників практичної фармації.
Відповідальні:
доц. С.В. Огарь
доц. О.А. Барковська
О.Н. Школьна
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Науководослідна робота
Розширити коло кафедр'виконавців госпдоговірних НДР на замовлен'
ня підприємств фармацевтичної промисловості, НДІ, аптечних закладів. Нау'
ковому відділу надавати допомогу у пошуку потенційних замовників, здійсню'
вати контроль за виконанням госпдоговірних НДР.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
керів. наукових лабораторій
Термін виконання:
2004/2005 н. р
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Створити у структурі НДЧ рекламний сектор, планово'фінансовому
відділу передбачити кошти на відрядження працівників сектора для рекламу'
вання розробок НФаУ на підприємствах, в НД установах, фармацевтичних
фірмах та ін. закладах.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


НДЧ разом з міжнародним департаментом вжити заходів щодо розши'
рення кола міжнародних наукових зв’язків.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
доц. Г.В. Зайченко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


НДЧ, кафедрам проводити пошук інформації в професійних виданнях,
у мережі Internet щодо проведення конкурсів проектів з метою одержання
грантів на наукові дослідження. Рекламувати свої розробки і можливості
в Internet.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Щоквартально заслуховувати на ректорській раді стан справ з реалізації
алгоритму впровадження лікарських препаратів НФаУ.
Планово'фінансовому відділу передбачити в кошторисі витрати на впро'
вадження визначених наукових розробок, що знаходяться на завершальній
стадії.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Створити разом з ХФФ «Здоров’я» технологічну лабораторію.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
доц. О.В. Доровськой
Термін виконання:
2004/2005 н. р.

Видати анотований каталог лікарських препаратів вчених НФаУ, які
є перспективними для впровадження.
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Відповідальні:
Термін виконання:

проф. І.С. Гриценко
НДЧ
2004/2005 н. р.

Створити нові інформаційні виставкові планшети про наукову діяльність
та навчання в НФаУ.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Продовжити оснащення наукової бази сучасними приладами і обладнан'
ням. ПФВ передбачити кошти на придбання.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Збільшити кількість продажу ліцензій.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
Т.Г. Янгаєва
Термін виконання:
2004/2005 н. р.



Об’єднати усі наукові сектори у НДІ фармації.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
керів. науково'досл.
лабораторій НФаУ
Термін виконання:
2004/2005 н.р.

Підготовка науковопедагогічних кадрів
Посилити роботу із залучення у науку нових кадрів, здійснювати відбір
майбутніх магістрантів, аспірантів у студентських наукових гуртках, серед дип'
ломників.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
зав. аспірантурою
Л.М. Губська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Посилити роботу з планування докторських і кандидатських дисертацій
для забезпечення кадрами нових кафедр. Для збереження показника 75 % ПВС
кафедр повинні мати науковий ступінь. Здійснювати постійний аналіз кадро'
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вого потенціалу кафедр. Ліквідувати борги за докторськими і кандидатськими
дисертаціями попередніх років.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
Науковому відділу проаналізувати публікації кафедр, визначити публі'
кації професорів, докторів наук, доцентів у фундаментальних наукових журна'
лах. Бібліотеці виявити через Internet, праці яких вчених НФаУ цитують за
рубежем.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
завідувачі кафедр
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Активізувати роботу з підготовки монографій. Підготувати до 200'річчя
НФаУ видання «Наукові школи НФаУ», інформаційне видання на допомогу
молодому винахіднику.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Підготувати до видання другий випуск довідника «Проблемна комісія
«Фармація» з оновленою інформацією.
Відповідальні:
проф. С.М. Дроговоз
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


ЦНДЛ видати книгу «ЦНДЛ: 15 років праці», а також рекламний буклет
про види досліджень ЦНДЛ.
Відповідальні:
проф. С.М. Дроговоз
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Вжити заходи щодо розвитку НДР у наукових лабораторіях НФаУ.
Відповідальні:
проф. І.С. Гриценко
проф. С.М. Коваленко
проф. Л.М. Малоштан
проф. І.Л. Дикий
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Виховна робота
Забезпечити творчі колективи культурного центру НФаУ керівниками'
спеціалістами.
Відповідальні:
О.П. Москаленко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Проректору з виховної роботи, директору культурного центру НФаУ,
директору бібліотеки НФаУ взяти участь у проектуванні і будівництві бібліо'
течно'культурного центру НФаУ.
Відповідальні:
проф. Є.А. Подольська
О.П. Москаленко
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Розвивати студентське самоврядування. Продовжити роботу з упрова'
дження здорового способу життя серед студентів, додержання порядку у гур'
тожитках університету.
Відповідальні:
проф. Є.А. Подольська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Розширити тематику газети «Молодість фармації», залучати до роботи
в газеті більше студентів.
Відповідальні:
гол. ред. Є.В. Борисенко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Створити алгоритм випуску 2005 року.
Відповідальні:
проф. Є.А. Подольська
доц. Г.В. Зайченко
О.П. Москаленко
Термін виконання:
листопад 2004

Видати до 200'річчя НФаУ книгу «Історія НФаУ: люди, події, факти»,
оновити експозиції музею НФаУ.
Відповідальні:
проф. Є.А. Подольська
А.В. Шульгін
Термін виконання:
2005


Впровадити у життя рейтинг «НФаУ: кращі імена», завершити офор'
млення «Книги пошани НФаУ».
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Відповідальні:
Термін виконання:

проф. Є.А. Подольська
проф. А.І. Березнякова
2004/2005 н. р.

Вжити заходів з розвитку фізкультурно'масової роботи серед студентів
і викладачів НФаУ шляхом організації навчального процесу і внутрішньоуні'
верситетських змагань.
Відповідальні:
зав. каф. фізвиховання
викл. каф. фізвиховання
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Створити програму розвитку кафедри фізичного виховання і спорту
в НФаУ.
Відповідальні:
зав. каф. фізвиховання
Термін виконання:
вересень 2004


Виконати ремонт зовнішніх спортивних споруд на вул. Блюхера, 4, спорт'
залу на вул. Олександра Невського, 18, обладнати спортивні майданчики у гур'
тожитках, відкрити тренажерні зали у гуртожитках, упорядкувати тенісні кор'
ти на вул. Блюхера, 4.
Відповідальні:
прор. з АГР В.Т. Смоляник
зав. каф. фізвиховання
викл. каф. фізвиховання
Термін виконання:
вересень 2004


Фінансовоекономічна діяльність
Забезпечити ефективне використання фінансових коштів для органі'
зації навчального, наукового процесу, зміцнення матеріально'технічної бази
університету.
Відповідальні:
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
гол. бух. Т.П. Хурсал
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Всім підрозділам університету вжити заходів з економії коштів за газ,
воду, тепло, реактиви, електроосвітлення, телефонні розмови, відрядження
Відповідальні:
завідувачі кафедр
керівники підрозділів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Передбачити в бюджеті витрати на відрядження до баз практики керів'
ників практики, студентів; на придбання наукового обладнання, реактивів, на
заходи з виховної роботи і культурно'масові заходи, розвиток спортивно'ма'
сової роботи.
Відповідальні:
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
гол. бух. Т.П. Хурсал
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Використовувати усі можливості для залучення позабюджетних надхо'
джень шляхом розширення спектру освітніх послуг.
Відповідальні:
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
гол. бух. Т.П. Хурсал
керівники підрозділів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Вчасно проводити тендери, не затягувати терміни розгляду і підписан'
ня договорів.
Відповідальні:
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
гол. бух. Т.П. Хурсал
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Матеріальнотехнічна база
Провести проектування та розпочати будівництво бібліотечно'культур'
ного центру НФаУ.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
О.П. Москаленко
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Здійснити проектування і звести надбудову над конференц'залом по
вул. Пушкінській, 53.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Провести ремонт кафедри фармакології, аудиторії № 1 (вул. Мельнико'
ва, 12).
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Відповідальні:
Термін виконання:

прор. з АГР
В.Т. Смоляник
2004/2005 н. р.

Прокласти пішохідну доріжку від гуртожитків № 3, № 4 до корпусу по
вул. Блюхера, 4.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Завершити озеленення і благоустрій корпусу на пл. Повстання, 17.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
проф. О.Ф. Пімінов
Термін виконання:
вересень 2004

Провести роботи зі зведення надбудови над аптекою, розширення
їдальні, будівництва хімскладу у корпусі на Блюхера, 4.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Продовжити ремонтні роботи у корпусі по вул. Олександра Невського, 18;
провести капітальний ремонт гуртожитку № 2; ремонти в гуртожитках
№ 3, № 4.
Відповідальні:
прор. з АГР
В.Т. Смоляник
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Профорієнтаційна робота


Втілювати у життя концепцію профорієнтаційної роботи НФаУ.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
проф. О.І. Павлій
доц. Г.В. Зайченко
декани факультетів
доц. Н.В. Живора
Термін виконання:
протягом року

Планово'фінансовому відділу запланувати в кошторисі університету вит'
рати на рекламну кампанію, видання рекламної продукції.
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Відповідальні:

Термін виконання:


заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
гол. бух. Т.П. Хурсал
грудень 2004

Систематично оновлювати в Internet web'сторінку НФаУ.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Н.В. Живора
доц. В.С. Власов
І.І. Свєточева
Термін виконання:
протягом року

Поширити профорієнтаційну роботу в зарубіжних країнах через випуск'
ників НФаУ, посольства в Україні, в зарубіжних країнах.
Відповідальні:
доц. Г.В. Зайченко
доц. Т.П. Цапко
доц. В.І. Вельма
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Активізувати профорієнтаційну роботу на підготовчих курсах ВНЗ
м. Харкова, у коледжах, а також в інших регіонах України.
Відповідальні:
доц. Н.В. Живора
проф. О.І. Павлій
декани факультетів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Технікум НФаУ
Створити систему управління та організації самостійної роботи сту'
дентів. Зменшити аудиторне навантаження студентів до 30 годин на тиждень,
удосконалити навчальні плани.
Відповідальні:
доц. Т.С. Прокопенко
заст. директора О.В. Гейко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Створити навчально'методичне забезпечення самостійної роботи сту'
дентів. Організувати творчі колективи спільно з викладачами НФаУ для напи'
сання підручників і посібників для середньої фармацевтичної освіти.
Відповідальні:
доц. Т.С. Прокопенко
заст. директора О.В. Гейко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Скласти з кожної дисципліни змістовні модулі відповідно до галузевих
стандартів освіти.
Відповідальні:
заст. директора О.В. Гейко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Укріпити контакти з підприємствами для вирішення питань практики
і працевлаштування випускників.
Відповідальні:
доц. Т.С. Прокопенко
заст. директора О.В. Гейко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Скласти план першочергових завдань з реконструкції і ремонту матері'
альної бази технікуму на 2004/2005 н. р.
Відповідальні:
доц. Т.С. Прокопенко
Термін виконання:
вересень 2004


Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
(ІПКСФ)
Оперативно відкривати підвищення кваліфікації за новими спеціально'
стями і спеціалізаціями, вчасно створювати методичне забезпечення.
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
зав. каф. ІПКСФ
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Розпочати роботу з відкриття нових напрямків післядипломної підго'
товки спеціалістів і працівників фармації з нефармацевтичною освітою (еко'
номісти, бухгалтери, юристи, програмісти). Відкривати нові кафедри, залуча'
ти викладачів із науковим ступенем.
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
зав. каф. ІПКСФ
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Активно проводити тематичне удосконалення з гомеопатії, ветеринар'
ної фармації, клінічної фармакології, фармакокінетики та фармакодинаміки
ТАР у лікарських формах, цикли із забезпечення якості ліків і запобігання фаль'
сифікації.
Відповідальні:
проф. С.О. Тихонова
доц. В.А. Георгіянц
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Разом із міжнародним департаментом розпочати роботу з організації
підвищення кваліфікації випускників'іноземців та випускників із країн СНД.
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
доц. Г.В. Зайченко
Термін виконання:
вересень — грудень 2004


Розпочати написання монографій згідно з планом, видання посібників
з грифом МОЗ.
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


 Видати «Історію ІПКСФ», буклет «ПКСФ: напрями підвищення квалі'
фікації».
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
завідувачі кафедр
Термін виконання:
2004/2005 н. р.

Завершення робіт із благоустрою території, розробка алгоритму зі збе'
реження приміщень корпусу.
Відповідальні:
проф. О.Ф. Пімінов
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Міжнародний департамент
Поширити роботу з реклами НФаУ у ближньому і дальньому зарубіжжі, ос'
воювати для набору студентів нові регіони, залучати до партнерства нові фірми.
Відповідальні:
доц. Г.В. Зайченко
доц. В.І. Вельма
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Активізувати роботу з реалізації положень Болонської декларації: про'
вести порівняльний аналіз навчальних планів Європи та США, створити но'
вий навчальний план підготовки бакалаврів та магістрів фармації; вивчити
зразки дипломів про вищу фармосвіту і додатків до них; подати пропозиції
в МОН та МОЗ; організувати виїзд делегації НФаУ для вивчення досвіду впро'
вадження кредитно'модульної системи навчання.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Г.В. Зайченко
доц. Л.Г. Кайдалова
доц. В.І. Вельма
доц. Т.П. Цапко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Забезпечити проведення академічних обмінів, проведення практики
у 10 країнах, відпрацювати з відділом практики алгоритм проходження прак'
тики іноземними студентами на своїй батьківщині.
Відповідальні:
доц. Г.В. Зайченко
доц. В.І. Вельма
доц. С.В. Огарь
О.А. Барковська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Розробити сумісно з ІПКСФ алгоритм залучення іноземців на післядип'
ломні форми навчання.
Відповідальні:
доц. Г.В. Зайченко
проф. О.Ф. Пімінов
Термін виконання:
листопад 2004


До 200'річчя НФаУ:
— написати і видати монографію «Історія підготовки кадрів у НФаУ для
зарубіжних країн»;
— створити адресну базу даних для запрошення іноземних гостей;
— завершити оформлення алеї прапорів;
— видати комплект ювілейних рекламних матеріалів трьома іноземними
мовами.
Відповідальні:
доц. Г.В. Зайченко
доц. В.І. Вельма
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Деканати
У зв’язку зі структурними змінами, організацією нових факультетів і ка'
федр провести роботу з розподілу спеціальностей і кафедр, закріпленню їх за
факультетами, сформувати штати деканатів, визначити напрями роботи.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
декани факультетів
Термін виконання:
червень — вересень 2004
 Забезпечити на факультетах додержання трудової дисципліни, контроль
за відвідуванням лекцій і практичних занять, контроль за якістю лекцій.
Відповідальні:
проф. В.М. Толочко
доц. Л.М. Віннік
декани факультетів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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Деканатам проводити широкомасштабну профорієнтаційну, рекламну
роботу для забезпечення набору, організації практики, розподілу випускників,
укріплення зв’язків із практичною фармацією.
Відповідальні:
декани факультетів
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Приділити увагу умовам побуту студентів, організації культурно'масової,
спортивної роботи.
Відповідальні:
декани факультетів
О.П. Москаленко
зав. каф. фізвиховання
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Удосконалити форму проведення загальноуніверситетських свят (посвя'
та у студенти, випускний бал, День фармацевтичного працівника, Різдвяні свята
та ін.
Відповідальні:
декани факультетів
О.П. Москаленко
проф. Є.А. Подольська
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Ректорська рада, вчена рада, спеціалізована рада
Своєчасно доводити рішення ректорської, вченої ради до відома кафедр
і виконавців.
Відповідальні:
проф. Л.М. Вороніна
Т.Г. Янгаєва
Термін виконання:
2004/2005 н. р.




Здійснювати постійний контроль за виконанням прийнятих рішень.
Відповідальні:
проф. Л.М. Вороніна
Т.Г. Янгаєва
Термін виконання:
2004/2005 н. р.

Видавництво НФаУ
Видавництву разом з кафедрами, НМЛ, бібліотекою визначити перелік
літератури для перевидання і видання, скласти план видань на 2005 рік.
Відповідальні:
доц. О.М. Котенко
завідувачі кафедр
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
вересень 2004
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Вирішити питання організації книжкового складу.
Відповідальні:
доц. О.М. Котенко
Термін виконання:
вересень 2004

Редколегії журналу «Клінічна фармація» провести роботу із включення
журналу у перелік видань ВАК з біологічних наук для опублікування результатів
дисертаційних робіт.
Відповідальні:
проф. І.А. Зупанець
Термін виконання:
вересень 2004


Бібліотека
Взяти участь у проектуванні та будівництві бібліотечно'культурного ком'
плексу.
Відповідальні:
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Покращити умови для самостійної роботи студентів шляхом розширен'
ня приміщень бібліотеки за рахунок внутрішніх резервів.
Відповідальні:
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Продовжувати оснащення бібліотеки комп’ютерною технікою, створен'
ня баз даних.
Відповідальні:
Н.Б. Лісовол
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Ботанічний сад
Продовжити оснащення ботанічного саду необхідною технікою. Перед'
бачити витрати у бюджеті університету.
Відповідальні:
В.С. Пєтухов
заст. рект. з екон. питань
Л.М. Коваленко
Термін виконання:
2004/2005 н. р.


Підготувати до видання довідник насаджень НФаУ, які ростуть на тери'
торіях корпусів і гуртожитків.
Відповідальні:
проф. В.М. Ковальов
проф. А.Г. Сербін
В.С. Пєтухов
Термін виконання:
2004/2005 н. р.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КАФЕДРИ
Кафедра аналітичної хімії
Завідуючий
кафедрою
В.В. Болотов, д. хім. н.,
проф., засл. винахід'
ник України
Резерв:
С.В. Колеснік, к. хім. н.,
доц.
Госпрозрахункова
діяльність ....................... 7 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 12
без наукового ступеня .................. 2
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 7
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 3
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 15
нових практичних занять ........... 2
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
практикум ....................................... 1
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Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
збірників текстів лекцій .............. 1
методичні рекомендації .............. 1
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 3
нововведення ................................ 2
Опубліковано статей ......................... 18
Отримано:
позитивних рішень....................... 2
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 1
Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 3
вузівських ....................................... 7
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 20
Перспективи
 Видати посібник «Аналітична
хімія».
 Видати підручник з аналітичної
хімії («Якісний аналіз», частина І).
 Продовжити роботу з впрова'
дження у практику нового препарату –
«Діакамф».
 Видати лекції з аналітичної хімії
(«Кількісний та інструментальний
аналіз», частина ІІ).
 Видати методичні рекомендації
з самостійної роботи студентів.
 Видати посібник «Аналітична
хімія» (переклад англійською мовою).
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Кафедра органічної хімії
Завідуючий
кафедрою
В.П. Черних,
д. фарм. н., д. хім. н.,
проф., засл. діяч науки
і техніки України,
заслужений винахід'
ник України, член'
кореспондент НАН України
Резерв:
Л.А. Шемчук, д. хім. н., проф.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 3
кандидатів наук ........................... 12
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 3
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 2
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 2
подано до спецради
докторських дисертацій .............. 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 6
нових практичних занять ........... 8
Проведено:
лекцій майстер'класу .................... 2
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
тестових завдань та відповідей
до них ........................................ 1284
Видано:
практикумів.................................... 1
посібників ...................................... 1

Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
практикумів.................................... 1
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 1
Опубліковано статей ......................... 12
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 2
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 4
всеукраїнських .............................. 1
міжвузівських................................. 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 11
Перспективи
 Підготувати до видання і видати:
а) «Історія кафедри органічної хімії»;
б) блок навчально'методичної літе'
ратури для студентів'іноземців;
в) монографії:
— «Хімія бензопіран'2'ону»;
— «Біологічна активність похідних
кумаринів»;
— «Іміди дикарбонових кислот».
 Працювати у напрямах удоскона'
лення викладання органічної хімії із
застосуванням сучасних методів і ком'
п’ютерних технологій; передачі дос'
віду і надання консультативної допо'
моги викладачам фармацевтичних
факультетів ВНЗ та регіональних
представництв НФаУ; проведення на
кафедрі щорічних олімпіад з органіч'
ної хімії із залученням студентів усіх
курсів і факультетів НФаУ та ін.
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Кафедра фізичної, колоїдної та неорганічної хімії
Завідуючий
кафедрою
В.І. Кабачний,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
М.Є. Блажеєвський,
канд. хім. н., доцент
Госпрозрахункова
діяльність ....................... 25 988 грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 8
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 2
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 2
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради
докторських дисертацій .............. 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 31
нових практичних занять ........... 8
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 4
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
тестових завдань та відповідей
до них ............................................ 40
методичних рекомендацій .......... —
практикумів .................................... 1
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 3
інших видань ................................. 3
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Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... —
Опубліковано статей ......................... 24
Отримано:
подано заявок на патенти ........... 3
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 2
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 9
всеукраїнських .............................. 4
вузівських ....................................... 7
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 12
Перспективи
 Підготовка кандидатів і докторів
наук.
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
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Кафедра фізики
Завідуючий
кафедрою
В.О. Тіманюк,
к. фіз.'мат. н., проф.
Резерв:
Ю.М. Пєнкін,
д. фарм. н., проф.

Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних ................................ 11
всеукраїнських ............................ 24
вузівських ....................................... 6
Участь у грантах .................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 11

Госпрозрахункова
діяльність ...................................... —

Перспективи
 Здати до видавництва:
— підручник «Теория вероятнос'
тей и математическая статистика»
Ю.М. Пєнкін, В.О. Тіманюк, Н.О. Фро'
лова;
— навчальний посібник «Дослід'
ження операцій» В.А. Жук, В.О. Тіма'
нюк, Ю.М. Пєнкін;
— «Лабораторний практикум з біо'
фізики» В.О. Тіманюк, Н.О. Фролова.
 Створити електронні версії
підручників з вищої математики і біо'
фізики для дистанційної форми на'
вчання.
 Продовжити розвиток наукових
досліджень за міжнародною програ'
мою INTAS.
 Створити умови для захисту кан'
дидатських дисертацій викладачам ка'
федри Н.О. Фроловій, О.М. Живо'
товій, А.О. Толстій.

Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 14
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 3
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... —
нових практичних занять ........... —
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .. 34
Розроблено:
методичних рекомендацій ........ 12
Видано:
підручників .................................... 1
посібників ...................................... —
методичних рекомендацій .......... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 2
монографій .................................... 1
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 30
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МЕДИКОБІОЛОГІЧНІ КАФЕДРИ
Кафедра біологічної хімії
Завідуючий
кафедрою
Л.М. Вороніна,
д. біол. н., проф.
Резерв:
В.М. Кравченко, канд.
біол. н., доц., заплано'
вана докторська дисертація
Госпрозрахункова
діяльність ....................... 4 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ............................. 9
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 1
здоб. канд. дис................................ 2
здоб. докт. дис. ............................... 1
докторантів .................................... 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 30
нових практичних занять ........... 4
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
ситуаційних завдань ................... 38
тестових завдань
та відповідей до них ................. 110
методичних рекомендацій .......... —
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Видано:
посібників ...................................... 1
Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 2
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 24
Отримано:
позитивних рішень....................... 3
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських .............................. 4
вузівських ....................................... 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 15
Перспективи:
 Публікація методичних рекомен'
дацій з клінічної біохімії для само'
стійної аудиторної та позааудиторної
роботи студентів IV курсу за спеціаль'
ністю «Клінічна фармація».
 Продовження роботи над ство'
ренням навчально'методичного ком'
плексу з біологічної хімії для студентів,
які навчаються англійською мовою.
 Захист 1 докторської дисертації.
 Продовження роботи над 2 кан'
дидатськими та 2 докторськими ди'
сертаціями.
 Продовження впровадження
в педпроцес, наукову діяльність ка'
федри нових методик біохімічного
аналізу з використанням сучасного об'
ладнання.
 Продовжувати вивчення меха'
нізмів біологічної дії на організм суб'
станцій на основі рослинної сировини.
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Кафедра ботаніки
Завідуючий
кафедрою
А.Г. Сербін,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
О.П. Хворост,
канд. фарм. н., доц.
Госпрозрахункова
діяльність ...................................... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ............................. 7
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 3
здоб. канд. дис................................ —
здоб. докт. дис. ............................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 3
нових практичних занять ........... 2
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... 2
семінарів ......................................... 1
Розроблено:
тестових завдань та відповідей
до них ........................... близько 500
ескізів таблиць............................. 15
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
посібників ...................................... —
методичних рекомендацій .......... 2
збірників тестів ............................. 2
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 1

Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 43
Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 8
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 5
Перспективи:
 Продовжувати роботу з підготов'
ки 3 кандидатських, 1 докторської
дисертаційної роботи.
 Продовжити клінічні випробу'
вання 1'го та доклінічні — 2'х препа'
ратів.
 Продовжувати підготовку руко'
пису монографії з діагностики лікар'
ських рослин та домішок до них.
 Підготувати рукопис підручника
для іноземних студентів «Медицин'
ская ботаника» англійською мовою та
лекцій.
 Продовжити роботу зі створення
методично'навчального блоку за всіма
спеціальностями.
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Кафедра клінічної фармації
Завідуючий
кафедрою
І. А. Зупанець,
д. мед. н., проф.,
заслужений діяч
науки і техніки
України
Резерв:
С.В. Попов, д. мед. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність .................. 56 814,24 грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 3
кандидатів наук ............................. 8
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 4
здоб. канд. дис................................ 2
здоб. докт. дис. ............................... 2
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 3
подано до спецради докторських
дисертацій ...................................... 1
захищено кандидатських дисер'
тацій ................................................ 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 53
нових практичних занять ......... 53
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
лекцій майстер'класу .................... 1
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 825
Видано:
посібників ...................................... 4
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методичних рекомендацій .......... 5
підручників .................................... 2
довідників ....................................... 2
Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 2
Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 1
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 3
Опубліковано статей ......................... 37
Отримано:
подано заявок на патенти ........... 8
Розроблено ЛП (рівень впровадження) ... 6
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 5
всеукраїнських .............................. 7
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. 3
Кількість студентів наукового гуртка ... 8
Перспективи
 Відкриття інтернатури зі спеці'
альності «Клінічна фармація».
 Видання підручників з клінічної
фармації в 3'х томах.
 Регулярне проведення науково'
практичних конференцій з актуаль'
них питань клінічної фармації
в різних областях України.
 Клінічна апробація лікарських
препаратів та вивчення біоеквівалент'
ності.
 Створення міжвідомчої лабора'
торії з клінічної фармакології та фар'
мації на базі Інституту патології хреб'
та і суглобів ім. М.І. Ситенка АМН Ук'
раїни.
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Кафедра мікробіології
Завідуючий
кафедрою
І.Л. Дикий, д. мед. н.,
проф.
Резерв:
Л.С. Стрельников,
д. фарм. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність ...................................... —
контрактні аспіранти ..... 5 тис. грн.
експертна група у роботі
технологічної комісії
НФаУ ............................. 35 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 9
кандидатів наук ............................. 2
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 1
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 56
нових практичних занять ......... 88
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 1
Розроблено:
тестових завдань та відповідей
до них .......................................... 280
методичних рекомендацій .......... 6
Видано:
посібників ...................................... 2

Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 1
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 2
Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 1
Опубліковано статей ......................... 35
Отримано:
патентів .......................................... 5
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 1
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 3
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 11
Перспективи
 Впровадження у навчальний про'
цес кредитно'модульної системи на'
вчання у відповідності до вимог євро'
пейської системи ECTS.
 Розробка імуномодуляторів для
підвищення ефективності обов’язко'
вих профілактичних щеплень.
 Підготовка АНД на препарат «Ас'
карид» у відповідності із замовленням
заводу при інституті імунології РАПН.
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Кафедра патологічної фізіології
Завідуючий
кафедрою
А.І. Березнякова,
д. мед. н., проф., засл.
діяч науки
і техніки України
Резерв:
Н.І. Філімонова, д. мед. н., доц.
Госпрозрахункова
діяльність ...................................... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 3
кандидатів наук ............................. 5
без наукового ступеня .................. 1
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 2
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 3
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
захищено докторських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 27
нових практичних занять ......... 27
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 4
відкритих практичних занять .... 5
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................... 45
96

Видано:
підручників .................................... 1
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 1
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 3
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 4
Опубліковано статей ......................... 32
Отримано:
патенти ........................................... 2
позитивних рішень....................... 1
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... —
Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 2
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 8
Перспективи
 Подати до видання посібник «Ос'
нови патологічної анатомії» для сту'
дентів факультету «Лабораторна діаг'
ностика».
 Подати до спецради 1 канди'
датську дисертацію.
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Кафедра фармакотерапії з фармакокінетикою
Завідуючий
кафедрою
Б.А. Самура,
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України
Резерв:
О.І. Залюбовська, д. мед. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність ...................................... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ........................... 14
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 2
здоб. канд. дис................................ 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 3
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 32
нових практичних занять ......... 16
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 8
відкритих практичних занять .. 14
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 4
Видано:
посібників ...................................... 3
електронних підручників ............ 1
методичних рекомендацій .......... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 1

посібників ...................................... 4
практикумів.................................... 1
інших видань ................................. —
Науководослідна робота
Опубліковано статей ....................... 112
Отримано:
позитивних рішень....................... 2
подано заявок на патенти ........... 1
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 2
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 3
всеукраїнських ............................ 15
вузівських ..................................... 26
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 20
Перспективи
 Видати підручник «Перша долі'
карська допомога».
 Видати посібник з фармакокіне'
тики англійською мовою.
 Видати посібник з фармакоте'
рапії англійською мовою.
 Провести науково'практичну
конференцію «Ліки — людині».
 Оформити стенд «Наукова діяль'
ність кафедри».
 Активізація роботи зі створення
нових лікарських препаратів.
 Співробітництво з кафедрою біо'
медичних електронних приладів і сис'
тем Харківського національного уні'
верситету радіоелектроніки з розроб'
ки алгоритмів репорторизації рос'
линних лікарських засобів.
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Кафедра фармакології
Завідуючий
кафедрою
С.М. Дроговоз,
д. мед. н., проф.,
заслужений праців'
ник народної освіти
України
Резерв:
І.М. Риженко, д. мед. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність ....................136 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 6
кандидатів наук ........................... 11
без наукового ступеня .................. 8
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 5
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 20
нових практичних занять ........... 4
нових матеріалів до текстів
лекцій ............................................ 60
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 6
відкритих практичних занять .. 20
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 468
керівництво ................................... 1
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методичних рекомендацій .......... 1
посібників ...................................... 2
Видано:
збірників лекцій .......................... 11
Подано до друку у видавництво НФаУ:
керівництво ................................... 1
монографій .................................... 2
довідників ....................................... 1
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 4
Опубліковано статей ......................... 42
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 6
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 1
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 6
Участь у грантах ................................. 3
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 16
Перспективи
 Розширити об’єм комп’ютерного
тестового контролю знань студентів.
 Допомогти в проведенні капі'
тального ремонту кафедри.
 Продовжити роботу зі створення
фармацевтичної енциклопедії.
 Видати підручник «Побічна дія
ліків — для лікаря, провізора, хворого».
 Продовжити роботу зі створення
довідника «От субстанции к лекарству».
 Видати підручник «Фармакологія
на долонях» англійською мовою.
 Видати курс лекцій з фармако'
логії англійською мовою.
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Кафедра фізіології
Завідуючий
кафедрою
Л.М. Малоштан,
д. біол. н., проф.
Резерв .................. —
Госпрозрахункова
діяльність............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 10
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 2
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 2
Методична робота
Підготовлено:
тестових завдань
та відповідей на них ................... 40
нових текстів лекцій .................. 14
лекцій на електронних носіях .... 7
нових практичних занять ......... 10
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 1
підручник........................................ 1
Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 1

Науководослідна робота
Опубліковано статей ........................... 6
Отримано:
патентів .......................................... 5
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 1
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 20
Перспективи
 Створення лекційного фонду
з анатомії на електронних носіях.
 Підготовка блоку навчально'ме'
тодичної літератури для нових дис'
циплін.
 Створення методичних вказівок
для студентів дистанційної форми на'
вчання спеціальностей «Економіка
підприємства», «Менеджмент» та
«ТФП».
 Збільшення кількості здобувачів,
аспірантів та магістрантів.
 Розширення спектра наукової
діяльності лабораторії морфо'функ'
ціональних досліджень.
 Проведення міжкафедральних
наукових семінарів.
 Щорічне проведення міжвузів'
ської конференції з фізіології.
 Підключення комп’ютерів кафед'
ри до мережі Internet.
 Продовження виконання госп'
розрахункових тем, збільшення їх
кількості.
 Удосконалення кадрового складу
кафедри.
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Кафедра фізвиховання
Завідуючий
кафедрою
С.В. Коробко
Резерв: ................ —
Госпрозрахункова
діяльність ........... —

Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ............................. 1
без наукового ступеня ................ 21
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... —
здоб. канд. дис.............................. 11
здоб. докт. дис. ............................... —
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... —
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... —
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 16
нових практичних занять ........... —
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... —
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 2
Видано:
посібників ...................................... —
методичних рекомендацій .......... 1
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
методичних рекомендацій .......... 2
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Науководослідна робота
Опубліковано статей ........................... 7
Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 2
вузівських ....................................... 2
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 16
Перспективи
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
 Підготовка науково'педагогічних
кадрів.
 Захист кандидатських дисерта'
цій.
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Кафедра управління якістю в фармації
Завідуючий
кафедрою
С.М. Коваленко,
д. хім. н., проф.
Резерв ................. —
Госпрозрахункова
діяльність ........... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ............................. 4
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 1
здоб. канд. дис................................ 2
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... —
нових практичних занять ........... —
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
ліцензійні тести до іспиту
«Крок'2» ....................................... 30
Видано:
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ..................................... —
підручників .................................... 1
методичних рекомендацій .......... 2
практикумів .................................... —
інших видань ................................. —

Науководослідна робота
Опубліковано статей ........................... 6
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 1
всеукраїнських .............................. 2
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 4
Перспективи
 Продовжити роботу зі створення
навчально'методичного забезпечен'
ня.
 Участь у грантах.
 Підготовка кандидатів і докторів
наук.
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ПРОФІЛЬНІ КАФЕДРИ
Кафедра аптечної технології ліків
Завідуючий
кафедрою
О.І. Тихонов,
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України
Резерв:
Т.Г. Ярних, д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки і техніки України
Госпрозрахункова
діяльність
контрактні аспіранти ..... 14,2 тис. грн.
участь у роботі технологічної
комісії ................................ 20 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 2
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 6
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... 3
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 2
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 5
нових практичних занять ........... 3
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 6
відкритих практичних занять .... 2
лекцій майстер'класу .................... 8
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Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
тестових завдань
та відповідей до них ................... 30
Видано:
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 4
підручників .................................... 2
практикумів .................................... 1
Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 2
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 4
Опубліковано статей ......................... 40
Отримано:
подано заявок на патенти ........... 3
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних ................................ 24
всеукраїнських .............................. 5
вузівських ..................................... 20
Участь у грантах ................................. 2
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 60
Перспективи
 Підготувати 4'х кандидатів наук.
 Продовжити роботу зі створення
14 лікарських препаратів.
 Провести 5 науково'практичних
семінарів «Перспективи створення
нових лікарських препаратів різної
спрямованості дії».
 Подати до видавництва НФаУ
практикум з гомеопатії.
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Кафедра економіки підприємства
Завідуючий
кафедрою
О.В. Посилкіна,
д. фарм. н., доц.
Резерв ................. —
Госпрозрахункова
діяльність ........... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 15
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 1
здоб. докт. дис. ............................... —
Виконані дисертаційні роботи
подано до вченої ради ХДЕУ
кандидатських дисертацій .......... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
захищено докторських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 58
нових практичних занять ......... 61
Проведено:
відкритих лекцій ......................... 12
відкритих практичних занять .... 7
Розроблено:
монографій .................................... 1
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій ........ 22
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій ........ 22

Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 28
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 4
кафедральних ................................ 3
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 23
Перспективи
 Заплановано захист однієї канди'
датської дисертації.
 Діяльність кафедри як опорної зі
спеціальності «Економіка підприєм'
ства».
 Діяльність кафедри як опорної зі
спеціальностей «Технологія фармпре'
паратів», «Фармація».
 Робота з відкриття у НФаУ надсис'
темної спеціальності «Інноватика та
захист інтелектуальної власності».
 Підготовка 3'х нововведень з пи'
тань економіко'правових аспектів
діяльності фармацевтичних підпри'
ємств.
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Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Завідуючий
кафедрою
В.І. Гридасов,
к. фарм. н., доц.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ............................. 6
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... —
здоб. канд. дис................................ 1
здоб. докт. дис. ............................... —
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 13
нових методичних розробок
із проведення практичних
занять ............................................ 12
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 4
відкритих практичних занять .... 9
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 642
методичних рекомендацій ........ 18
Видано:
посібників ...................................... 4
методичних рекомендацій .......... 3
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 3
інших видань ................................. 1
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Науководослідна робота
Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 6
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 5
Перспективи
 Написання підручника з дисцип'
ліни «Цивільна оборона» для сту'
дентів економічних факультетів.
 У зв’язку з прийняттям нової про'
грами з військової підготовки:
— продовжити роботу зі створення
підручника з загальновійськової під'
готовки і загальної тактики;
— створити 12 методичних реко'
мендацій з військово'фармацевтич'
ної підготовки для викладачів;
— написати методичні рекомен'
дації для студентів III–IV курсів для
проведення практичних занять.
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Кафедра заводської технології ліків
Завідуючий
кафедрою
В.І. Чуєшов,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
О.О. Ляпунова,
к. фарм. н., доц.
Госпрозрахункова
діяльність ............... 27,300 тис. грн.

Видано:
підручників .................................... 1
посібників ...................................... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 2
підручників .................................... 1
монографій .................................... 1

Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
захищено докторських
дисертацій ...................................... 2

Науководослідна робота
Видано:
Опубліковано статей ......................... 35
Отримано:
позитивних рішень....................... 5
подано заявок на патенти ........... 2
Розроблено ЛП (рівень
впровадження)
на етапі доклінічного
випробування .............................. 18
на етапі реєстрації ........................ 4
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних ................................ 23
всеукраїнських .............................. 2
вузівських ....................................... 7
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 7

Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій ................ 117
нових практичних занять ......... 56
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................... 80
методичних рекомендацій ........ 56

Перспективи
 Підготувати:
— 2 магістрантів;
— 16 аспірантів.
 Підготувати до апробації 1 док'
торську дисертаційну роботу.
 Підготувати до апробації 3 канди'
датські дисертаційні роботи.
 Продовжити дослідження з підго'
товки 10 препаратів до клінічних ви'
пробувань.

Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 5
кандидатів наук ........................... 13
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ..................................... 16
здоб. канд. дис................................ 1
здоб. докт. дис. ............................... 2

105

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних та інформаційних технологій
Завідуючий
кафедрою
О.І. Зайцев,
к. техн. н., доц.
Резерв .................. —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ............................. 9
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 1
здоб. канд. дис................................ 2
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради
докторських дисертацій .............. 2
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
захищено докторських
дисертацій ...................................... 2
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 14
нових практичних занять ......... 14
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 7
відкритих практичних занять .... —
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 100
методичних рекомендацій .......... 3
Видано:
посібників ...................................... 3
методичних рекомендацій .......... 1
практикумів .................................... 1
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Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 2
Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 1
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 2
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 5
всеукраїнських .............................. 4
вузівських ....................................... 4
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 5
Перспективи
 Забезпечення 100 % навчально'
методичною літературою дисциплін,
які викладаються на кафедрі.
 Підготувати відповідну докумен'
тацію до впровадження лікарських
засобів «Цеоліт», «Декацеол».
 Підготувати відкриті лекції з ви'
користанням мультимедійних техно'
логій.
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Кафедра косметології і аромології
Завідуючий
кафедрою
О.Г. Башура,
д. фарм. н., проф.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 9
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 3
здоб. канд. дис................................ 1
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 32
методичних рекомендацій
для аудиторної роботи ............... 40
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
практичне керівництво ............... 1
посібників ...................................... 1
Подано до друку у видавництво НФаУ:
практикумів .................................... 3
інших видань ................................. 1
Науководослідна робота
Опубліковано статей ........................... 4

Участь у науково#практичних
конференціях:
всеукраїнських .............................. 4
вузівських ....................................... 4
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 8
Перспективи
 Створення та удосконалення на'
вчально'методичного комплексу з дис'
циплін, що викладаються кафедрою:
— підготовка до видання методич'
них рекомендацій для позааудиторної
та самостійної роботи студентів з дис'
циплін, що викладаються кафедрою;
— написання та підготовка до дру'
ку практичного керівництва з дисцип'
ліни «Клінічна косметологія» для сту'
дентів спеціальності «ТПКЗ»;
— написання та підготовка до дру'
ку підручника з технології косметич'
них засобів;
— підготовка до друку посібника
з технології екстемпоральних лікар'
ських та косметичних засобів;
— написання та підготовка до дру'
ку підручника «Парфумерія»;
— написання методичних рекомен'
дацій до лабораторних робіт з дисцип'
ліни «Обладнання парфумерно'косме'
тичних виробництв»;
— написання методичних рекомен'
дацій до лабораторних занять з дис'
ципліни «Дерматологія»;
— створення навчально'методично'
го комплексу з дисципліни «Засоби
лікувальної косметики» для студентів
V курсу спеціальності «Клінічна фар'
мація».
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Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації
Завідуючий
кафедрою
З.М. Мнушко,
д. фарм. н., проф.,
дійсний член Україн'
ської академії наук на'
ціонального прогресу
Резерв:
О.М. Євтушенко, к. фарм. н., доц.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ............................. 9
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 2
здоб. канд. дис................................ 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 2
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 30
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 3
відкритих практичних занять .... 3
Розроблено:
методичних рекомендацій ........ 38
тестових завдань ......................... 50
Видано:
методичних рекомендацій .......... 1
Подано до друку у видавництво НФаУ:
практикумів .................................... 2
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 10
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 6
всеукраїнських .............................. 2
вузівських ....................................... 1
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Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 82
Перспективи
 Поповнювати та оновлювати ме'
тодичне забезпечення навчального
процесу.
 Розробити навчально'методичне
забезпечення викладання нових дис'
циплін зі спеціальностей «Марке'
тинг» та «ЯСС» відповідно до нових
освітньо'кваліфікаційних стандартів.
 Використовувати комп’ютерні
технології на всіх етапах підготовки
фахівців та при виконанні наукових
досліджень.
 Виконувати наукові дослідження
в рамках ініціативної тематики за ак'
туальними напрямками фармацевтич'
ної галузі.
 Здійснювати підготовку цільових
аспірантів для інших навчальних зак'
ладів.
 Підтримувати в належному стані
матеріально'технічну та навчально'
наукову бази кафедри.
 Виконувати функції опорної ка'
федри фармацевтичних навчальних
закладів шляхом обміну досвідом
з ефективності викладання дисциплін
на однопрофільних кафедрах інших
ВНЗ і факультетів відповідно до фі'
нансових можливостей НФаУ.
 Поширювати зв’язки з управлін'
ськими структурами державного та
обласного рівнів, фармацевтичними
виробничими підприємствами, опто'
во'посередницькими фірмами та ап'
течними закладами шляхом впрова'
дження результатів наукових дослі'
джень у практичну діяльність закладів
охорони здоров’я.
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Кафедра організації та економіки фармації
Завідуючий
кафедрою
Д.І. Дмитрієвський,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
А.С. Нємченко,
д. фарм. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність ...............22,5 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 10
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 3
здоб. канд. дис................................ 4
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 3
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 2
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ........... 6
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 1
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
методичних рекомендацій .......... 3
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
методичних рекомендацій .......... 1

Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 13
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... —
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 1
всеукраїнських .............................. 3
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... 4
Перспективи
 Розробка та впровадження спільно
з провідними фахівцями однопро'
фільних кафедр концепції викладан'
ня дисциплін (організації фармацев'
тичного забезпечення населення, ре'
гулювання фармацевтичної діяль'
ності суб’єктів підприємництва згідно
із законодавчими та нормативно'пра'
вовими актами, економіки фармацев'
тичних та аптечних організацій).
 Проведення науково'практичної
конференції (березень 2005 р.) «Прі'
оритети організаційно'економічної
науки та освіти в розвитку вітчизня'
ної фармації».
 Розширення співробітництва
з провідними іноземними та вітчизня'
ними фірмами з питань реалізації ос'
новних проектів.
 Співробітництво з фондом Тасі
ЄС з питань впровадження медично'
го страхування в Україні.
 Оцінка можливості видання
спеціалізованого журналу «Фармаеко'
номіка».
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Кафедра токсикологічної хімії
Завідуючий
кафедрою
В.С. Бондар,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
С.І. Мерзлікін,
к. хім. н., доц.
Госпрозрахункова діяльність ...... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 8
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 3
здоб. канд. дис................................ 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... —
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ......... 12
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
посібників ...................................... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
методичних рекомендацій .......... 1
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Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 12
Отримано:
подано заявок на патенти ........... 2
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... —
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. —
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 14
Перспективи
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
 Підготовка науково'педагогічих
кадрів.
 Використання сучасних досяг'
нень в хіміко'токсикологічному
аналізі отрут різної природи при чи'
танні лекцій та проведенні практич'
них занять.
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Кафедра фармацевтичної хімії
Завідуючий
кафедрою
П.О. Безуглий,
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України
Резерв:
І.В. Українець, д. хім. н., проф.
Госпрозрахункова діяльність ...... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ........................... 23
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 5
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
захищено докторських
дисертацій ...................................... 2
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 3

Науководослідна робота
Отримано:
патентів ........................................ 12
подано заявок на патенти ........... 8
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. —
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 4
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... —
Перспективи
 Створення навчально'методич'
ного забезпечення.
 Підготовка кандидатських та док'
торських дисертацій.

Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ........... 8
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 7
відкритих лабораторних занять ... 5
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 2
Видано:
методичних рекомендацій .......... 1
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 2
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Кафедра фармакогнозії
Завідуючий
кафедрою
В.М. Ковальов,
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України
Резерв:
В.С. Кисличенко, д. фарм. н., проф.
Госпрозрахункова
діяльність ....................... 7 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 5
кандидатів наук ........................... 15
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 6
здоб. канд. дис................................ 5
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ......... 15
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 4
відкритих практичних занять .... 4
лекцій майстер'класу .................... 1
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................... 50
робочих програм .......................... 6
Видано:
посібників ...................................... —
збірників завдань .......................... 1
практикумів .................................... 1
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методичних рекомендацій .......... 3
лабораторних журналів ............... 2
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 4
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 29
Отримано:
деклараційних патентів
України ........................................... 3
пріоритет на заявку на видачу
патенту ............................................ 1
пріоритет на заявку на видачу
патенту ............................................ 1
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських ............................ 10
вузівських ....................................... 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 42
Перспективи
 Підготувати методичні рекомен'
дації з фармакогнозії для студентів за
спеціальністю «Фармація», «Клінічна
фармація», «Технологія фармацев'
тичних препаратів», «Технологія пар'
фумерно'косметичних засобів», «Біо'
технологія» російською та українсь'
кою мовами — 6; конспекти лекцій
з фармакогнозії англійською мовою — 4;
методичні вказівки з фармакогнозії
англійською мовою — 1.
 Захист 4'х кандидатських дисер'
тацій.
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ГУМАНІТАРНІ КАФЕДРИ
Кафедра гуманітарних наук
Завідуючий
кафедрою
Т.П. Цапко,
к. філол. н., доц.
Резерв .................. —
Госпрозрахункова
діяльність ....................... 7 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ........................... 15
доцентів ........................................ 15
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... —
здоб. канд. дис................................ 3
здоб. докт. дис. ............................... —
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... —
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... —
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... —
нових практичних занять ........... —
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... —
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
посібників ...................................... 5
методичних рекомендацій .......... —

Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... —
практикумів.................................... —
методичних рекомендацій .......... 1
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 11
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 1
всеукраїнських .............................. 6
вузівських ....................................... 4
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... —
Перспективи
 Удосконалення кадрового складу
кафедри за рахунок залучення високо'
кваліфікованих кадрів, в першу чергу
кандидатів наук, доцентів, що мають
досвід педагогічної роботи з інозем'
ними студентами.
 Розробка комп’ютерних навчаль'
них програм з усіх предметів, а також
створення електронної версії вступ'
ного фонетичного курсу з російської
мови для іноземних студентів підго'
товчих факультетів.
 Створення підручників з біології,
хімії, фізики на базі існуючих навчаль'
них посібників.
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Кафедра економічної теорії
Завідуючий
кафедрою
Д.В. Бабіч, д. екон. н.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 3
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... —
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... —
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ......... 12
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 4
відкритих практичних занять .... —
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... —
Видано:
посібників ...................................... 4
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
методичних рекомендацій .......... 1
Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 4
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Опубліковано статей ......................... 21
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 4
всеукраїнських .............................. 7
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................... —
Перспективи
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
 Підготовка кандидатських та док'
торських дисертацій.
 Участь у семінарах та конферен'
ціях.

2003/2004 · ЗДОБУТКИ І ПЛАНИ · 2004/2005

Кафедра іноземних мов
Завідуючий
кафедрою
М.В. Любієва,
к. філол. н., проф.
Резерв .................. —

Госпрозрахункова
діяльність ............. 5,257 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
кандидатів наук ............................. 6
без наукового ступеня ................ 15
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 1
здоб. канд. дис................................ 7
Методична робота
Підготовлено:
нових практичних занять ......... 30
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... 4
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................... 10
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 6
Видано:
методичних рекомендацій .......... 2
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 1
методичних рекомендацій .......... 4

Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних ................................ 19
всеукраїнських .............................. 3
вузівських ....................................... 5
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 25
Перспективи
 Видання комплексного підручни'
ка для студентів'фармацевтів (спеці'
альності «Фармація», «Технологія
фармацевтичних препаратів», «Клі'
нічна фармація», «Технологія парфу'
мерно'косметичних засобів» та еко'
номічних спеціальностей) німецькою
мовою.
 Видання методичних рекомен'
дацій та контрольних завдань з ні'
мецької мови для студентів заочної
форми навчання.
 Видання методичних рекомен'
дацій щодо розвитку навичок усного
мовлення з французької мови (для
аудиторної та самостійної роботи сту'
дентів).
 Розробка термінологічних англо'
україно'російських словників'міні'
мумів зі спеціальностей «Фармація»,
«Клінічна фармація», «ТПКЗ» та
спеціальностей економічного про'
філю.

Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 33
115

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра російської мови
Завідуючий
кафедрою
Л.А. Субота,
к. філол. наук, доц.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. —
кандидатів наук ............................. 3
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 4
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... —
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... —
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 2
нових практичних занять ......... 32
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................... 95
Проведено:
відкритих практичних занять .... 6
Видано:
посібників ...................................... 4
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 12
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Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 7
всеукраїнських .............................. 1
міжвузівських................................. 2
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 12
Перспективи
 Видати підручник «Російська
мова» для іноземних студентів I–
II курсів.
 Видати посібник з російської мо'
ви для іноземних студентів I курсу.
 Розробити курс «Науково'техніч'
ний переклад» для іноземних сту'
дентів IV курсу.
 Участь у наукових конференціях
та семінарах різних рівнів.
 Покращити матеріально'техніч'
не забезпечення кафедри.
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Кафедра суспільних наук
Завідуючий
кафедрою
Є.А. Подольська,
д. соціол. н. проф.
Резерв:
О.А. Філіппова,
к. соціол. н., доц.
Госпрозрахункова діяльність ...... —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 7
без наукового ступеня .................. 1
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 3
Виконані дисертаційні роботи
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 4
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 27
нових семінарських знять ......... 21
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 8
відкритих семінарських занять .. 11
лекцій майстер'класу .................... 3
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 288
методичних рекомендацій ........ 11
Видано:
посібників ...................................... 5
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників .................................... 2
посібників ...................................... 3

практикумів.................................... 2
монографій .................................... 1
Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 1
Опубліковано статей ......................... 28
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 4
всеукраїнських .............................. 6
вузівських ....................................... 4
Участь у грантах ................................. 1
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 16
Перспективи
 Прискорення роботи із захисту
кандидатських дисертацій.
 Організація проведення Сковоро'
динівських читань (листопад 2004 р.).
 Участь у проведенні Харківських
соціологічних читань (листопад 2004 р.).
 Робота постійно діючого філо'
софського семінару для викладачів
вузів міста Харкова в рамках громадсь'
кої організації «Філософська освіта».
 Робота постійно діючого семіна'
ру для проректорів з гуманітарної ос'
віти та виховання Харківського вузів'
ського центру.
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Кафедра українознавства та латинської мови
Завідуючий
кафедрою
Є.І. Світлична,
к. філол.. н., доц.
Резерв ................. —

Госпрозрахункова
діяльність ........................ 820,5 грн.
Науковопедагогічні кадри
кандидатів наук ............................. 5
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 9
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 9
нових семінарських занять ....... 10
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 1
відкритих практичних занять .... 3
відкритих семінарських занять .. 1
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей на них ................. 576
методичних рекомендацій .......... 2
Видано:
підручників .................................... 1
навчальних посібників ................ 1
методичних рекомендацій .......... 1
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
підручників ......... 1 (перевидання)
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посібників ...................................... 3
навчальних посібників ................ 1
методичних рекомендацій .......... 1
Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 14
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 5
всеукраїнських .............................. 3
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Кількість студентів наукового
гуртка ................................................. 16
Перспективи
 Видати посібник для викладачів
«Психолого'педагогічна підтримка
організації заняття з мовних дис'
циплін у вищій школі на основі ней'
ролінгвістичного програмування».
 Завершити роботу з написання
підручника «Українська мова».
 Продовжити роботу з розробки:
— російсько'українського словника
усталених виразів офіційно'ділового,
публіцистичного та наукового стилів;
— електронного підручника з ла'
тинської мови;
— електронних підручників з україн'
ської мови;
— комп’ютерної тестової програми
з історії України;
— мультимедійних лекцій з історії
України.
 Провести науково'практичну
конференцію «Значення україно'
знавчих та мовних дисциплін у сис'
темі фармацевтичної та медичної ос'
віти».

2003/2004 · ЗДОБУТКИ І ПЛАНИ · 2004/2005

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ
Кафедра судової фармації
Завідуючий
кафедрою
В.О. Шаповалова,
д. фарм. н., проф.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ............ —
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 2
кандидатів наук ............................. 4
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 6
здоб. докт. дис. ............................... 2
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 7
нових практичних занять ........... 9
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ............... 1100
методичних рекомендацій .......... 9
Видано:
посібників ...................................... 1
методичних рекомендацій .......... 3
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 3

Науководослідна робота
Видано:
монографій .................................... 1
Опубліковано статей ......................... 35
Розроблено ЛП (рівень
впровадження) ..................................... 1
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 1
Участь у грантах ................................. —
Перспективи
 Покращення матеріально'техніч'
ного забезпечення кафедри.
 Підготовка наукових кадрів.
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
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Кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ
Завідуючий
кафедрою
В.М. Толочко,
д. фарм. н., проф.
Резерв:
Д.Л. Великий,
к. фарм. н., доц.
Госпрозрахункова
діяльність ....................187 тис. грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 6
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... —
здоб. канд. дис................................ 2
здоб. докт. дис. ............................... 1
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 10
нових практичних занять ......... 15
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 2
відкритих практичних занять .... 2
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 863
методичних рекомендацій .......... 7
Видано:
методичних рекомендацій .......... 7
збірок навчальних планів
і програм......................................... 5
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Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 7
Науководослідна робота
Видано:
інформаційних листів
і рекомендацій ............................... 7
Опубліковано статей ......................... 31
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських .............................. 1
Участь у грантах ................................. —
Перспективи
 Запланувати тему докторської
дисертації.
 Покращити матеріально'техніч'
не забезпечення кафедри, оновити
застаріле обладнання.
 Опанувати 5 нових нефармацев'
тичних напрямів підготовки фахівців
для фармацевтичної галузі: еко'
номістів, бухгалтерів, юристів, інже'
нерно'технічного персоналу.
 Створити 2 навчально'методичні
відеофільми.
 Перевидати підручник «Управлін'
ня фармацією».
 Розширити банк навчальних тес'
тів.
 Продовжувати госпророзрахунко'
ву діяльність шляхом надання додатко'
вих платних послуг для структур прак'
тичної охорони здоров’я та фармації.
 Видати 5 методичних рекомен'
дацій і 9 методичних розробок до
практичних та семінарських занять.
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Кафедра фармацевтичної технології і клінічної фармації
Завідуючий
кафедрою
С.О. Тихонова,
д. фарм. н., проф.
Резерв ................... —

Госпрозрахункова
діяльність ................ 200 673,18 грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 3
кандидатів наук ............................. 4
Підготовка науково
педагогічних кадрів
аспірантів ....................................... 6
здоб. канд. дис................................ —
Виконані дисертаційні роботи
подано до спецради кандидат'
ських дисертацій ........................... 1
захищено кандидатських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................... 9
методичних розробок лекцій
та практичних занять................. 45
Проведено:
відкритих лекцій ........................... —
відкритих практичних занять .... —
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них ................. 250
Видано:
посібників ...................................... 7
Подано до друку у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 2
інших видань ................................. 1

Науководослідна робота
Опубліковано статей ......................... 22
Участь у науково#практичних
конференціях:
міжнародних .................................. 2
всеукраїнських .............................. 3
вузівських ....................................... 3
Участь у грантах ................................. —
Перспективи
 Видання методичних посібників
«Лікарські засоби для внутрішньовен'
них інфузій», «Засоби, що покращу'
ють мозковий кровообіг», «Сучасні за'
соби для лікування глаукоми».
 Поповнення банку навчальних
тестів з питань фармацевтичної тех'
нології.
 Покращення матеріально'техніч'
ного забезпечення кафедри.
 Здійснення госпрозрахункової
діяльності шляхом проведення поза'
планових циклів удосконалення для
структур практичної охорони здо'
ров’я.
 Впровадження у навчальний про'
цес валеологічної тематики.
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Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
Завідуючий
кафедрою
В.А. Георгіянц,
к. фарм. н., доц.
Резерв ................... —
Госпрозрахункова
діяльність ..................... 213 267 грн.
Науковопедагогічні кадри
докторів наук ................................. 1
кандидатів наук ............................. 3
Підготовка науково
педагогічних кадрів
здоб. канд. дис................................ 2
аспірантів та здобувачів ............... 4
Виконані дисертаційні роботи
захищено докторських
дисертацій ...................................... 1
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій .................. 20
нових практичних занять ......... 10
Проведено:
відкритих лекцій ........................... 1
відкритих практичних занять .... 1
Розроблено:
методичних рекомендацій .......... 1
Видано:
посібників ...................................... —
методичних рекомендацій .......... —
Подано до друку
у видавництво НФаУ:
посібників ...................................... 1
інших видань ................................. 1
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Науководослідна робота
Опубліковано статей ........................... 9
Участь у науково#практичних
конференціях ........................................ 3
міжнародних .................................. —
всеукраїнських .............................. 1
вузівських ....................................... 4
Участь у грантах ................................. —
Перспективи
 Участь у міжнародних конферен'
ціях.
 Підготовка наукових кадрів.
 Підготовка навчально'методич'
ної літератури.
 Розширення тематики госпдого'
вірної діяльності.
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Методична робота кафедр
Кафедра

Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фіз., кол. і неорган. хімії
Фізики
Біологічної хімії
Ботаніки
Клінічної фармації
Мікробіології
Патологічної фізіології
Фармакотер. з фармакокін.
Фармакології
Фізіології
Фізичного виховання
Аптечної технології ліків
Економіки підприємства
Медицини катастроф
Заводської технології ліків
Інж. та інф. технологій
Косметології та аромології
Менеджм. та маркет. у фарм.
Організ. та економіки фарм.
Токсикологічної хімії
Фармацевтичної хімії
Фармакогнозії
Управл. якістю в фармації
Гуманітарних наук
Економічної теорії
Іноземних мов
Російської мови
Суспільних наук
Українозн'ва і лат. мови
Судової фармації
Управл. та економіки фарм.
Фарм. технол. і клін. фарм.
Якості, станд. і серт. ліків
Разом

Нові
тексти
лекцій

Нові
ПЗ

Відкр. Відкр.
лекції
ПЗ

Фундаментальні кафедри
15
2
2
6
8
2
31
8
4
Медикобіологічні кафедри
30
4
3
2
53
53
2
56
88
2
32
20
14

16
4
10

8
6
2

Профільні кафедри
5
3
6
58
61
12
13
12
4
117
56
2
14
14
7
32
40
2
30
38
3
10
6
1
10
12
2
10
8
7
10
15
4
Гуманітарні кафедри
4
10
12
4
30
2
32
27
21
8
9
10
1
7
10
9
20
651

ІПКСФ
9
15
30
10
633

2
2
15
1
110

2
2
2
3

Майстер
клас

2

2
3
1
1
14
20
2

2
7
9
2
2
3
2
2
5
4

Тестові
завд.
та відп.

1284
40

110
500
825
280

1
4

468
40

8

30
642
80
100
50
30

1

50

3
4
6
11
4

3

2
2
1
121

450
95
288
576
1100
863
250

20

8151
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Видання кафедр
Видано

Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фіз., кол. і неорган. хімії
Фізики
Біологічної хімії
Ботаніки
Клінічної фармації
Мікробіології
Патологічної фізіології
Фармакотер. з фармакокін.
Фармакології
Фізіології
Фізичного виховання
Аптечної технології ліків
Економіки підприємства
Медицини катастроф
Заводської технології ліків
Інж. та інф. технологій
Кометології та аромології
Менеджм. та маркет. у фарм.
Організ. та економ. фарм.
Токсикологічної хімії
Фармацевтичної хімії
Фармакогнозії
Управл. якістю в фармації
Гуманітарних наук
Економічної теорії
Іноземних мов
Російської мови
Суспільних наук
Українозн'ва і лат. мови

Видано
Подано до друку
під по практ. зб. м. під по практ. м.
ін.
руч. сібн.
зав. рек. руч. сібн.
рек. вид.
Фундаментальні кафедри
1
1
1
1
1
1
Медикобіологічні кафедри
1
2
2
2
4
5
2
1

3

1

1

1

3
2

1
3

2
1
1

1

1

4

2
1
13

1
5

1
3

8

Профільні кафедри
2
1
1
4
4
1
1
3
1
2

4
22
3
1
1

3
2
2
2

1
3

1
2

1

1
1

1

3

1

4

1
Гуманітарні кафедри
4
2

1

1

2
1

3
7

1

65

10

4
5
1

4
1
3
3

2
1

ІПКСФ
Судової фармації
Управл. та економіки фарм.
Фарм. технол. і клін. фарм.
Якості, станд. і серт. ліків
Разом
124

1

1
7

7
9

51

6

3

32

5

13

28
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Статті та наукові видання
Кафедра
Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фіз., кол. та неорган. хімії
Фізики

Опубліковано
статей
(журнали)

Видано
монограф.

18
12
24
30

інформ. лист.
і реком.
3
1

Медикобіологічні кафедри
Біологічної хімії
Ботаніки
Клінічної фармації
Мікробіології
Патологічної фізіології
Фармакотер. з фармакокін.
Фармакології
Фізіології
Фізичного виховання

24
26
37
35

1
1

112
48
6

3

4

Профільні кафедри
Аптечної технології ліків
Економіки підприємства
Медицини катастроф
Заводської технології ліків
Інж. та інф. технологій
Косметології та аромології
Менеджм. та маркет. у фарм.
Організ. та економіки фарм.
Токсикологічної хімії
Фармацевтичної хімії
Фармакогнозії
Управл. якістю в фармації

4
2

28
35
33
4
10
13
12
22
29
6

1

Гуманітарні кафедри
Гуманітарних наук
Економічної теорії
Іноземних мов
Російської мови
Суспільних наук
Українозн'ва та лат. мови

11
21
33
12
28
14

4

1

ІПКСФ
Судової фармації
Управл. та економ. фарм.
Фарм. технол. і клін. фарм.
Якості, станд. і серт. ліків
Разом

35
5
22
12
757

1
1
1
9

18
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Студентське наукове товариство
Кафедра

Участь студентів у СНТ
Кть Кть Нагоро Участь, Всеукр. Обл. Підгот.
студ. др.
ди
всього
диплом.
праць
робіт
Фундаментальні кафедри

Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фіз., кол. та неорган. хімії
Фізики

20
11
12
11

8
8
8
8

3
5
6
1

Медикобіологічні кафедри
Біологічної хімії
Ботаніки
Клінічної фармації
Мікробіології
Патологічної фізіології
Фармакотер. з фармакокін.
Фармакології
Фізіології
Фізичного виховання

15
5
8
11
20
16
20
16

3
5

4
2

12

2
7

3
8

Профільні кафедри
Аптечної технології ліків
Економіки підприємства
Медицини катастроф
Заводської технології ліків
Інж. та інф. технологій
Косметології та аромології
Менеджм. та маркет. у фарм.
Організ. та економіки фарм.
Токсикологічної хімії
Фармацевтичної хімії
Фармакогнозії
Управл. якістю в фарм.

60
23
5
7
5
8
82
4
14
6
42
4

23
3

1
3

1
20

грамоти

1

1

51
1
20
1
49
7

Гуманітарні кафедри
Гуманітарних наук
Економічної теорії
Іноземних мов
Російської мови
Суспільних наук
Українозн'ва та лат. мови
Разом
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25
12
16
16
494

16
6

1

17
139

3
27

3

11
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Наукова робота кафедр
(конференції, семінари та участь у грантах)
Кафедра

Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фіз., кол. та неорган. хімії
Фізики
Біологічної хімії
Ботаніки
Клінічної фармації
Мікробіології
Патологічної фізіології
Фармакотер. з фармакокін.
Фармакології
Фізіології
Фізичного виховання
Аптечної технології ліків
Економіки підприємства
Медицини катастроф
та військової медицини
Заводської технол. ліків
Інж. та інф. технологій
Косметології та аромології
Менеджм. та маркет. у фарм.
Організ. та економ. фарм.
Токсикологічної хімії
Фармацевтичної хімії
Фармакогнозії
Управл. якістю в фармації
Гуманітарних наук
Економічної теорії
Іноземних мов
Російської мови
Суспільних наук
Українозн'ва та лат. мови
Судової фармації
Управл. та економ. фарм.
Фарм. технол. і клін. фарм.
Якості, станд. і серт. ліків
Разом

Конференції

Семінари

Участь
у гран
міжнар. всеукр. НФаУ міжнар. всеукр. НФаУ
тах
Фундаментальні кафедри
3
7
4
1
1
9
4
7
11
24
6
Медикобіологічні кафедри
2
4
1
8
1
5
3
1
3
1
1
1
2
3
15
26
1
1
6
3
1
1
Профільні кафедри
24
5
20
2
3
1
6
23
2
7
5
4
4
1
2
1
6
2
1
1
3
1
1
1
1
4
2
10
1
1
2
1
Гуманітарні кафедри
1
6
4
4
7
1
19
3
5
7
3
1
4
6
4
5
3
1
ІПКСФ
2
1
1
2
1
3
1
2
1
4
150
131
155

2

1

3
1

3

7
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1. КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ
Вчена рада
Вчений секретар — проф. Л.М. Вороніна
Строк повноважень ради — 5 років (2003–2008 рр.) (наказ
№ 431 від 20.10.2003 р.).
До складу вченої ради входять 63 зав. кафедр та керівники
структурних підрозділів.
За минулий період було проведено 11 засідань, на яких розгля'
далися 45 питань, що стосуються усіх найважливіших сторін
діяльності університету в тому числі навчально'методичної,
наукової, виховної, фінансово'господарської та ін.
 До числа найважливіших питань слід віднести такі:
— обрання за конкурсом на посади завідувачів та професорів кафедр;
— обговорення підсумків державних атестацій випускників (протокол № 7
від 25.02.2004 р., протокол № 11 від 18.06.2004 р.) та семестрових екзаменацій'
них сесій (протокол № 2 від 24.09.2003 р., протокол № 11 від 18.06.2004 р.);
— підсумки наукової діяльності університету за 2003 р. (протокол № 6 від
30.01.2004 р.);
— впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес та науко'
ву діяльність (протокол № 8 від 29.03.2004 р.);
— робота ІПКСФ (протокол № 3 від 29.10.2004 р.);
— реорганізаційні заходи щодо удосконалення структури університету
(протокол № 8 від 29.03.2004 р.);
— стан організації виробничої практики студентів (протокол № 9 від
19.04.2004 р.);
— ефективність докторантури, аспірантури та магістратури за підсумками
2004 р. (протокол № 9 від 19.04.2004 р.);
— були заслухані звіти зав. кафедр у зв’язку із закінченням строку дії кон'
тракту (доц. Т.П. Цапко — протокол № 10 від 19.05.2004 р., проф. В.С. Бондар —
протокол № 10 від 19.05.2004 р., проф. А.І. Березнякова — протокол № 11 від
18.06.2004 р.);
— головні принципи входження до європейської спільноти вищої освіти
(протокол № 5 від 24.12.2003 р.).
 За минулий період були висунуті на вчене звання професора 5 докторів
наук, на вчене звання доцента — 25 кандидатів наук. Атестаційною колегією
Міністерства освіти та науки України їм присвоєні вчені звання.
 Контроль за виконанням прийнятих вченою радою рішень здійснюєть'
ся комісією, затвердженою наказом ректора НФаУ № 389 від 14.11.2002 р. (голо'
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ва — проф. О.М. Свєчнікова). За результатами перевірки за підсумками 2003/2004
навчального року встановлено, що, на жаль, деякі рішення не виконані:
— не представлені до спецради докторські дисертації боржниками попе'
редніх років (доц. А.Д. Гордієнко, доц. Н.Ю. Шевельова, доц. О.М. Котенко;
протокол № 6 від 30.01.2004 р.; протокол № 4 від 25.11.2003 р.);
— через відсутність маркерів не впроваджено визначення біологічної ак'
тивності (проф. Л.М. Малоштан; протокол № 5 від 24.12.2003 р.);
— до цього часу не надано юридичного статусу лабораторії фізико'хімічних
методів аналізу (проф. С.М. Коваленко).

Спеціалізована вчена рада
Вчений секретар — проф. Л.М. Малоштан
Наказом ВАК України № 216 17.05.2002 при Національному
фармацевтичному університеті переєстрована спеціалізова'
на вчена рада Д 64.605.01.
 Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандида'
та і доктора фармацевтичних наук за спеціальностями:
15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної спра'
ви;
15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія;
14.03.05 Фармакологія (фармацевтичні науки).
 Проведено 34 засідання.
 Захищено:
— 6 докторських дисертацій;
— 21 кандидатська дисертація.
 На розгляді у спеціалізованій вченій раді знаходяться 6 кандидатських
дисертацій.
 Затверджено президією ВАК:
— 1 докторська;
— 9 кандидатських дисертацій.
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2. РОБОЧІ ОРГАНИ
Ректорська рада
Проведено 33 засідання ректорської ради.
 Традиційно в центрі уваги знаходилися проблеми організації навчаль'
ного процесу. На 23'х засіданнях були заслухані такі питання, як підготовка до
сесій та їх підсумки, контроль знань студентів, зокрема «Крок'1» та «Крок'2»,
відкриття, ліцензування, акредитація нових спеціальностей, особливості
організації та матеріально'технічне забезпечення навчального процесу, роз'
поділ випускників, ремонт і обладнання нових лекційних аудиторій і навчаль'
них класів, вивчення динаміки і прогнозування прийому і випуску студентів.
 Особливістю 2003/2004 навчального року стали реорганізація кафедр
університету та участь у експерименті з впровадження основних положень
Болонського процесу у навчальний процес НФаУ.
 Протягом року ректорська рада контролювала і спрямовувала діяльність
приймальної комісії, деканатів, міжнародного департаменту у питаннях орга'
нізації та проведення профорієнтаційної роботи. Цьому важливому напряму
діяльності було присвячено 9 засідань ректорської ради: обговорювалися пла'
ни і підсумки набору, організація набору вітчизняних та іноземних студентів,
створення і видання відповідних інформаційно'рекламних матеріалів, проф'
орієнтаційна діяльність технікуму НФаУ.
 Постійна увага ректорської ради приділялася питанням соціального за'
хисту, організації навчання, побуту, виховання студентів. Неодноразово роз'
глядалися питання заохочення кращих студентів, організації належної медич'
ної допомоги, юридичних консультацій для студентів, проведення олімпіад;
контролювалася робота студентської профспілки.
 Регулярно розглядалися питання забезпечення гуртожитками студентів
у звітному навчальному році і планування на наступний навчальний рік, органі'
зації побуту, чергування, забезпечення порядку і санітарного стану у гуртожит'
ках, робота кураторів тощо. Систематично обговорювалися результати рейдів
з перевірки організації побуту та забезпечення протипожежної безпеки у гур'
тожитках. Приділено увагу боротьбі з тютюнопалінням.
 На контролі ректорської ради перебувала діяльність кафедр НФаУ.
З питань організації навчання, підготовки науково'педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, госпрозрахункової діяльності було заслухано кафедри фізичної,
колоїдної та неорганічної хімії, фізіології, ботаніки, косметології та аромо'
логії, російської мови, судової фармації, медицини катастроф та військової
медицини, управління якістю у фармації, іноземних мов, якості, стандарти'
зації і сертифікації.
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Розглядалися питання діяльності АГЧ: ремонт навчальних корпусів
і гуртожитків, благоустрій території, придбання меблів, стан автомобільного
парку, матеріально'технічна база, сезонні роботи, організація харчування сту'
дентів і співробітників і т. ін.
 Проведено велику роботу з підготовки до акредитації НФаУ: проведе'
но самоатестацію всіх підрозділів, виявлені «вузькі місця», складено план за'
ходів з усунення недоліків, взято на контроль виконання цього плану.
 Розглянуті питання: комп’ютеризації НФаУ, діяльність технікуму,
ІПКСФ, проведення наукових конференцій, естетичне оформлення корпусів,
робота редакції (видання журналів, підручників, іншої навчально'методичної
літератури), присвоєння почесних звань співробітникам НФаУ, організація
культурно'масових заходів, виховна робота серед студентів, стан виконання
окремими підрозділами стратегічних завдань, поставлених у минулорічній по'
становчій доповіді ректора.
 Вирішені організаційні питання, визначено, що святкування 200'річчя
НФаУ відбуватиметься у межах VІ з’їзду фармацевтів України. На контролі
постійно знаходилися питання підготовки ювілейних видань: «Фармацевтич'
на енциклопедія», фотоальбом «Історія НФаУ», довідник організації навчаль'
ного процесу у НФаУ, «Книга пошани» і т. ін.
 Особливою рисою роботи ректорської ради у звітному навчальному
році стало запровадження новаторського підходу до проведення засідань.
З березня 2004 року щотижня кожен член ректорської ради звітував про вико'
нану роботу і доповідав про плани на наступний тиждень. Такий підхід сприяв
максимальному охопленню напрямів діяльності, підвищенню результативності
роботи всіх підрозділів НФаУ.


Деканат фармацевтичного факультету
Декан — проф. О.Г. Башура
Спеціальності:
— Фармація
— Клінічна фармація
— Технологія парфумерно'косметичних засобів
— Лабораторна діагностика.
Контингент студентів — 2970 осіб, у т. ч.;
— 550 — бюджет;
— 2420 — контракт.
Випуск 2003/2004 н. р.:
 спеціальність «Фармація» — 148, у т. ч. дипломів з відзнакою –16;
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cпеціальність «ТПКЗ» — 12, у т. ч. дипломів з відзнакою — 1;
 спеціальність «Клінічна фармація» — 23, у т. ч. дипломів з відзнакою — 5.
Протягом усього навчального року декан та заступники декана система'
тично перевіряли у гуртожитках побутові умови проживання студентів та їх
поведінку.
Заступники декана та інспектори формують групи і потоки студентів, за'
рахованих на I курс.
Контроль ходу сплати студентами за навчання (контрактна форма).
 Організовано та проведено виробничі збори зі студентами I–V курсів
з питань організації навчального процесу на початку кожного семестру.
 Проводилась робота із працевлаштування (зі студентами IV–V курсів —
збори, а також співбесіди зі студентами з питань працевлаштування та проход'
ження інтернатури); із підрозділами ВО «Фармація України» з питань розпо'
ділу випускників НФаУ.
 Організовано та проведено розподіл студентів'випускників, та направ'
лена до МОЗ України необхідна документація за результатами проведення пра'
цевлаштування студентів випускного курсу.
На п’ятому курсі формуються групи студентів за спеціалізаціями.
Робота під час екзаменаційної сесії:
 Проведена робота зі студентами, які можуть бути не допущені до сесії
за інформацією кафедр.
 Складено графік відвідувань іспитів деканом та його заступниками.
 Проведено засідання разом із центральною методичною комісією уні'
верситету, екзаменаторами з питань проведення іспитів і заліків.
 Проведено збори зі студентами з питань успішності, навчальної дисцип'
ліни та підготовки до іспитів, практики і трудового семестру.
 До залікових книжок студентів виставлені допуски до екзаменаційної
сесії.
 По закінченні сесії складено списки студентів, які мають академічну за'
боргованість.
 Підготовлено накази для нарахування стипендії за підсумками екзаме'
наційних сесій.
 За результатами сесій підготовлено матеріали для ректора з відрахуван'
ня студентів із університету.
Робота зі статистичної звітності за формою 3#НК:
 Зібрані дані для складання статистичного звіту.
 Зібрана інформація про контингент студентів на кожному курсі.
 Зібрана інформація про рух студентів на кожному курсі.
Робота щодо перевідного наказу:
 Підготовлено інформацію на ім’я ректора університету про переведення
з курсу на курс студентів, які успішно склали заліки та іспити за навчальний рік.
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Зроблено відмітки про перевідний наказ в особових картках студентів
відповідних курсів, а також витяги з наказу внесено до особових справ студентів.
Робота зі складання державних іспитів:
 Видано наказ про склад ДЕК.
 Видано наказ про допуск студентів до ДІ.
 Проставлено до залікових книжок студентів допуски до ДІ.
 Організовано та проведено зустріч студентів V курсу з головою ДЕК.
 Участь у організації та проведенні урочистих зборів з нагоди випуску
молодих фахівців НФаУ.
Робота щодо руху студентів:
 Робота зі студентами, які повернулися з академічної відпустки, віднови'
лися та перевелися з інших ВНЗ.
 Заповнення академічних довідок.
 Заповнення особових карток студентів.
 Друкування наказів про рух студентів.


Деканат факультету промислової фармації
Декан — доц. Т.В. Крутських
Навчання студентів на факультеті проводилось за звітний пе'
ріод із 6 спеціальностей за 5 напрямами підготовки. На факуль'
теті навчаються 1194 студентів.
 На факультеті в 2003/2004 н. р. захищено:
— 40 дипломних проектів («Технологія фармацевтичних пре'
паратів»);
— 30 дипломних робіт («Економіка підприємства» та «Марке'
тинг»);
— 7 дипломних робіт («Якість, стандартизація та сертифікація»);
— 11 бакалаврських кваліфікаційних робіт («Промислова біотехнологія»).
 За підсумками навчання дипломи з відзнакою отримали:
— 5 спеціалістів зі спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»;
— 3 спеціалісти зі спеціальності «Маркетинг»;
— 2 спеціалісти та 2 бакалаври зі спеціальності «Економіка підприємства»;
— 2 бакалаври зі спеціальності «Промислова біотехнологія».
 Проведена акредитація спеціальностей «Технологія фармацевтичних
препаратів» на рівень спеціаліста та «Промислова біотехнологія» на рівень
бакалавра.
 Вперше здійснено випуск бакалаврів зі спеціальності «Промислова біо'
технологія».
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Ліцензована спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів» на
рівень магістра.
 Уперше проведено набір студентів на заочну форму рівня магістра зі спеці'
альності «Якість, стандартизація та сертифікація».
 Для навчання в аспірантурі і виконання кандидатських дисертацій на'
правлено 4 студенти спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів».
 Створено фотоальбоми випускників 2004 н. р.
 Профорієнтаційна робота проводилась за наступними напрямками: рек'
ламна продукція НФаУ розіслана на хіміко'фармацевтичні підприємства Ук'
раїни (близько 100 підприємств), до Дня відкритих дверей зроблено мульти'
медійні слайди зі всіх 6 спеціальностей, підготовлена інформація для розмі'
щення у мережі Internet за всіма спеціальностями.
 Постійно проводилась виховна робота серед студентів факультету, які меш'
кають в гуртожитку № 2. Батькам випускників направлено подяки та вітання.
 Протягом року працювала вчена рада факультету та циклові методичні
комісії технологічного та економічного напрямів.
 Вперше було прийнято на III курс спеціальності «Технологія фармацев'
тичних препаратів» студентів Київського інституту технології та дизайну.
Перспективи:
 Систематизувати інформацію щодо випускників спеціальності «Техно'
логія фармацевтичних препаратів» для удосконалення проведення профорієн'
таційної роботи та питань працевлаштування студентів.
 Взяти участь у акредитації спеціальності «Промислова біотехнологія»
з освітньо'кваліфікаційного рівня спеціаліст.
 Розробляти нові та удосконалювати існуючі форми співробітництва де'
канату з базовими, випускаючими кафедрами, а також з кафедрами, які забез'
печують навчальний процес всіх спеціальностей факультету.
 Удосконалювати алгоритм проведення рекламно'агітаційної кампанії
з урахуванням специфіки факультету.
 Продовжувати роботу з промисловими підприємствами галузі з питань
фінансування навчання студентів факультету, розширення рекламно'агітацій'
них заходів, проведення виробничих практик та працевлаштування студентів.
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Деканат факультету заочної (дистанційної) форми навчання
Керівники: проректор — проф. О.І. Павлій
декан — доц. В.Д. Горячий
У 2003/2004 навчальному році на факультеті
заочної (дистанційної) форми навчання про'
водилась підготовка спеціалістів за такими
спеціальностями:
— 7.110201 Фармація;
— 7.110204 Технологія фармацевтичних пре'
паратів;
— 7.110202 Технологія парфумерно'косметичних засобів;
— 6.050100 Економіка підприємства;
— 6.050100 Маркетинг.
 Контингент студентів за спеціальностями:
Фармація — 3253 студентів;
Технологія фармацевтичних препаратів — 67 студентів;
Технологія парфумерно'косметичних засобів — 79 студентів;
Маркетинг — 111 студентів;
Економіка підприємства — 217 студентів.
 Всього на факультеті 4418 студентів.
 Регіональні представництва університету, де студенти навчаються по за'
очній формі, функціонували в семи містах України:
— м. Чернігів — Чернігівський державний педагогічний університет ім.
Т.Г. Шевченка — спеціальність «Фармація», I–II курси, 72 студенти.
— м. Миколаїв — Миколаївська філія Відкритого міжнародного університета
розвитку людини «Україна» — спеціальність «Фармація», I–II курси, 54 студенти.
— м. Херсон — Херсонський державний технічний університет — спеці'
альність «Фармація», I–II курси, 23 студенти, спеціальність «ТПКЗ», I–II кур'
си, 4 студенти.
— м. Кіровоград — Кіровоградський державний педагогічний університет
ім. В. Винниченка — спеціальність «Фармація», I–II курси, 42 студенти.
— м. Донецьк — Донецький державний медичний університет ім. Горького —
спеціальність «Фармація», I–II курси, 29 студентів.
— м. Тернопіль — Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горба'
чевського — спеціальність «Фармація», II курс, 38 студентів.
— м. Київ — Київський національний університет технологій та дизайну —
спеціальність «ТФП», I–II курси, 5 студентів.
 Випуск студентів спеціальності «Фармація»:
— термін навчання 4,5 роки — 92 вітчизняні студенти та один іноземець;
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— термін навчання 5,5 років — 233 вітчизняні студенти та п’ять іноземних
студентів.
 Дипломи спеціаліста з відзнакою отримали три студенти.
 Зі спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» дипломи
спеціаліста отримали 9 осіб.
 Всього випуск становив 341 спеціаліст.
 Окрім підготовки та проведення екзаменаційних сесій, деканатом ве'
лись і такі поточні справи:
— прийом особових справ студентів від приймальної комісії, оформлення
особової картки студентів з програми «Контингент»;
— формування навчальних груп I та II (друга вища освіта) курсів;
— проведено установчу сесію I та II (друга вища освіта) та III (регіональні
представництва) курсів, виписано залікові книжки;
— підготовка та відсилка викликів на сесію, реєстрація контрольних робіт;
— здійснювався контроль оплати за навчання та надсилались повідомлен'
ня боржникам;
— підготовка проектів наказів, оформлення витягів із наказів та їх подаль'
ше внесення в особові справи;
— підготовка даних для статистичного звіту за формою 3'НК.
 Всього в регіональних представництвах навчаються 605 студентів.
У результаті проведення інформаційної роботи відкрито представництво
з набору студентів та проводиться навчання для студентів I курсу у м. Черкаси
на базі Черкаської академії менеджменту у кількості 12 осіб.

Деканат підготовчого факультету для іноземних громадян
Декан — доц. Т.П. Цапко
Зараховано 123 іноземні абітурієнти з 11 країн світу.
 70 слухачів підфаку вступають на I курс НФаУ.
 Розширено географію за рахунок нових країн: Кот'д’Івуар,
Уганда, Іран.
 Сформовано 23 навчальні групи.
 Відвідування занять та успішність значно покращились.
 Якісна успішність — 4,2 — середній бал з російської мови.
 Протягом навчального року проведено 12 культурно'виховних заходів.
 Профорієнтаційна робота:
— розповсюджено 451 бланк «Запрошеня на навчання» у 34 країни;
— проведено зустрічі декана підфаку зі слухачами підфаків ВНЗ м. Харкова,
а також Києва, Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Сімферополя, Запоріжжя;
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— видано новий рекламний проспект підготовчого факультету НФаУ;
— розіслано 250 листів батькам студентів англійською, французькою та
арабською мовами з наданням додаткової рекламної інформації;
— підготовлено та проведено День відкритих дверей НФаУ для студентів
підготовчих факультетів м. Харкова з екскурсією на провідні кафедри.
— активізувалось листування з посольствами Ісламської Республіки Іран,
Туреччини та Малайзії з метою залучення молоді до навчання в НФаУ;
— розширено ліцензійний обсяг до 400 студентів.

Міжнародний депаратамент
Керівники: проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків —
доц. Г.В. Зайченко, декан факультету іноземних студентів — В.І. Вельма,
декан підготовчого факультету — Т.П. Цапко

Проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків Г.В. Зайченко
взяла участь у роботі Міжнародного семінару «Болонський процес у вищій
освіті: впровадження», який проходив 25–26 листопада 2003 року, та увійшла
до складу робочої групи для розробки проекту Державної програми підготов'
ки фахівців для зарубіжних країн, а також, 30 квітня — 3 травня 2004 р. взяла
участь у представленні вищої школи України та поширенні освітніх послуг
в Індонезійському регіоні на Всесвітній виставці освіти «ЕDІТЕХ — 2004», під
час якої було проведено зустріч з Міністерством освіти Малайзії, встановлено
прямий контакт та обговорено узгодження умов акредитації українських ВНЗ
у Малайзії; відбулось підписання та заключення договорів з фірмами щодо на'
бору іноземних громадян; знайомство з правилами та вимогами уряду Малайзії
про набір малазійських абітурієнтів на навчання у ВНЗ України.
 Створено алгоритм оформлення закордонних відряджень. Міжнарод'
ним відділом готуються листи до МОЗ України для отримання дозволу на за'
кордонні відрядження співробітників університету.
 Направлені аплікаційні форми для вступу НФаУ до таких міжнародних
організацій: Міжнародна фармацевтична федерація, Європейська асоціація
студентів фармацевтів, Європейська асоціація фармацевтичних факультетів.
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Європейська асоціація клінічних фармацевтів, Європейська асоціація універ'
ситетів.
 Завдяки контактам з міжнародними фондами Фулбрайта, Маскі, ОААО
та міжнародними організаціями ІР5Р та РІР проводиться інформування сту'
дентів та молодих спеціалістів університету щодо програм обмінів, стипендій
і грантів, міжнародних студентських проектів. Міжнародним відділом було
створено та видано посібник «Практичні рекомендації і поради для написан'
ня заявок на отримання грантів».
 Відповідно до календаря національних свят відіслані святкові листи до
посольств, земляцтв країн, що направили своїх студентів для навчання в уні'
верситеті, а також поздоровлення колективам ВНЗ, пов’язаним з НФаУ друж'
німи зв’язками.
 Міжнародний департамент НФаУ постійно підтримує зв’язок з фарма'
цевтичними департаментами Лівану, Марокко, Йорданії, США, Канади, Ве'
ликої Британії, Греції з приводу визнання дипломів НФаУ урядом цих країн,
оформлено 52 підтвердження.
 Встановлено зв’язки з Ханойським фармацевтичним університетом
(В’єтнам), Таджикським державним медичним університетом. Підписані про'
токоли про наміри.
 Продовжуються відносини з фармацевтичним факультетом медичного
університету м. Гданськ (Польща), фармацевтичним факультетом Земмель'
вейського університету м. Будапешт (Угорщина), фармацевтичним факульте'
том медичного університету м. Софія (Болгарія), фармацевтичним факульте'
том медичного університету м. Каунас (Литва), фармацевтичним факультетом
державного університету м. Тбілісі (Грузія), фармацевтичним інститутом
м. Ташкент (Узбекистан), Познанським університетом медичних наук ім. К. Мар'
цинковського (Польща), Ростовським державним університетом (Росія), Мос'
ковською медичною академією ім. І.М. Сеченова (Росія).
 Встановлена усна домовленість про співробітництво з університетом
м. Любляна (Словенія).
 Отримано запрошення відвідати Познанський університет медичних
наук ім. К. Марцинковського (Польща) з метою обговорення подальшого
співробітництва.
 Досягнена офіційна домовленість з фармацевтичним факультетом ме'
дичного університету м. Гданськ (Польща) щодо проведення безвалютного ака'
демічного обміну.
 Обговорюються терміни проведення літньої навчальної практики сту'
дентів фармацевтичного факультету медичного університету м. Софія на базі
НФаУ, а також можливість організації подібної практики для студентів нашо'
го університету в Болгарії та Словенії.
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Міжнародним відділом НФаУ створено рекламний буклет НФаУ чотир'
ма мовами, рекламні листівки та постери факультету іноземних студентів та підго'
товчого факультету, проводиться рекламна та інформаційна діяльність через
консультаційні пункти НФаУ в Лівані, Марокко, Сирії, Тунісі, Маврикії та ін.
 Були розроблені та створені англійська, німецька, французька, іспанська
та арабська версії Іnternet'сторінки НФаУ. Створений та поповнюється банк
даних випускників НФаУ. Розміщена інформація англійською та арабською мо'
вами про НФаУ у двох міжнародних довідниках «Study in Ukraine».
 Поновлено інформацію в міжнародному довіднику університетів, який
видається ЮНЕСКО.
 22 викладачі поглиблено вивчали англійську мову для забезпечення анг'
ломовної форми навчання.
 Вперше за останні 20 років організовано та проведено «безвалютний»
академічний обмін студентами з фармацевтичними факультетами Польщі та
Болгарії.
 Проректор з навчальної роботи та міжнародних зв’язків Г.В. Зайченко
увійшла до складу робочої групи, делегованої урядом для розробки Державної
програми підготовки фахівців для зарубіжних країн.
 Підготовлені та направлені у посольства матеріали та документи щодо
акредитації НФаУ в Малайзії та Ірані з метою визнання дипломів та кваліфі'
кацій.
 Залучено до набору іноземних абітурієнтів 5 нових фірм'контрактерів.
Розроблено та впроваджено нові міжнародні (двомовні) контракти.
 Організовано роботу серед іноземних студентів та випусків НФаУ щодо
обладнання алеї 73 іноземними прапорами до святкування 350'річчя Харкова
та 200'річчя НФаУ.
 Видано інформаційний довідник «Гуртожитки НФаУ», «Практичні ре'
комендації і поради для написання заявок на отримання грантів».
 Національний фармацевтичний університет зберігає позиції лідера се'
ред ВНЗ системи охорони здоров’я та вищих навчальних закладів Харківсько'
го регіону за контингентом іноземних студентів. У 2003/2004 н. р. тут навча'
лись близько 830 іноземних громадян із 33 зарубіжних країн, в тому числі
6 країн СНД.
 Особливості набору 2003 року:
— зараховано I–V курси 123 іноземних громадянина з 23 країн світу. Серед
нових країн — Кот'д’Івуар, Конго, Китай, Кіпр, Іран, Аргентина, Бразилія. Зро'
стає контингент студентів з Болгарії (28 осіб) та країн СНД — більш ніж
23 особи;
— контингент переведених з інших вищих навчальних закладів України
та зарубіжжя (49 осіб із 24 ВНЗ);
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— завдяки зваженій ціновій стратегії (підвищення вартості навчання для
іноземців) вдалося збільшити економічні показники — надходження коштів за
рахунок надання освітніх послуг іноземцям;
— розширилось коло юридичних та фізичних осіб, що здійснюють набір
іноземних громадян — 10 фірм та контрактерів.
 Особливості випуску 2004 року:
— понад 10 випускників виявили бажання продовжити навчання в аспі'
рантурі університету, 8 осіб бажають отримати другу вищу освіту за спеціаль'
ністю «Лабораторна діагностика», 5 — за спеціальністю «Клінічна фармація»;
— протягом року міжнародний департамент перевіряли 6 комісій. Заува'
жень та суттєвих недоліків не виявлено.

Приймальна комісія
Відповідальний секретар — доц. Н.В. Живора
За минулий навчальний рік інформація про набір до НФаУ
була розміщена у 29 виданнях загальним тиражем 1 460 000 при'
мірників (загальний тираж у минулому році — 1 051 700 прим.).
Це:
— довідники ВНЗ України;
— каталоги ВНЗ України;
— журнали «Куди піти навчатись», «Работа и учеба», «По'
мічник абітурієнта», «Бізнес'уікенд», «Провізор», «Вісник фармації», «Клінічна
фармація»;
— газети «Експрес», «Комсомольская правда в Украине», «СНГ»;
— інформація про університет також була розміщена у регіональних довід'
никах підприємств, організацій та установ «Золоті сторінки», крім Харкова,
ще у 9 містах України: Дніпропетровську, Києві, Запоріжжі, Херсоні, Луган'
ську, Одесі, Сімферополі, Миколаєві, Львові.
 Для підтримки відповідного рівня інформування абітурієнтів приймаль'
ною комісією були підготовлені рекламно'інформаційні матеріали про набір
до НФаУ:
— буклет про НФаУ;
— умови прийому.
 Видано посібник «Абітурієнту НФаУ», який містить великий обсяг ма'
теріалу щодо умов та підготовки абітурієнтів до вступу. У цьому році вийшло
восьме доповнене та перероблене видання довідника, на який отримано гриф
Міністерства освіти і науки України.
 Була оновлена інформація про набір до НФаУ на сайті університету. Крім
того, у цьому році інформація про університет вперше розміщена на сайтах:
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— «Проект RIN» (Российская информационная сеть);
— «Освітній портал», м. Черкаси;
— регіональний портал «Весь Харьков»;
— сайт Авторської школи Бойка, м. Харків.
 Профорієнтаційна робота проводилась також на базі ряду загально'
освітніх навчальних закладів, з якими були укладені договори про співпрацю.
Зокрема така робота проводилась з:
— загальноосвітньою школою I–III ступенів № 4 м. Куп’янська;
— навчально'виховним комплексом № 161 «Імпульс» м. Харкова;
— приватним середнім загальноосвітнім навчально'виховним комплексом
«Авторська школа Бойка».
 Проведені 3 Дні відкритих дверей. Інформація про проведення була роз'
міщена в бюлетені «Паровоз» Харківського метрополітену. Дні відкритих две'
рей відвідали понад 700 майбутніх абітурієнтів.
 Для абітурієнтів протягом року працювали госпрозрахункові підготовчі
курси, організовані навчальною частиною. Випускні іспити з підкурсів за зго'
дою абітурієнтів були зараховані як вступні випробування на контрактну фор'
му навчання.
Приймальна комісія працює протягом усього року. За минулий навчаль'
ний рік надано понад 5000 консультацій відвідувачам; дана відповідь на всі пись'
мові запити та телефонні дзвінки.
Набір на денну форму навчання за держзамовленням
 Подано заяв до НФаУ:
— на місця бюджетного фінансування — 573 (у 2002 р. — 575);
— на місця за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб:
на денну форму навчання — 1314 (2002 р. — 1298);
на заочну форму навчання — 1325 (2002 р. — 1221).
Усього було подано 3212 заяв (проти 3094 у 2002 році).
 Середній конкурс до НФаУ на місця держзамовлення складав 4,8 особи
на місце (у 2002 році він був меншим — 3,6; середній конкурс у медичних ВНЗ
України в 2003 році складав 2,4 особи на місце). Якщо розглядати окремо за
спеціальностями, то найвищий конкурс — 7 осіб на місце — був на спеціаль'
ності «Біотехнологія»; 6,8 — на «ТФП»; 6,6 — на «ТПКЗ».
 Згідно з планом МОЗ України в цьому році за державним замовленням
зараховано 120 осіб (у порівнянні з минулим роком їх кількість зменшилась на
40 одиниць: на 10 — за спеціальністю «Фармація» та на 30 — за спеціальністю
«Технологія фармацевтичних препаратів»). Студентами стали:
— за спеціальністю «Фармація» — 85 осіб;
— за спеціальністю «Клінічна фармація» — 10 осіб;
— за спеціальністю «Технологія парфумерно'косметичних засобів» — 5 осіб;
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— за спеціальністю «Лабораторна діагностика» — 5 осіб;
— за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів» — 10 осіб;
— за спеціальністю «Біотехнологія» — 5 осіб.
 Якісний склад зарахованих:
— жителів села — 22;
— потерпілих від аварії на ЧАЕС — 7;
— осіб, які мають диплом з відзнакою, золоті або срібні медалі — 31;
— призерів Всеукраїнських олімпіад з хімії, переможців конкурсу фахової
майстерності з фармації — 2.
Набір на заочну форму навчання
 Загальна кількість поданих заяв, якщо порівнювати з даними за 2002 рік,
зросла і становила 1325 осіб (проти 1221 у 2002 р.).
 Загальна кількість зарахованих на заочну форму навчання складає
1192 особи (у 2002 р. — 1078).
 У порівнянні з 2002 роком збільшилась кількість зарахованих студентів
за наступними спеціальностями:
— «Фармація» — 996 осіб (у 2002 р. — 907);
— «Технологія фармацевтичних препаратів» — 41 особа (у 2002 р. — 33);
— «Маркетинг» — 57 осіб (у 2002 р. — 30).
 Треба зазначити, що практично повністю у 2003 році відповідно до
ліцензії за спеціальністю «Фармація» зараховано 996 осіб на 1000 ліцензова'
них місць.
 Таким чином, студентами Національного фармацевтичного університе'
ту у 2003 році стали:
на денній формі навчання — 1242 особи,
на заочній формі навчання — 1192 особи.
Збільшення набору за всіма формами навчання стало результатом ціле'
спрямованої роботи всього колективу університету.
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3. АДМІНІСТРАТИВНОУПРАВЛІНСЬКІ
ПІДРОЗДІЛИ
Відділ кадрів
Керівник — помічник ректора з кадрових питань З.Ф. Подстрелова
Видано 640 наказів за особовим складом.
 Видано 410 довідок.
 Оформлення 545 лікарняних листків.
 Оформлено 25 пенсійних справ.
 Оформлено 1285 документів до Пенсійного фонду та вида'
но свідоцтв про обов’язкове загальнодержавне страхування.
 Оформлено 217 особових справ.
 Внесено 1970 записів у трудові книжки.
 Оформлено 260 актів на виплату матеріальної допомоги, 14 наказів
з основної діяльності, 11 розпоряджень.
 38 листів у структурні підрозділи та 62 — до інших організацій.
 Оголошено конкурс на 140 посад науково'педагогічних працівників.
 Прийнято на роботу 325 осіб.
 Звільнено з роботи 218 осіб.
 Укладено 85 контрактів із науково'педагогічними працівниками.
 Переглянуто правила внутрішнього трудового розпорядку НФаУ.
 Проведено рейди з перевірки трудової дисципліни по підрозділах.
 Введено обов’язковий журнал обліку приходу на роботу у структурних
підрозділах.
 Облік графіків роботи кафедр.
 Видано 1387 посвідчень.
 Підготовлено 94 нагородні справи та одержано відомчих грамот.
 Затверджено графіки відпусток працівників підрозділів університету на
2004 рік.
 Здійснено аналіз використання відпусток працівниками за 2003 рік.
 Підготовлено звітів: щомісячних — 3, щоквартальних — 2, річних — 6.
 Видано штатний формуляр ПВС та збірник «Положення про структурні
підрозділи НФаУ».
 Участь у роботі комісій: з перегляду Статуту НФаУ, з розробки колектив'
ного договору, з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
з нагоди святкування 200'річчя започаткування фармацевтичної освіти в Ук'
раїні, з розподілу та працевлаштування молодих спеціалістів, з розподілу та
працевлаштування аспірантів, докторантів, з присвоєння розрядів робітникам,
з трудових суперечок. Участь у роботі оргкомітету щодо проведення конфе'
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ренції трудового колективу з виборів ректора університету (підготовка всіх
матеріалів для подання у МОЗ України).
 Координація кадрової роботи ІПКСФ, технікуму НФаУ.
 Підготовлено доповідь на ректорську раду «Аналіз наявності кадрового
резерву на кафедрах університету».
 Постійна робота кадрової комісії: з покращення якісного складу керів'
ництва кафедрами та резерву на посаду зав. кафедрами, аналіз звітів зав. ка'
федр та науково'педагогічних працівників про умови виконання контрактів,
затвердження термінів переукладання контрактів та строкових трудових до'
говорів науково'педагогічних працівників (розглянуто 232 особові справи), роз'
роблено та затверджено «Положення про кадрову комісію НФаУ».
 Участь у роботі ректорату щодо удосконалення структури та управління
діяльністю університету.
— Проведено кількісний та якісний аналіз кадрового потенціалу.
— Узагальнені матеріали для доповіді ректора на вченій раді.
— Підготовлено наказ «Про реорганізаційні заходи щодо удосконалення
структури університету», в якому представлена нова структура: реорганізовані
нові факультети і кафедри.
— Проведено комплекс заходів щодо забезпечення реорганізації структу'
ри університету, проведена велика підготовча робота з підбору науково'педа'
гогічного складу двадцяти реорганізованих та нових кафедр, професорів, до'
центів, асистентів, оголошено конкурс на 140 посад, підготовлено 140 справ
викладачів для розгляду на вченій раді НФаУ та вчених радах факультетів, підго'
товлено наказ про призначення на посади обраних за конкурсом завідувачів
кафедр та викладачів кафедр, розроблено нову форму контракту із завідувача'
ми кафедр, виходячи із вимог Закону України «Про вищу освіту».
 Ексклюзивна діяльність:
— взято участь у створенні брошури «Національний фармацевтичний уні'
верситет. Здобутки і плани 2002/2003 — 2003/2004»;
— розроблені ілюстративні матеріали — 90 ілюстрацій;
— спільно з комп’ютерним центром розроблена Почесна грамота НФаУ
та Почесний диплом НФаУ.
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Фінансовоекономічна служба
Керівники: головний бухгалтер Т.П. Хурсал,
заступник ректора з економічних питань Л.М. Коваленко
За період з вересня 2003 р. по червень 2004 р. доходи спеці'
ального фонду складають 27 654,4 тис. грн., або 88,1 % від за'
гального обсягу надходжень.
— 25 374,4 тис. грн. — за навчання студентів
— 800,7 тис. грн. — за проживання в гуртожитках
— 266,9 тис. грн. — за виконання госпрозрахункових НДР
— 126,0 тис. грн. — за оренду приміщень
— 32,5 тис. грн. — за видання журналів
— 1053,9 тис. грн. — за надання інших платних послуг.
 Витрати за 2003/2004 навчальний рік склали 23 579,4 тис. грн., у т. ч.:
— 8747,2 тис. грн. — заробітна плата з нарахуваннями
— 5688,8 тис. грн. — капітальний ремонт і будівництво
— 1602,3 тис. грн. — придбання обладнання
— 2001,0 тис. грн. — комунальні послуги
— 331,5 тис. грн. — податки
— 226,4 тис. грн. — відрядження
— 20,6 тис. грн.
— соціальний захист студентів, аспірантів
— 317,5 тис. грн. — наукові дослідження
— 51,6 тис. грн.
— поточний ремонт споруд
— 4592,5 тис. грн. — інші послуги та видатки.
Бюджет НФаУ формується і виконується на показниках економічного та
соціального розвитку університету. Заходи з його виконання спрямовані на
створення сприятливих умов для виконання державного замовлення на підго'
товку висококваліфікованих спеціалістів у галузі фармації і встановлення до'
даткових порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально'
побутових пільг у межах наявних ресурсів.
При повному виконанні вимог щодо встановлення посадових окладів та
надбавок, гарантованих чинним законодавством, протягом навчального року
виплачувались:
 стимулюючі надбавки — 1194,6 тис. грн.
 премії — 779, 4 тис. грн.
з них:
— на підготовку кадрів — 10,5 тис. грн.
— за видання підручників та посібників — 29,7 тис. грн.
— до ювілейних дат — 13,9 тис. грн.
— до свят — 240,3 тис. грн.
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матеріальна допомога — 45,6 тис. грн.

у т. ч.:
— при скрутному стані — 31,8 тис. грн.
— на поховання — 13,8 тис. грн.
 Підготовлено та подано до Міністерства охорони здоров’я України бю'
джетний запит за кодами програмної класифікації бюджету на 2005 рік:
— нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України
— та інших міністерств
74
— наказів та розпоряджень ректора НФаУ 809
— проектів наказів та службових записок
2977
— листів інших організацій
134
— підготовлено наказів
182
 Проведено 466 розрахунків на платні послуги.
 Опрацьовано договорів:
— на придбання предметів постачання і матеріалів 24
— на поточний ремонт обладнання, автомобілів
30
— на закупівлю послуг
120
— на закупівлю комунальних послуг
21
 Підготовлено та опрацьовано процедур закупівель:
— відкриті торги
6
— закупівля у одного постачальника 2
— запит цінових котирувань
462
 Опрацьовано тендерних пропозицій:
— відкриті торги
48
— закупівля у одного постачальника 2
— запит цінових котирувань
1386
 Протягом року:
— опрацьовано документи по 42 циклам підвищення кваліфікації;
— опрацьовано понад 4650 звернень з оплати за проживання у гуртожитку,
— 20 700 звернень з оплати за навчання;
— оформлено документів з 50 науково'дослідних договорів з замовниками;
— у зв’язку з підвищенням проведені перерахунки заробітної плати 1700 спів'
робітникам НФаУ;
— надано понад 330 звітів до 12 різних установ.
 Доопрацьовано згідно з державними нормативними документами:
— положення про оплату праці співробітників університету;
— положення про заохочення педагогічних та науково'педагогічних пра'
цівників університету;
— положення про надання матеріальної допомоги студентам із числа дітей'
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт та студентам із
малозабезпечених сімей;
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— положення про призначення стипендій ім. М.А. Валяшка студентам
НФаУ;
— положення про соціальну допомогу студентам, аспірантам, докторан'
там НФаУ.
 Внесено зміни та доповнення до колективного договору НФаУ, науко'
во'дослідних договорів з юридичними особами.
 Спільно з ІПКСФ розроблено згідно з державними нормативними доку'
ментами положення про надання післядипломної освіти понад державне за'
мовлення.
 У ході перевірок діяльності фінансово'економічних служб Управлінням
праці та соціального захисту населення Комінтернівського району м. Харко'
ва, КРУ в Харківській області, Рахунковою палатою України та Державною
інспекцією з контролю за цінами в Харківській області не встановлено пору'
шень у фінансово'господарській діяльності університету.
Перспективи:
 Розробити та затвердити положення про порядок встановлення надба'
вок з урахуванням активної позиції співробітника.
 Підготувати звіт про виконання колективного договору по університе'
ту (економічний розділ).
 Скласти економічно обґрунтовані пропозиції бюджетного запиту по уні'
верситету на 2005 фінансовий рік.
 Розробити викладення ефективного та доцільного використання бюд'
жетних коштів на 2004/2005 навчальний рік.

Адміністративногосподарська частина
Керівник — проректор з АГР В.Т. Смоляник
Введено в експлуатацію фізкультурно'оздоровчий комп'
лекс.
 Проведено ремонт фасадної частини будівлі адміністратив'
ного корпусу по вул. Пушкінській, 53.
 Проведено ремонт приміщень та частковий ремонт
покрівлі.
 Проведено проект реконструкції та капітальний ремонт
приміщень їдальні по вул. Олександра Невського, 18.
 Проведено капітальний ремонт санітарно'технічних приміщень гурто'
житку № 5.
 Проведено капітальний ремонт приміщень навчального корпусу на
пл. Повстання, 17.
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Розроблено проект реконструкції теплопостачання навчальних корпусів
по вул. Блюхера, 4, будівельно'монтажні роботи з реконструкції та ремонт при'
міщень кафе тощо.
 Проведено капітальний ремонт та реконструкцію приміщень навчаль'
ного корпусу по вул. Мельникова, 12: відремонтовано приміщення кафедри
патологічної фізіології, а наприкінці року введено в дію аудиторію № 2.
 Проведено капітальний ремонт приміщень 1–5 поверхів гуртожитку № 1.
 На поточний ремонт у 2003 році витрачено 154 000 грн.
 Придбано:
— меблі для навчальних аудиторій та гуртожитків на суму 674 686 грн.;
— обладнання для харчувального комплекса на 270 000 грн.


Харчувальний комплекс
Керівник — директор О.С. Шишкіна
Відкрито кафе в адміністративному корпусі.
 Закуплено високотехнологічне обладнання на суму 209 926 грн. Також
закуплені меблі, посуд та ін. Повністю укомплектований пункт харчування,
кількість місць — 30.
 Успішно працює їдальня в навчальному корпусі по вул. Мельникова, 12,
відкрита у квітні 2003 р., кількість місць — 60.
 Оптимальна вартість обіду у пунктах харчування — від 3 грн.
 За 2003 р. товарообіг склав 35 300 грн., з них 35 000 грн. — продукція
власного виробництва.
 У травні проведено тендер на закупівлю обладнання для укомплектації
їдальні.
 Проводиться робота щодо вивчення ринку продуктів харчування висо'
кої якості.
Перспективи:
 1.09.2004 р. планується відкриття базової їдальні харчувального комп'
лексу з повним технологічним циклом ( у технікумі НФаУ за адресою: вул. Олек'
сандра Невського, 18), кількість місць — 150.
 Охоплення гарячим харчуванням більшої кількості студентів, та співро'
бітників НФаУ.
 Удосконалення фахових здібностей працівників. Прийняття на роботу
висококваліфікованих співробітників, створення умов для продуктивної праці
колективу.
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Канцелярія
Зав. канцелярії — Н.С. Фокіна
Штат — 5 осіб.
Канцелярія сприяє веденню діловодства, організації робо'
ти з письмовими та усними зверненнями громадян, здійснює
систематичний контроль за додержанням строків виконан'
ня наказів міністра МОЗ України, рішень та постанов Колегії
МОЗ України, наказів міністра освіти і науки України, а та'
кож наказів ректора університету, рішень вченої ради і рек'
торської ради.
 Зареєстровано:
— вхідних документів — 1450
— вихідних документів — 4906, з них:
— на рівні області — 2235;
— на рівні міністерств — 1070;
— на рівні ВНЗ — 491;
— на рівні посольств — 180;
— до інших міст України — 930.
— внутрішніх документів (звернення до зав. кафедр, повідомлення, вказів'
ки тощо) — 180.
 Оформлено:
— посвідчень про відрядження та розпоряджень до кожного — 1269.
 Видано і роздано по підрозділах:
— наказів — 560;
— розпоряджень і вказівок — 136.
 Виконано:
— комп’ютерних робіт та електронних документів — 920

Помічник ректора — Т.А. Хохлова
Відповідає за збір, систематизацію та обробку інформації
для доповідей, виступів ректора університету на заходах різних
рівнів, а також за підготовку документації для офіційного лис'
тування; зв’язки з громадськістю.
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4. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНОДОПОМІЖНІ
ПІДРОЗДІЛИ
Навчальний відділ
Заступник ректора з навчальної роботи доц. Л.М. Віннік
За зазначений період співробітники відділу:
— склали програму роботи на поточний навчальний рік із кон'
кретними термінами запланованих робіт;
— протягом року відділ курував щотижневі засідання навчаль'
но'виховних підрозділів.



Навчальнометодична робота
 Спільно з науково'методичною лабораторією з питань фармацевтичної
освіти та кафедрами НФаУ:
— вироблені пропозиції щодо перспектив поетапного відкриття нових
спеціальностей:
2004–2005
Ветеринарна фармація
Фармацевтична хімія
Хімічна технологія фармацевтичних препаратів
Контроль якості продуктів харчування
2005–2006
Біотехнологія БАР
Екобіотехнологія
Технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призна'
чення
Медико'профілактична справа
Автоматизоване управління технологічними процесами
2006–2007
Товарознавство та експертиза в митній справі
Товарознавство та комерційна діяльність
Управління трудовими ресурсами
Комерційна діяльність
Документознавство та інформаційна діяльність
 На підставі аналізу навчальних планів європейських вищих навчальних
закладів запропоновані та введені у вибіркову частину планів дисципліни:
— біологія рослин і тварин;
— клітинна генетична біологія;
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— броматологія;
— соціальна фармація;
— фармакоекономіка.
 У зв’язку зі збільшенням об’єму викладання ряду дисциплін переглянуто
та внесено зміни:
— до змістовної частини робочих навчальних програм;
— до ліцензійного іспиту «Крок'1» та «Крок'2» було проведено додаткові
консультації з 19 дисциплін спеціальності «Фармація» загальним обсягом 264 го'
дини;
— до змістовної частини навчальних планів спеціальностей «Промислова
біотехнологія», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент органі'
зацій», «Лабораторна діагностика».
 Взято участь у проведенні оперативного ректорського письмового кон'
тролю залишкових знань студентів II–V курсів денної форми навчання з усіх
спеціальностей за освітньо'кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст,
магістр з метою проведення самоаналізу та акредитації Національного фарма'
цевтичного університету (наказ по НФаУ № 487 від 27.11.2003 р.).
 Проведено роботу з підготовки матеріалів для ліцензування та акреди'
тації університету за ІV рівнем.
 Проліцензовано освітню послугу «Довузівська підготовка громадян Ук'
раїни та іноземних громадян».
 Взято участь у розробці та виданні:
— наскрізної програми практики зі спеціальності «Фармація»;
— наскрізної програми практики зі спеціальності «Технологія парфумер'
но'косметичних засобів»;
— «Фармацевтична освіта за кордоном»;
— «Критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів»;
— «Кредитно'модульна організація навчання у контексті Болонського про'
цесу».
 Зменшено педагогічне навантаження науково'педагогічного персоналу
на 50 годин в середньому (min–550, max–850).
 Внесено зміни та доповнення до переліку клінічних та медико'біологіч'
них навчальних дисциплін, з яких дозволяються платні відпрацювання; загаль'
на кількість таких дисциплін — 103 (наказ по НФаУ № 514 від 10.12.2003 р.).
 Готується до друку «Інформаційний довідник НФаУ на 2004/2005 на'
вчальний рік».
 Участь у складі робочих груп у підготовці до видання:
— «Фармацевтичної енциклопедії»;
— монографії «Національний фармацевтичний університет: люди, події,
факти».
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Проведена інформаційно'аналітична робота зі складання:
— проектів розпоряджень — 5;
— проектів наказів — 14.
 Підготовлено доповіді (з використанням мультимедійного супроводження):
— на ЦМК – 2;
— на ректорській раді — 4;
— на раді університету — 2;
— на раді навчального відділу — 1;
— доповіді ректора — 3.
 Складено звітів:
— в МОЗ — 6;
— у статистичне управління Харківської області — 1;
— в управління освіти та науки Харківської обласної державної адмініст'
рації — 4;
— у СЕС Київського району та обласну студентську лікарню № 20 — 3;
— в інші організації — 12.
 Планування та організація навчального процесу — розрахунки педаго'
гічного навантаження, штату НПП та НДП, складання двічі на рік розкладів
навчальних занять та всіх видів атестації знань студентів, координація вико'
ристання навчальних площ та інш. — проводились для:
— 5 факультетів;
— 11 тис. студентів;
— 31 кафедри;
— 629 викладачів (в тому числі — 135 зовнішніх сумісників та 22 погодин'
ники).
 Складено розклади первинної та повторної ліквідації академічної забор'
гованості за підсумками зимової та літньої екзаменаційних сесій для 3,5 тис.
студентів денної та заочної форми навчання.
 Для підготовчого факультету складено:
— графіків навчального процесу — 16;
— розкладів занять — 159.
 Залучено 22 викладачі з погодинною формою оплати.
 З подання та за участю відділу введено у навчальний процес нові лекційні
аудиторії № 10, 11 та реконструйовано аудиторію № 2; також ці аудиторії осна'
щено сучасними технічними засобами навчання.
 Ведеться робота з відкриття нових лекційних аудиторій № 12, 13 у на'
вчальному корпусі по вул. Пушкінській, 27 та в аптеці № 28.
 Проведено підготовчу аналітичну роботу з питань зміни структури уні'
верситету:
— склад факультетів: кількість студентів, спеціальностей, напрямів підго'
товки, форм навчання, перспективи розвитку;
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— склад кафедр університету: кількість НПП, перелік дисциплін з напрямів
підготовки, перспективи розвитку;
— склад ІПКСФ, перспективи розвитку;
— переглянуто матеріально'технічні можливості кафедр та структур уні'
верситету з метою збільшення кількості навчальних та навчально'допоміжних
площ.
— участь у робочій групі з визначення шляхів, форм та методів упровад'
ження у навчальних закладах якісно нової методології організації навчально'
го процесу; розробці проекту нового навчального плану підготовки провізорів,
провізорів'косметологів, клінічних провізорів; розробці рейтингової системи
оцінки якості підготовки студентів та пропозицій щодо розробки навчальних
програм нового покоління.
 Ведеться постійне обслуговування програми Міністерства охорони здо'
ров’я України «Контингент студентів».
 Робота в комісії із перевірки роботи кафедр університету (згідно з пла'
ном ради університету). Було перевірено роботу 3 кафедр та 2 структурних
підрозділів університету, підготовлені довідки з перевірки.
 Госпрозрахункова діяльність відділу з довузівської підготовки — 4 572 945 грн.
Перспективи:
 Продовження роботи зі створення ювілейних видань:
— «Фармацевтична енциклопедія»
— «Навчальний процес у НФаУ»
— монографія «Національний фармацевтичний університет: люди, події,
факти».
 Здійснення роботи у групі з визначення шляхів, форм та методів упро'
вадження в НФаУ якісно нової методології організації навчального процесу —
Європейської кредитно'модульної трансферної системи (ECTS).
 Участь у складі робочої групи в розробці проекту нового навчального
плану спеціальностей напряму «Фармація», заснованого на принципах кредит'
но'модульної системи організації навчального процесу.
 Участь у розробці рейтингової системи оцінки якості підготовки сту'
дентів.
 Спільно з навчальними структурними підрозділами університету розро'
бити на підставі державних законодавчих документів внутрішньоуніверситетсь'
ке положення з питань планування та організації навчального процесу.
 З урахуванням технічної готовності комп’ютерної мережі в усіх навчаль'
них корпусах НФаУ впровадити електронне розповсюдження та облік екзаме'
наційно'залікових результатів контролю знань студентів з усіх спеціальностей
та форм навчання.
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Науковометодична (науководослідна) лабораторія
з питань фармацевтичної освіти
Зав. лабораторією — доц. Л.Г. Кайдалова
Підготовлено документи та проведено акредитацію уні
верситету та спеціальностей:
— 7.110201 Фармація;
— 7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів;
— 8.110201 Фармація;
— 7.110206 Клінічна фармація;
— 6.092901 Біотехнологія.
 Ліцензування спеціальностей:
— 7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів;
— 7.110206 Клінічна фармація.
 Ліцензування освітніх послуг:
— Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади;
— Підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади;
— Спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації);
— Перепідготовка за спеціальностями;
— Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців;
— Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програ'
мою офіцерів запасу.
 Підготовка пакету документів з відкриття спеціальностей:
— Контроль якості продуктів харчування;
— Ветеринарна фармація.
 Затверджені галузеві стандарти вищої освіти (ОКХ, ОПП) освітньо
кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму «Фармація» зі спеціальностей:
— 7.110201 Фармація;
— 7.110206 Клінічна фармація;
— 7.110202 Технологія парфумерно'косметичних засобів;
— 7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів.
 Розроблені та затверджені галузеві стандарти вищої освіти (ОКХ,
ОПП) освітньокваліфікаційного рівня магістр напряму «Фармація» зі спе
ціальностей:
— 8.110201 Фармація;
— 8.110206 Клінічна фармація;
— 8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів.
 Розроблені типові навчальні плани за спеціальностями:
— 7.050107 Економіка підприємства;
— 7.050108 Маркетинг;
— 6.050200 Менеджмент організацій;
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— 8.110201 Фармація;
— 8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів;
— 8.110206 Клінічна фармація;
— 8.000001 Якість, стандартизація та сертифікація.
 Розроблено спільно з навчальною частиною 35 робочих навчальних
планів на 2004–2005 навчальний рік за всіма спеціальностями та формами
навчання відповідно до рекомендацій МОН України про збільшення обся
гу самостійної роботи і скорочення аудиторного навантаження студентів
до 30 годин на тиждень.
 Проведено заходи щодо реалізації положень Болонського процесу:
— створено робочу групу для організаційного та методичного супровод'
ження експерименту. (Наказ № 187 від 29.04.04 р.);
— розроблено заходи щодо впровадження кредитно'модульної системи
в Національному фармацевтичному університеті;
— визначено відповідальну особу (тьютора) від кожної кафедри за впро'
вадження кредитно'модульної системи у навчальний процес;
— проведено порівняльний аналіз навчальних планів вищих навчальних
закладів Росії та країн Європи щодо ступеневості, відповідності змісту фарма'
цевтичної освіти, залікових одиниць, кількості навчальних дисциплін тощо.
(Німеччина, Франція, Чехія, Болгарія, Фінляндія, Угорщина);
— підготовлено та розіслано листи'запити на фармацевтичні факультети
з метою визначення стану підготовки до впровадження модульно'кредитної
системи на фармацевтичних факультетах ВНЗ України;
— підготовлено до видання методичні рекомендації для викладачів з мо'
дульно'кредитної системи організації навчання;
— підготовлено проект програми моніторингу якості навчання в умовах
запровадження кредитно'модульної системи організації навчання;
— виступ на ЦМК з доповіддю «Завдання та перспективи навчально'мето'
дичної роботи в університеті на 2004–2005 н. р. та впровадження кредитно'мо'
дульної системи в світлі Болонського процесу» (В.М. Толочко, Л.Г. Кайдалова).
 Проведено заходи з ліцензійних тестових іспитів «Крок1» і «Крок2»:
— підготовано та видано буклет для підготовки студентів до тестового
ліцензійного пілотного іспиту «Крок'1» зі спеціальності «Фармація»;
— проведено тестовий ліцензійний (пілотний) іспит «Крок'1» зі спеціаль'
ності «Фармація» (спільно з центром тестування навчальної частини НФаУ,
ПВС НФаУ);
— проаналізовано результати написання іспиту «Крок'1» зі спеціальності
«Фармація»;
— проведено повний аналіз буклета тестового ліцензійного іспиту «Крок'1»
зі спеціальності «Фармація» (спільно з ППС НФаУ). Розроблено матеріал та
проведено внутрішній вузівський тестовий іспит «Крок'1» зі спеціальності
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«Фармація» для студентів, які не набрали прохідного балу при написанні іспиту
1 жовтня 2003 року;
— проведена первинна експертиза тестових завдань для тестових іспитів
«Крок'1» зі спеціальності «Фармація» та «Крок'2» зі спеціальності «Фармація»,
які будуть проходити в 2004 році;
— підготовлено та видано збірник для самопідготовки студентів до тесто'
вого ліцензійного екзамену «Крок'2» «Фармація 2004»;
— підготовлено збірник для самопідготовки студентів до тестового ліцен'
зійного екзамену «Крок'1» «Фармація 2004»;
— введена в навчальний процес тестова комп’ютерна програма'тренінг
для самопідготовки студентів до тестового іспиту «Крок'2» зі спеціальності
«Фармація»;
— підготовлено матеріал и проведено ректорський контроль знань (ви'
бірковий) у студентів V курсу спеціальності «Фармація»;
— проведено тестовий ліцензійний (пілотний) іспит «Крок'2» зі спеціаль'
ності «Фармація» (спільно з центром тестування навчальної частини НФаУ,
ПВС НФаУ);
— проаналізовані результати написання «Крок'2» зі спеціальності «Фар'
мація»;
— підготовлені тестові завдання «Крок'1» зі спеціальності «Фармація»
(200 шт.) та «Крок'2» зі спеціальності «Фармація» (200 шт.) для поповнення
банку 2005 р. (спільно з ППС).
 Упродовж року було проведено:
— 5 нарад з відповідальними експертами та завідувачами кафедр;
— 2 наради науково'методичної комісії «Фармація» з питань формування
та затвердження буклетів для самопідготовки студентів до тестових екзаменів
«Крок'1» зі спеціальності «Фармація» та «Крок'2» зі спеціальності «Фармація».
 Організовано та проведено науково'практичну конференцію «Само'
стійна робота студентів: досвід, проблеми та перспективи» (квітень 2004 р.) за
участю фармацевтичних факультетів ВНЗ МОЗ України, видано збірник тез.
 Здійснено таку координаційну роботу опорних кафедр:
— згідно з листами від НМЛ зібрані звіти опорних кафедр про роботу за
2002/2003 навчальний рік та плани їх роботи на 2003/2004 навчальний рік.
Матеріали надіслані до ЦМК МОЗ України;
— підготовлено рейтинг роботи опорних кафедр;
— узагальнено роботу 18 опорних кафедр;
— проведено спільно з опорними кафедрами семінари і конференції.
 Здійснено таку роботу з видавничої діяльності:
— складено план видання навчально'методичної літератури на 2003/2004 н. р.;
— проведено аналіз та підготовку до розгляду на ЦМК всієї методичної
літератури НФаУ та технікуму НФаУ;
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— всього видано за 2003/2004 навчальний рік 155 видань, а саме:
z 5 монографій;
z 12 підручників;
z 43 навчальні посібники (з грифом МОН і МОЗ);
z 24 навчальні посібники (з грифом ЦМК НФаУ);
z 6 науково'методичних рекомендацій;
z 35 методичних рекомендацій (навчальні);
z 30 інші видання.
 Підготовлено до видання посібники, програми та методичні реко
мендації:
— наскрізна програма практики зі спеціальності «Фармація»;
— наскрізна програма практики зі спеціальності «Технологія парфумер'
но'косметичних засобів»;
— дайджест «Фармацевтична освіта. Педагогіка та психологія» № 1 і № 2;
— «Показові досліди»;
— «Дистанційне навчання»;
— «Фармацевтична освіта за кордоном»;
— «Критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів»;
— «Інноваційна освітня діяльність в НФаУ»;
— «Методика проведення занять у вищому навчальному закладі»;
— «Кредитно'модульна організація навчання у контексті Болонського про'
цесу».
 Робота з підрозділами МОЗ і МОН:
— постійно надавались консультації представникам вищих навчальних зак'
ладів за спеціальностями напряму «Фармація» щодо змісту навчання, прове'
дення практичної підготовки тощо. Організовано рецензування навчально'ме'
тодичної літератури;
— співробітництво з ЦМК МОЗ та центром тестування;
— співробітництво з НМЦ МОН України з вищої освіти;
— участь у роботі центральної методичної комісії.
 Організація проведення та обговорення відкритих (показових) за
нять та лекцій майстеркласу:
— складено план'графік відкритих занять на І–ІІ семестр 2003/2004 н. р.
— проведено викладачами університету 150 відкритих занять,
у т. ч. лекції майстер'класу:
проф. В.П. Черних
І семестр
проф. С.М. Дроговоз
І семестр
проф. О.І. Тихонов
І семестр
проф. І.А. Зупанець
І семестр
проф. Є.А. Подольська
І семестр
проф. А.С. Немченко
І семестр
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— відвідано співробітниками лабораторії 43 відкритих навчальних занят'
тя (лекції, лабораторно'практичні, майстер'клас).
Відкриті заняття проаналізовані з позицій вимог сучасної дидактики.
 Проведення постійно діючого семінару «Школа молодого виклада
ча», а саме:
— відбувся перший випуск 27 слухачів «Школи молодого викладача» з вру'
ченням сертифікатів (грудень 2003 р.);
— розроблено 8 лекцій згідно з темами, внесеними до програми «Школи»;
— підготовлено та проведено 10 навчальних занять;
— підготовлено дидактичний роздатковий матеріал до усіх 8 тем лекцій
для всіх слухачів «Школи».
 Протягом 2003/2004 навчального року підвищили кваліфікацію 265 ви
кладачів.
 Проведено соціологічні дослідження викладачів, аспірантів та сту
дентів за такими напрямами:
1. Проблеми адаптації студентів першокурсників НФаУ;
2. Ціннісні орієнтації студентів НФаУ;
3. Професійно значущі якості викладача НФаУ;
4. Самостійна робота студентів НФаУ;
5. Проблеми впровадження інноваційних технологій в навчальній діяль'
ності ВНЗ;
6. Оцінка ефективності роботи «Школи молодого викладача»;
7. Ефективність виховної роботи ВНЗ.
 Участь у роботі:
— підсумкової колегії МОН з питання «Підвищення ефективності вищої
освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в євро'
пейське співтовариство» (26–27.02. 2004 р., м. Одеса);
— ІІ Міжнародної науково'практичної конференції «Сучасні технології
вищої освіти» (25–27 вересня, 2004 р., м. Одеса);
— засідання робочої групи з розробки галузевих стандартів (23–24 жовт'
ня, 2003 р., м. Запоріжжя);
— міжнародної науково'методичної конференції «Стратегічні напрями
розвитку вищої освіти в Україні» (18–20 жовтня, 2003 р., м. Судак);
— виставки «Сучасна освіта в Україні — 2004» (5–8 лютого, 2004 р., м. Київ);
— міжнародному семінарі «Вища освіта в Україні та Болонський процес»
(12.05.2004 р., м. Київ).
 Участь у роботі ректорської ради, підготовка матеріалів та виступи
з таких проблем:
— Організація підготовки до складання ліцензійних іспитів «Крок'1»
(29.09.2003 р.).
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— Комп’ютерні технології у навчальному процесі (13.10.2003 р.).
— План перевидання навчально'методичної літератури (15.09.2003 р.).
— Результати тестового ліцензійного іспиту «Крок'1» (03.11.2003 р.).
— Підготовка до відкриття спеціальності «Ветеринарна фармація»
(23.02.2004 р.).
— Результати ліцензування та акредитації в НФаУ (19.04.2004 р.).
— Про хід підготовки до акредитації (19.01.2004 р.).
— Результати самоатестації підрозділів НФаУ (17.11.2003 р.).
 Наукова робота
Видання статей та тез у наукових фахових виданнях:
Підготовлено та видано тези:
1. Черних В.П., Толочко В.М., Кайдалова Л.Г. (Всеукраїнська конферен'
ція «Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця» 5–6 квітня,
2004 р.). Самостійна робота студентів у підготовці фахівців для фармацевтич'
ної галузі.
2. Буданова Л.Г. Засоби оцінювання професійних знань // Науково'прак'
тична конференція «Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів:
досвід, проблеми та перспективи» (м. Харків 20–21 квітня, 2004 р.).
Наукові статті у різних журналах України:
1. Толочко В.М., Буданова Л.Г., Власов В.С. Автоматизований тестовий кон'
троль знань студентів фармацевтичного вузу (факультетів) // ІІ Міжнародна
науково'методична конференція «Сучасні технології вищої освіти» (м. Одеса,
25–27 вересня, 2003 р.).
2. Буданова Л.Г. Діагностування та оцінювання професійних досягнень сту'
дентів в системі фармацевтичної освіти // Збірник наукових праць: Педагогі'
ка, психологія та медико'біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. —
Харків, 2004. Вип. 1.
3. Буданова Л.Г. Порівняльний аналіз систем підготовки та оцінювання
професійних досягнень фармацевтів за кордоном // Збірник наукових праць:
Педагогіка, психологія та медико'біологічні проблеми фізичного виховання
та спорту. — Харків, 2004. Вип. 2.
 Виступи з доповідями на конференціях та семінарах (Л.Г. Кайдалової):
1. Самостійна робота студентів в умовах модульно'кредитної системи
організації навчання (конференція «Самостійна робота студентів: досвід, про'
блеми і перспективи» 20–21 квітня 2003 р.).
2. Сучасні педагогічні технології у підготовці клінічних провізорів (кон'
ференція «Клінічна фармація: 10 років в Україні» 21.11.2003 р.).
3. Якість підготовки іноземних студентів як одна із складових Болонського
процесу (семінар «Проблеми підготовки іноземних студентів» 19.02.2004 р.).
4. Підвищення педагогічної майстерності викладачів НФаУ (конференція
«Система післядипломної освіти спеціалістів фармації в ХХІ ст.» 15.12. 2003 р.).
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Підготовлено звіти, плани та інформацію:
1. План видань навчально'методичної літератури.
2. Графік відкритих занять.
3. План роботи НМЛ на 2003–2004 р.
4. Щоквартальний звіт з наукової діяльності НМЛ.
5. Щоквартальні звіти про методичну роботу до контракту ректора.
 Участь у роботі комісії для перевірки діяльності кафедр:
— токсикологічної хімії;
— гуманітарних наук;
— патологічної фізіології;
— комп’ютерного центру.
Перспективи:
 Підготовка нормативно'методичних матеріалів з проведення педагогіч'
ного експерименту з упровадження кредитно'модульного навчання.
 Проведення конференцій, семінарів, тренінгів з питань реалізації за'
ходів щодо Болонської декларації.
 Ліцензування нових спеціальностей.
 Акредитація спеціальностей та освітніх послуг в НФаУ.
 Проведення наукових досліджень з питань педагогіки та психології.
 Проведення соціологічних досліджень в НФаУ.
 Підготовка та участь у проведенні лекцій майстер'класу та відкритих
занять.
 Упровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес.


Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Директор — проф. О.Ф. Пімінов
Проведено 39 циклів підвищення кваліфікації.
 Підвищили кваліфікацію 85 викладачів.
 Удосконалено 2875 комп’ютерних тестів:
— створено 942 нових;
— переглянуто 1833 існуючих.
 Складено 255 нових екзаменаційних білетів.
 Підготовлено 170 наочних посібників для лекцій, лабора'
торних і практичних занять.
 Навчальні плани та програми — 61:
— переглянуто та оновлено існуючих — 43;
— створено нових — 18.
 Створено нових та оновлено діючих методичних розробок лекцій, ла'
бораторних, семінарських занять — 698.
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Переглянуто тематики та матеріалів для самостійної підготовки і напи'
сання слухачами реферативних (випускних) робіт — 166.
 Підготовлено до видання або видані методичні розробки і практичні
посібники — 43:
— видано — 35;
— підготовлено до видання — 8.
 Видано 150 наукових праць.
 Підготовлено та видано 18 методичних рекомендацій, посібників.
 Створено 4 лікарські препарати (мазь «Ротоксам», мазь «Мірамер», го'
меопатична мазь протизапальної дії, стоматологічна плівка для лікування па'
родонтозу).
 Отримано 14 патентів.
 Участь у наукових конференціях, симпозіумах та семінарах:
— тези — 94;
— доповіді — 69.
 Ведеться підготовка наукових кадрів:
— докторів наук — 13;
— кандидатів наук — 14.
 Співробітництво з 35 іншими науковими, науково'дослідними та прак'
тичними установами і організаціями.
 Госпрозрахункова діяльність у 2003/2004 році проводилася, як і раніше,
за рахунок позапланового навчання 1608 фахівців фармації на госпрозрахунко'
вих умовах, що забезпечило надходження до академії близько 500 тис. грн.


Технікум Національного фармацевтичного університету
Директор технікуму — доц. Т.С. Прокопенко
Упровадження програми «Контингент»:
— створена база даних всіх студентів, які навчаються на ден'
ному та заочному відділеннях;
— сформовані навчальні плани 2003/2004 н. р. для всіх спеці'
альностей.
 Акредитація спеціальностей:
5.110203 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських
сполук;
5.110205 Виробництво фармацевтичних препаратів.
 Ліцензування освітньої діяльності «Підготовка до вступу у ВНЗ».
 Проведення вперше на спеціальності 5.110201 «Фармація» комплексно'
го державного іспиту відповідно до вимог галузевих стандартів (підготовлено


163

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

положення про іспит, створена база тестів, розроблені критерії оцінок, сфор'
мовані питання та завдання до практичної частини іспиту).
 Атестація викладачів
Встановлена категорія (осіб)
— вища
4
— перша
1
— друга
6
 Опубліковано викладацьким складом:
— підручників
—2
— навчальних посібників
—1
— методичних рекомендацій — 1
 Проведення засідань:
— адміністративної ради
— 36
— педагогічної ради
—9
— методичної ради
— 11
— циклових комісій
— 46
 Занять в школі молодого викладача
— 7.
 Виставок навчально'методичних розробок
—10.
 Педагогічні читання в рамках «Школи педагогічної майстерності».
 Поповнення бібліотечного фонду на 1838 примірників.
 Виховна робота
Культурний центр технікуму об’єднує 8 творчих колективів (студія «Рус'
ский театр», танцювальний колектив «Погляд», клуб веселих та кмітливих,
вокальний гурт «Імпульс» та інші). У цьому році створена і плідно працює фоль'
клорна студія «Барви». Учасники колективу отримали гран'прі на фестивалі
фольклорного мистецтва «Перли рідного краю».
 Проведено 30 культурно'масових заходів. Серед них найбільш вагоми'
ми є: посвята у студенти ТНФаУ, День фармацевтичного працівника. День сту'
дента, Новорічний карнавал, Міжнародний жіночий день.
 Протягом року проведено 12 екскурсій до міст Києва, Слов’яногірська,
Полтави, Ізюму, Краснокутська.
 У рамках додаткової освіти студенти III курсу закінчили навчання за про'
грамою «Як розпочати власну справу».
 Студентський парламент взяв участь у 15 заходах, де на рівні району та
міста представляв студентство ТНФаУ.
 Робота 7 спортивних секцій та гуртків (з волейболу, баскетболу, оздо-'
ровчої аеробіки, легкої атлетики та інших), які відвідують більш ніж 120 сту'
дентів технікуму, націлена на формування здорового способу життя. Переможці
спортивних змагань міського та районного рівнів отримали 8 дипломів та
2 грамоти.
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Діяльність предметних гуртків охоплює більш ніж 70 студентів різних
курсів. Студенти ТНФаУ взяли участь у 4 науково'практичних конференціях
різного рівня.
 Участь у міських та обласних заходах:
— Навчально'методична конференція викладачів вищих медичних за'
кладів I–II рівнів акредитації «Шляхи підвищення майстерності та методич'
ної майстерності. Втілення новітніх технологій у навчальний процес».
— Науково'практична конференція «Виховна робота як фактор гуманізації
та гуманітаризації навчально'виховного процесу».
— Обласний конкурс на кращий екологічний плакат у Харківському коо'
перативному технікумі 25 грудня 2003 р.
— III обласна екологічна конференція та олімпіада «Екологічні аспекти
сучасного підходу до перевезення пасажирів та вантажів на залізничному транс'
порті» в ХТЗТ.
— Міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми
створення лікарських препаратів», НФаУ, 14 квітня 2004 р.
— Обласна студентська виставка технічної творчості ВНЗ І та ІІ рівнів ак'
редитації. Автотранспортний технікум, 26–27 квітня 2004 р.
— 38 обласна студентська науково'практична конференція (за підсумками
науково'дослідницької роботи студентів) та виставка творчих робіт студентів
«Здоров’я молоді — майбутнє рідного краю» в Харківському базовому училищі № 1,
18 травня 2004 р.
— Конкурс студентських наукових робіт з напрямку «Охорона здоров’я та
екологія».
За участь у вищеназваних заходах колектив технікуму, а також учасники
нагороджені дипломами, грамотами.
Перспективи:
 Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від
27 лютого 2004 р., запровадити з 2004/2005 навчального року тижневе ауди'
торне навантаження для студентів 30 годин. Удосконалити навчальні плани.
 Урізноманітнити форми і види самостійної роботи, створити систему
управління якістю самостійної роботи. З цією метою працювати над створен'
ням навчально'методичної літератури (методичні рекомендації, навчальні по'
сібники, опорні конспекти лекцій).
 З метою структуризації навчального матеріалу дисциплін, застосування
нових методів оцінювання знань студентів, скласти з кожної дисципліни
змістовні модулі відповідно до галузевих стандартів освіти.
 Визначити шляхи поліпшення співпраці з роботодавцями з метою покращення професійно'практичної підготовки студентів та працевлаштування
випускників.
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Бібліотека
Директор — Н.Б. Лісовол
Бібліотека віднесена до другої групи з оплати праці і є однією
з провідних бібліотек ВНЗ м. Харкова. В структурі бібліоте'
ки працюють 8 відділів, 5 секторів та філія (бібліотека хіміко'
фармацевтичного технікуму.
 Фонд бібліотеки налічує понад 420 000 примірників книг,
журналів, дисертацій, CD'ROM, DVD'ROM. Видання з фар'
мації представлені в фонді бібліотеки з 1841 року.
 Понад 95 % дисциплін забезпечені навчальною літературою.
 На 6 абонементах і в 4 читальних залах обслуговуються понад 11 000 ко'
ристувачів.
 Понад 35 % фонду діє у відкритому доступі. Це фонди довідкової та
інформаційної літератури, фонд читального залу, фонд відділу зарубіжних ви'
дань, фонд літературно'художніх видань.
 Працює електронний читальний зал та абонемент учбової літератури
для молодших курсів. Були відкриті бібліотечні пункти у 4 гуртожитках.
 Працюють 2 локальні комп’ютерні мережі на базі операційної системи
Windows 98.
 Бази даних на електронних носіях (електронний каталог, електронна
картотека книгозабезпечення навчального процесу, електронна картотека
«Праці вчених НФаУ») вміщують понад 27 000 назв.
 Бібліотека має вихід до мережі Іnternet, працює електронна пошта. На
сайті університету їй присвячено web'сторінку.
 Бібліотека щорічно поповнює свій фонд майже 60 000 примірниками.
Це і видання університету; і зарубіжні видання, отримані шляхом міжнародно'
го книгообміну із США, Німеччини, Болгарії, Польщі; і видання, отримані зав'
дяки зв’язкам з міжнародними книготорговими фірмами «Шпрінгер», «Кар'
гер» та іншими.
 Завдяки грантам міжнародного фонду «Відродження» бібліотека на цей
час дає змогу користуватись 5 базами на CD' та DVD'ROM і 17 базами в режимі
«он'лайн».
Перспективи:
 Взяти участь у проектуванні та будівництві культурно'бібліотечного ком'
плексу.
 Розширити приміщення бібліотеки та покращити умови для самостійної
роботи студентів (придбання сучасних меблів та комп’ютерної техніки).
 Продовжувати роботу зі створення повнотекстових баз даних (елект'
ронних версій журналів та методичних вказівок, що видаються у НФаУ, елект'
ронних підручників).
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Відділ виробничої практики
Керівники: помічник першого проректора з практичної
підготовки студентів — доц. С.В. Огарь, зав. відділом виробничої
практики — О.Я. Барковська
Створений навчальний структурний
підрозділ з практичної підготовки сту'
дентів у відповідності до наказу НФаУ
№ 60 від 05.09.2003 року, розташований на
базі ТОВ «Аптека № 28», до його складу
входять: відділ виробничої практики, на'
вчальні класи та навчально'допоміжні при'
міщення.
 Відділ практики здійснює загальну організацію навчально'виробничої
практики та контроль за її проведенням і у своїй роботі керується «Положен'
ням про практику в Національному фармацевтичному університеті», розроб'
леним колективом відділу у 2003/2004 н. р.
 Відділом практики спільно з 17 кафедрами, що забезпечують навчаль'
но'методичне керівництво практикою, проведена робота з організації 89 прак'
тик для 5499 студентів 11 спеціальностей, у тому числі і студентів заочної фор'
ми навчання.
 Проведені виробничі наради на кафедрах ІІТ, економіки підприємства,
ЗТЛ з питань організації практик для студентів фармацевтичного факультету
та факультету промислової фармації, укладення договорів з базами практики,
удосконалення документів з практики та ін.
 Проведені засідання за підсумками практики на кафедрі клінічної фар'
мації. Студенти після проходження виробничої практики з клінічної фарма'
кології і навчальної практики з фармацевтичної інформації та фармацевтич'
ної опіки звітували у присутності завідувача кафедри, викладачів, представ'
ників відділу практики. На обговореннях результатів практики узагальнював'
ся позитивний досвід та виявлялись недоліки.
 Складена нова форма договору на проведення практики студентів, уз'
годжена з юридичною фірмою ЗАТ «Інюрполіс». Предметом даного договору
є забезпечення умов для проходження практики студентів НФаУ. Кращим
35 аптекам м. Харкова надані таблички з інформацією про те, що аптечна уста'
нова є базою практики Національного фармацевтичного університету.
 Укладено близько 209 договорів з підприємствами, установами, органі'
заціями м. Харкова та різних регіонів України. Базовими є 44 аптеки м. Харко'
ва, у тому числі 17 — Обласного аптечного складу, 11 аптечних установ Харків'
ської області, 23 — інших областей України.


167

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Укладені угоди з провідними підприємствами фармацевтичної промис'
ловості різних областей України: ЗАТ «Концерн «Стірол» (м. Горлівка), ТОВ
«Новофарм'Біосинтез» (м. Новоград'Волинський); ЗАТ «Борщагівський ХФЗ»,
ЗАТ «ФФ «Дарниця», ЗАТ «Індар», АТ «Київмедпрепарат», ЗАТ «Київський віта'
мінний завод», ВАТ «Фармак» (м. Київ); АТ «Монфарм» (м. Монастирище),
ДП «Біостимулятор» (м. Одеса); ВАТ «Лубнифарм» (м. Лубни); ВАТ «Вітаміни»
(м. Умань); Луганська фармацевтична фабрика, ВАТ «Галичфарм» (м. Львів).
 Спільно з кафедрою мікробіології організована виробнича практика
з мікробіології, вірусології, імунології, гігієни та екології для студентів ІІІ кур'
су спеціальності «Лабораторна діагностика» на базі ДП «Харківський НДІ
гігієни праці та професійних захворювань», Інституту мікробіології та імуно'
логії ім. І.І. Мечнікова та санітарно'епідеміологічної станції Південної заліз'
ниці.
 Спільно з кафедрою клінічної фармації організована виробнича прак'
тика з клінічної лабораторної діагностики для студентів III курсу спеціальності
«Лабораторна діагностика» на базі науково'дослідних інститутів та лікуваль'
них установ м. Харкова, а студентам випускного курсу спеціальності «Клінічна
фармація» 7 тижнів відводилось на навчальну практику з фармацевтичної
інформації та фармацевтичної опіки, навчальну практику з фармакоекономі'
ки і виробничу з медичної хімії. Слід зазначити, що практики із вказаних спеці'
альностей проводились вперше.
 Укладені договори з Дослідною станцією лікарських рослин УААН Пол'
тавської обл., ТОВ «Райдуга» Сімферопольського району, Чернігівським дер'
жавним педагогічним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Івано'Франківською
державною медичною академією на проходження практики студентів НФаУ з
фармакогнозії.
 Відділом практики розпочато створення автоматизованого банку даних
баз практики, що включає систематизований перелік підприємств, установ,
організацій різних форм власності. Автоматизований банк даних сприятиме
удосконаленню діловодства та за його допомогою стане можливим упорядку'
вати велику кількість діючих баз практики і полегшити роботу з розподілу сту'
дентів.
Перспективи:
 Продовжити роботу з вивчення змісту методики та організаційних ас'
пектів проведення практики у країнах Європи з метою створення концепції
практичної підготовки з урахуванням Болонського процесу.
 Провести активну роботу із залучення провідних підприємств як баз
практики у межах різних регіонів України та за кордоном.
 Спільно з міжнародним департаментом налагодити безвалютний обмін
студентами з іншими країнами у формі проходження практики.
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Відновити конференції за підсумками проходження практики із залучен'
ням представників практичної фармації.


Видавничий центр
Директор — доц. О.М. Котенко
Всього видано за 2003/2004 навчальний рік 155 видань,
а саме:
— 5 монографій;
— 12 підручників;
— 43 навчальні посібники (з грифом МОН і МОЗ);
— 24 навчальні посібники (з грифом ЦМК НФаУ);
— 6 наукових методичних рекомендацій;
— 35 методичних рекомендацій (навчальні);
— 30 інших видань.
 Обсяг видань — 1585,81 умовно друк. арк.
 Загальний тираж — 134 490 примірників.
 Журнал «Вісник фармації», «Клінічна фармація» та «Журнал органічної та
фармацевтичної хімії» виходять регулярно та знаходяться на госпрозрахунку.
 Спеціалізовані періодичні видання орієнтовані на науковців, лікарів,
провізорів, організаторів системи охорони здоров’я, що поряд з високою нау'
ковою ємністю матеріалів обумовлює попит на них на медичному, хімічному
та фармацевтичному ринку інформаційних послуг.
 Усі журнали внесені до міжнародного реєстру періодичних видань з при'
своєнням відповідних індивідуальних номерів ISSN.
 1854 наукових статей опубліковано за час існування журналів. Серед ав'
торів — вчені України, Росії, Білорусі, Болгарії, Монголії, Австрії, Швейцарії,
В’єтнаму, Йемену.
 Редакцією проводиться безкоштовна розсилка журналів у провідні наукові
установи і бібліотеки України, ближнього та дальнього зарубіжжя — 170 адрес.
 За 2003/2004 навчальний рік на сторінках журналу «Клінічна фармація»
було опубліковано матеріали всеукраїнської науково'практичної конференції
«Фармацевтична опіка в перинатології» і матеріали II Міжнародної науково'
практичної конференції «Гепатопротектори в Україні: реалії та перспективи».
 Редакцією налагоджені зв’язки з реферативними журналами України та
Росії з хімії та біології, «Chemical Abstracts», «Archive of Organic Chemistry»,
в яких розміщуються матеріали відповідних наукових серій.
 Робота редакційної колегії журналів пройшла експертну оцінку ВАК
України (постанови Президії ВАК України № 7'05/1 від 15.01.2003 р. та
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№ 02'76'02/74 від 20.03.2003 р.), що дозволило редакції більш об’єктивно та
вимогливо підійти до своєї роботи.
 Згідно з Положенням про видання проведена робота з оновлення скла'
ду редакційних колегій журналів.
Перспективи:
 Провести роботу щодо включення журналу «Клінічна фармація» до за'
твердженого ВАК України переліку видань з біологічних наук для опублікуван'
ня результатів дисертаційних робіт.
 Продовжити роботу з реферативними журналами України, Росії та
«Chemical Abstracts».

Комп’ютерний центр
Директор — доц. В.С. Власов
Комп’ютерним центром НФаУ організовано оптоволокон'
ний канал зв’язку УЛК — УТК (вул. Блюхера, 4).
 Проведені розгортання комп’ютерної техніки та засобів
зв’язку, установка, конфігурування та настройка програмно'
го забезпечення для підключення до Іnternet кафедр у кор'
пусі УЛК по вул. Блюхера, 4.
 Відкрито новий Іnternet'клас в УТК на вул. Блюхера, 4.
 Організовано виділений канал зв’язку провайдер — корпус
на пл. Повстання, 17. Підключений до мережі Іnternet ІПКСФ.
 Створена третя версія сайту шістьма мовами: російською, англійською,
французькою, німецькою, іспанською та арабською.
 Сайт Національного фармацевтичного університету відзначено як один
із найкращих серед ВНЗ МОЗ України на конференції «Проблеми медичної
і фармацевтичної освіти та шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фар'
мацевтів в Україні».
 Проведено інформаційно'практичний семінар «Безпечна робота
в Іnternet. Використання антивірусних програм».
 Більшість підрозділів університету мають свої поштові скриньки, їх
кількість в університеті дорівнює 52.
 Широко використовуються комп’ютерні технології для створення і де'
монстрації мультимедійних презентацій на з’їздах, симпозіумах, наукових кон'
ференціях, лекціях провідних учених університету, майстер'класах, днях
відкритих дверей, засіданнях спеціалізованих рад, засіданнях ректорських та
вчених рад.
 Надані платні послуги з використання комп’ютерної мережі Іnternet на
суму 2346 грн.
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Виконувались роботи з обслуговування комп’ютерної мережі Іnternet.
 Виконувались роботи з обслуговування комп’ютерної мережі НФаУ.
 Виконувались роботи з:
— установки та налагоджування апаратного та програмного забезпечення;
— обслуговування сервера мережі, реєстрації нових користувачів;
— обслуговування резервного контролера домену;
 Виконувались роботи зі злиття баз даних випускників, передачі даних
у Державний центр прикладних технологій при МОЗ України для виготовлен'
ня пластикових дипломів.
 Виконувались роботи з налагоджування та супроводу програми «Відділ
кадрів», створення штатного формуляру.
 Придбано 77 комп’ютерів. Загальна кількість комп’ютерів на балансі уні'
верситету склала 441.
 Придбано 7 мультимедійних проекторів.
 Переобладнано аудиторії № 3 і № 2 на високому сучасному рівні викори'
стання комп’ютерних, мультимедійних, аудіо', відео' та інших технічних за'
собів навчання.


Ботанічний сад
Директор — В.С. Пєтухов
Проведено посадку нових рослин та пересадку рослин, які були виро'
щені своїми силами.
 За 2003/2004 рік посаджено:
— дерев — 93 шт.;
— чагарників — 453 шт.;
— квітів однорічних — 6695 шт.;
— квітів багаторічних — 2685 шт.;
— газонів посіяно — 0,7 га;
— лікарських рослин посіяно — 69 видів.
 Проведено екскурсій по ботанічному саду:
— 128 груп (по 20–30 осіб у групі).
 Проведено практику:
— ботаніка 2003 р. — 1930 людино'днів;
— 2004 р. — 2364 людино'днів;
— технікум 2003 р. — 648 людино'днів;
— 2004 р. — 816 людино'днів;
— фармакогнозія 2003 р. — 9777 людино'днів.
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5. НАУКОВІ ТА НАУКОВОДОСЛІДНІ
ПІДРОЗДІЛИ
Науковий відділ
Керівник — проректор з науково#дослідної роботи,
проф. І.С. Гриценко
Підготовка науково'педагогічних кадрів
На початку нового навчального року в НФаУ виконуються
31 докторська та 185 кандидатських дисертацій.
Всього були захищені у звітному році 9 докторських та 34 кан'
дидатські дисертації.
 Затверджені ВАК 3 докторські та 26 кандидатських дисер'
тацій.
 На розгляді у ВАК знаходяться 8 докторських та 22 канди'
датські дисертації.
 Планомірна та цілеспрямована підготовка науково'педагогічних кадрів
проводиться через аспірантуру та докторантуру за трьома спеціальностями
14.03.05 «Фармакологія» (з фармацевтичних, біологічних та медичних наук),
15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи», 15.00.02
«Фармацевтична хімія та фармакогнозія», а також через магістратуру за фа'
хом «Провізор загального профілю».
 Закінчили навчання в аспірантурі 15 аспірантів з відривом від вироб'
ництва (держбюджет — 11, цільова підготовка — 2, іноземні громадяни — 2) та
6 аспірантів без відриву від виробництва (держбюджет). 11 випускників аспі'
рантури працевлаштовані на кафедрах університету.
 Кафедри продовжують підготовку аспірантів на контрактних засадах.
Зараховані до аспірантури 2 іноземні аспіранти, 4 цільові аспіранти та 1 док'
торант, надійшли заявки від Ужгородського медичного університету та Медич'
ного інституту Української асоціації народної медицини.
 Для фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ України готуються
14 аспірантів (Тернопільська ДМА — 5, Луганський ДМУ — 2, НМУ ім. акад.
О.О. Богомольця — 3, Донецький ДМУ — 3, Івано'Франківська ДМА — 1) та
1 докторант (Донецький ДМУ).
 У 2004 році планується завершення 3 докторських дисертацій: доц.
І.О. Журавель, доц. В.М. Кравченко, доц. В.Д. Рибачук.
 Пройшли апробацію докторські дисертації доц. Т.С. Сахарової, доц.
Л.В. Деримедвідь.
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На даний час:
— в докторантурі за держзамовленням проходять підготовку 5 докторантів;
— в аспірантурі на місцях держзамовлення навчаються 57 аспірантів (40 —
з відривом, 17 — без відриву від виробництва);
— в аспірантурі на місцях, крім держзамовлень, за контрактами навчають'
ся — 1 докторант, 16 аспірантів з числа громадян України, 11 іноземних грома'
дян;
— магістратуру за фахом «Провізор загального профілю» закінчили 12 про'
візорів'інтернів;
 Підготовка наукових кадрів ведеться на всіх кафедрах, але лідерами є
5 кафедр та ЦНДЛ, які одночасно готують більше 10 здобувачів наукових сту'
пенів: ЗТЛ (виконуються 2 докт. та 20 канд. дис.), фармакогнозії (13 канд. дис.),
ОЕФ (2 докт. та 9 канд. дис.), фармакології (1 докт. та 10 канд. дис.), АТЛ
(2 докт. та 8 канд. дис.), ЦНДЛ (3 докт. та 7 канд. дис.).
 Виконання науково'дослідних робіт.
Всього в 2003/2004 році в НФаУ виконувалося 90 НДР на суму 600 тис.
грн. (на 1.06.04 фактично отримано 433,28 тис. грн.):
— 8 НДР бюджетного фінансування;
— 45 НДР госпдоговорного фінансування;
— 37 НДР ініціативних (пошукових).
 3 НДР виконуються в межах державних науково'технічних програм.
 1 прикладна розробка у сфері профілактичної та клінічної медицини —
«Фармакологічне вивчення адаптогенної дії засобів на основі природної си'
ровини, призначених для профілактики і комплексної терапії ряду захворю'
вань».
 Фундаментальні дослідження — «Експериментальне дослідження впли'
ву препаратів на основі природної сировини на адаптаційні процеси організмів
при старінні».
 3 розробки найважливіших новітніх технологій:
— «Фармакологічне і клінічне вивчення нового венотропного препарату
на основі плодів гіркокаштану кінського» (ЦНДЛ).
— «Створення лікарських препаратів для лікування хронічних простатитів
та аденоми передміхурової залози» (АТЛ).
— «Розробка нових методів лікування запальних гінекологічних захворю'
вань на основі використання нового лікарського засобу «Ліолів» (каф. фарма'
кології).
 Виконувалось 44 НДР госпдоговірного фінансування.
 Загалом у НФаУ виконуються 37 ініціативних (пошукових) НДР. Тема'
тика ініціативних НДР відповідає напрямам наукових досліджень кафедр
університету.
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Протягом 2003/2004 навчального року в НФаУ проводились роботи
з розробки 40 лікарських препаратів. Станом на 1.07.2004 р. на різних етапах
впровадження знаходяться:
— лікарські препарати на основі нових синтетичних субстанцій — 4;
— лікарські препарати на основі комплексів природних БАР — 17;
— лікарські препарати на основі продуктів бджільництва — 5;
— нові лікарські препарати на основі відомих субстанцій — 5;
— препарати'генерики — 9.
 Підготовлено до друку алгоритм впровадження у виробництво лікар'
ських препаратів НФаУ.
 Заслухано на вченій раді звіт проф. І.С. Гриценка про науково'дослідну
діяльність НФаУ, зокрема про стан впровадження лікарських препаратів.
 Одержано 33 патенти на винаходи, з них:
— одержано 27 рішень про видачу патентів;
— подана 41 заявка на винаходи.
 Усі патенти в університеті отримані при безпосередній організаційно'
методичній допомозі патентознавців НДЧ. За звітний період:
— Надано 85 консультацій аспірантам, докторантам, магістрантам з про'
ведення патентно'інформаційних досліджень у відповідності з ДСТУ 3575'97
та методичними рекомендаціями Укрмедпатентінформ.
— Постійно надається методична допомога у підготовці матеріалів заявок
на винаходи.
— Проведено 12 годин теоретичних та практичних занять з питань захис'
ту інтелектуальної власності з магістрантами та аспірантами НФаУ.
 Участь НФаУ у 2003–2004 роках у конференціях:
— Проведено 37 конференцій, з них 16 зареєстровано в УкрІНТЕІ та внесе'
но до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково'практичних конференцій,
наукових семінарів і пленумів» у системі закладів МОЗ та АМН України.
— Науково'дослідною частиною повністю забезпечено проведення за ра'
хунок спонсорських коштів міжвузівської наукової студентської конференції
«Актуальні проблеми створення нових лікарських засобів». Було залучено по'
над 2 тис. грн.
— Підготовлено для реєстрації 9 конференцій, які планується провести
у 2005 році.
 Створена постійно діюча експозиція видань НФаУ.
 Метрологічна робота:
Протягом 2003/2004 навчального року було повірено 39 фізико'хімічних
засобів вимірювальної техніки, 3 електрокардіографи, 1 ультразвуковий діаг'
ностичний апарат, 5 медичних дозаторів, 26 засобів вимірювання маси та
9 наборів гирьок, які використовуються у науково'дослідній роботі на кафед'
рах та в лабораторіях НФаУ.
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Також було проведено перевірку відповідності технічним характеристи'
кам 15 термостатів, 1 медичного стерилізатора та 1 лабораторної електропечі.
В ЦНДЛ та на кафедрах біологічного циклу проведено атестацію 11 лабо'
раторних центрифуг.
Ведеться підготовка до акредитації Лабораторії мікробіологічних та іму'
нологічних досліджень і Центральної науково'дослідної лабораторії.
Для проведення науково'дослідних робіт та учбових занять в НФаУ було
придбано такі нові прилади:
— система для високоефективної рідинної хроматографії Prostar'210 (ла'
бораторія контролю якості лікарських засобів);
— ваги електронні SC 2020 (каф. косметології);
— центрифуга лабораторна ОПн'3 (каф. фізіології).
 Видавнича діяльність
Підготовлено і видано:
z 5 монографій:
z 12 підручників;
z 43 навчальні посібники з грифами МОЗ, МОН;
z 24 навчальні посібники з грифом ЦМК НФаУ;
z 6 науково'методичних рекомендацій;
z 17 інформаційних листів, зареєстрованих в Укрмедпатентінформ;
z 35 навчальних методичних рекомендацій.
 Науково'дослідною частиною підготовлено і випущено 7 видань загаль'
ним обсягом 1715 стор.
 До «Реєстру галузевих нововведень» (2003 р.) внесено 8 нововведень
НФаУ.
 Підготовлено та подано для включення до «Реєстру галузевих нововве'
день» (2004 р.) 22 нововведення.
 Отримано 13 грантів на загальну суму 141,120 тис. грн.
 У звітному періоді функціонував 31 науковий гурток, в яких брали участь
554 студенти. Робота кожного гуртка відповідає напрямам наукової та навчаль'
ної діяльності університету.
 Організаційна робота проведена НДЧ у 2003–2004 році.
Надано пропозиції до наступних документів:
— Державна програма розвитку фармацевтичної промисловості України
на 2004–2010 роки;
— нова редакція Закону України «Про лікарські засоби»;
— Інструкція з оформлення лікарських засобів аптечного виробництва;
— проект нових «Правил реалізації лікарських засобів»;
— нормативні акти з упорядкування діяльності фармацевтичних (аптеч'
них) закладів.
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Засновано «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».
z Проведена робота із забезпечення кафедр університету хімічними ре'
активами, лабораторним посудом та науковими приладами.
z Науковцями підготовлені і представлені матеріали на здобуття стипендій
та премій державного рівня:
— премія Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держа'
ви; кандидатура — асистент кафедри управління якістю в фармації В.О. Лебе'
динець (документи знаходяться на розгляді комісії);
— іменні стипендії Харківської облдержадміністрації для видатних вчених
та молодих науковців — стипендія в галузі фармації ім. М.А. Валяшка; кандида'
тури — професор Л.В. Яковлева, доцент А.О. Ткач (у номінації молодий науко'
вець);
— премія Президента України для молодих вчених; кандидатура — доцент
кафедри економіки підприємства Р.В. Сагайдак.
Перспективи:
 Забезпечити виконання плану підготовки докторів і кандидатів наук.
 Активізувати роботу кафедр з підготовки наукових монографій.
 Постійно працювати над збільшенням кількості госпдоговірних НДР.
 Видати анотований каталог лікарських препаратів, які були розроблені
вченими університету та є перспективними для впровадження.
 Створити нові інформаційні виставкові планшети про наукову діяльність
та навчання в НФаУ.
 Підготувати інформаційне видання про науково'дослідну роботу.
 Підготувати до 200'річчя НФаУ видання «Наукові школи та напрями
в НФаУ».
 Разом із міжнародним департаментом проводити роботу з поширення
міжнародного співробітництва вчених університету з метою проведення суміс'
них наукових досліджень, отримання грантів, стажування, читання лекцій та ін.
z

Центральна науководослідна лабораторія
Зав. лабораторією — проф. Л.В. Яковлева
Розробка нових препаратів та їх рівень упровадження.
 Пройшли та проходять доклінічні випробування 25 препа'
ратів, з них 12 — розроблені вченими НФаУ. На стадії
клінічного вивчення знаходиться 1 препарат, розроблений
вченими НФаУ. У процесі пошукових досліджень в ЦНДЛ
вивчено і вивчається 32 об’єкти, з них 25 — синтетичного
походження та 7 — природного.
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Захищено та затверджено ВАК України 2 кандидатські дисертації за
спеціальністю «Фармакологія». Одна докторська дисертація прийнята до спец'
ради та пройшла попередній захист. На різних етапах виконання знаходяться
7 кандидатських дисертацій та 2 докторські. За 2 кандидатськими та 1 доктор'
ською дисертаціями співробітниками ЦНДЛ ведуться пошукові дослідження.
У 2003–2004 роках проведені фармакологічні дослідження для 4 докторських
та 15 кандидатських дисертацій за іншими спеціальностями.
 Опубліковано 62 роботи, з них статей — 18, тез — 35.
 Отримано патентів — 9.
Перспективи:
 Підвищення методичного рівня наукової роботи: розробка та освоєн'
ня нових експериментальних моделей та нових методів фармакологічного дос'
лідження.
 Подальше проведення підготовки кадрів вищої кваліфікації для робо'
ти в ЦНДЛ через аспірантуру, докторантуру та пошуковців.
 Проведення видавничої діяльності: написання монографій за темати'
кою наукових досліджень ЦНДЛ.
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