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Дозвольте висловити щиру вдячність нашому
великому колективу співробітників і студентів Національного фармацевтичного університету за віддану
творчу злагоджену працю і патріотизм, за докладені
чималі зусилля для подальшої розбудови університету
й гідне вирішення проблемних та актуальних питань
вищої фармацевтичної освіти і науки України.
Вельмишановні колеги!
Аналізуючи діяльність університету і підводячи підсумки тієї роботи, яка виконана
зусиллями нашого трудового колективу, необхідно відзначити вагомі результати в освітній, науковій, міжнародній, соціально-економічній діяльності, що націлена на ствердження інноваційної моделі розвитку вузу. Університет підтверджує свій високий статус національного навчального закладу України. За результатами рейтингу, який проводиться незалежними експертними організаціями ЮНЕСКО, серед 200 кращих університетів України НФаУ посідає 20 місце, а серед медичних ВНЗ — 3 місце.
Ми з вами з року в рік ставили і вирішували питання щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази, створення навчально-методичної літератури та електронних підручників,
розвитку інформаційно-телекомунікативного середовища та комп’ютеризації навчального процесу, оновлення фармацевтичної освіти відповідно до кредитно-модульної системи, проведення виховної роботи та підтримання навчальної та трудової дисципліни.
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Насамперед, це були питання кадрової політики. Практично ми досягли високих
результатів з усіх розглянутих питань і вийшли на відповідний якісний рівень. Цей
навчальний рік ознаменувався дуже високими показниками: підготовлено 19 докторів наук і 59 кандидатів наук, виконується 61 докторська і 210 кандидатських дисертацій. Це говорить про високу відповідальність викладацького колективу щодо підготовки кадрів.
НФаУ — єдиний вуз, який не лише готує кадри вищої кваліфікації, але і забезпечує
організацію наукових досліджень на відповідному високому рівні, починаючи від синтезу і закінчуючи клінічними випробуваннями. За оцінками різноманітних рейтингів університет займає провідні місця і отримує високі нагороди. Це є свідченням певних успіхів нашого колективу, але наш потенціал далеко не вичерпаний, і ми маємо усі підстави
увійти до десятки кращих університетів України. Працювати ми вміємо.
Але надалі нас очікують непрості часи внаслідок демографічної та економічної кризи та зменшення випуску школярів. Труднощі полягають і в тому, що державне замовлення скорочено і складає 32 місця. Тому завдання знайти і забезпечити набір студентів
та зберегти колектив професорсько-викладацького складу є для нас основним, адже такий висококваліфікований колектив дуже складно і важко створювався.
Тільки випереджальні стратегії ведуть до розвитку й перемог. Сьогодні в державі
реалізуються програмні масштабні реформи Президента України, що націлені на подолання економічної кризи і у перспективі виведення України до числа 20 країн із найрозвинутішими економіками світу. На досягнення цих цілей зорієнтовані усі міністерства.
Перед нашим колективом постають нові завдання. Ми повинні обрати максимально виважену й ефективну стратегію розвитку університету, і це потребує від усіх нас виключно серйозного і відповідального ставлення.
Наступний навчальний рік буде присвячений кадровій політиці, забезпеченню якісно вищого рівня педагогічного потенціалу та якості освітньої діяльності, що повсякчас
залишаються найважливішими факторами розвитку суспільства.

З великою повагою,
ректор В. П.Черних
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У масштабах
вузу ректорат —
це Кабмін,
а проректори —
віце-прем’єри
з відповідного
напряму діяльності
університету

Ректор
Черних Валентин Петрович,
член-кореспондент НАН України,
доктор фармацевтичних наук, доктор
хімічних наук, професор, лауреат
Державної премії України в галузі
науки і техніки, заслужений діяч
науки і техніки України, заслужений
винахідник України, завідувач кафедри
органічної хімії

Перший проректор
з науково-педагогічної
роботи
Гриценко
Іван
Семенович,
доктор хімічних наук,
професор, заслужений
працівник освіти України, лауреат Державної
премії України в галузі
науки і техніки, завідувач
кафедри медичної хімії

Проректор
з наукової роботи
Коваленко
Сергій Миколайович,
доктор хімічних наук,
професор,
завідувач кафедри
управління якістю

Проректор з науковопедагогічної роботи
(ступеневої фармацевтичної освіти)
Котвіцька
Алла Анатоліївна,
доктор фармацевтичних
наук, професор кафедри
організації та економіки
фармації

Проректор з науковопедагогічної
(виховної) роботи
Іванова
Карина Андріївна,
кандидат соціологічних
наук, доцент, завідувач
кафедри суспільних наук

Проректор з науковопедагогічної роботи
(міжнародних зв’язків)
Попов
Сергій Борисович,
доктор медичних наук,
професор кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою

Проректор
з адміністративногосподарчої роботи
Смоляник
Володимир
Тихонович
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РЕКТОРСЬКА РАДА
— ректор, чл-кор. НАН України, проф. Черних В.П.
— перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Заступники голови: проф. Гриценко І.С.,
— проректор з наукової роботи, проф. Коваленко С.М.
Секретар
— Пінаєва О.В.
Голова

Керівники структурних підрозділів
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) — д. мед. наук,
проф. Попов С.Б.
Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти) —
д. фарм. наук, доц. Котвіцька А.А.
Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи — к. соціол. наук, доц. Іванова К.А.
Проректор з адміністративно-господарчої роботи — Смоляник В. Т.
Хурсал Т.П. — головний бухгалтер
Коваленко Л.М. — заступник ректора з економічних питань
Подстрелова З.Ф. — заступник ректора з кадрової роботи
Віннік Л.М. — заступник ректора з навчальної роботи, доц.
Журенко В.В. — помічник ректора
Вишневська Л.І. — д. фарм. наук, доц., декан фармацевтичного факультету
Набока О.І. — д. біол. наук, декан медико-фармацевтичного факультету
Крутських Т.В. — к. фарм. наук, доц., декан факультету промислової фармації
Малий В.В. — к. фарм. наук, доц., декан факультету економіки та менеджменту
Калайчева С.Г. — к. фарм. наук, доц., декан факультету ступеневої фармацевтичної
освіти
Горячий В.Д. — к. хім. наук, доц., декан факультету з підготовки іноземних громадян
Коваленко З.І. — к. фарм. наук, доц., заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян
Пімінов О.Ф. — д. фарм. наук, проф., директор ІПКСФ
Прокопенко Т.С. — к. фарм. наук, доц., директор коледжу НФаУ
Власов В.С. — к. техн. наук, доц., директор комп’ютерного центру
Гавриш Н.Б. — директор бібліотеки
Котенко О.М. — д. фарм. наук, доц., директор видавничого центру
Панкратова Я.І. — директор Центру дистанційних технологій навчання
Яковлєва Л.В. — д. фарм. наук, проф., зав. ЦНДЛ, зав. каф. фармакоекономіки
Барковська О.Я. — зав. відділом виробничої практики
Огарь С.В. — к. фарм. наук, доц., зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти
Кононенко Н.М. — д. мед. наук, доц., вчений секретар
Погорєлов С.В. — к. фіз.-мат. наук, доц., відповідальний секретар приймальної комісії
Томаровська Т.О. — к. хім. наук, доц., голова первинної профспілкової організації
Куделко В.Е. — голова первинної профспілкової організації студентів
Перцев І.М. — д. фарм. наук, проф. каф. заводської технології ліків
Кузнєцов В.С. — начальник відділу охорони праці та техніки безпеки
Романова Г.В. — провідний юрисконсульт
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Головне завдання ректорату —
координація діяльності структурних підрозділів, ефективна організація
та оперативний контроль за виконанням планів і завдань з усіх напрямків
діяльності університету
Проблематика засідань
Створення належних умов для здійснення ефективного навчального процесу, забезпечення якості освітніх послуг, зміст та
технології навчання; впровадження новітніх методик, контроль
Навчальний
якості знань; організація і контроль за навчальною та трудовою
дисципліною; чітка і прозора процедура освітнього процесу, інпроцес
новаційні та дистанційні технології навчання, удосконалення рівня англомовної підготовки викладачів, проведення виробничої
практики студентів.
Профорієнтаційна
Стратегія та алгоритм проведення профорієнтаційної роботи приймальною комісією, кафедрами та підрозділами.
робота
Науково-навчальний центр ЛЗ, науково-дослідні роботи,
Наукова діяльність акредитація лабораторій, оновлення обладнання, участь у виставках, отримання грантів, СНТ, проведення конференцій.
Підвищення якісного рівня кадрового складу науковопедагогічного персоналу, створення резерву керівного складу,
Кадри
стан виконання кандидатських і докторських дисертацій аспірантів та докторантів університету.
Бюджет університету, збереження та розвиток матеріальноФінансовотехнічної бази і соціальної структури, забезпечення соціальних
господарська
виплат та гарантій співробітникам та студентам, охорона праці
діяльність
та техніка безпеки.
Патріотичне виховання студентів, забезпечення умов проВиховна робота
живання у гуртожитках, розвиток студентського самоврядування, культурно-масові та спортивні заходи, волонтерський рух.
Ефективна зовнішня політика, участь у міжнародних оргаМіжнародна діяльнізаціях, конференціях, академічні обміни, міжнародні зв’язки,
ність
профорієнтаційна робота.
Інноваційна
Створення новітніх інноваційних технологій.
діяльність
Розвиток інформаційної інфраструктури університету, ствоКомп’ютеризація рення єдиного інформаційного простору, єдиної інформаційної
бібліотечної системи.
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Голова
Заступники голови:
Вчений
секретар

ВЧЕНА РАДА

— ректор, чл-кор. НАН України, проф. Черних В.П.
— перший проректор з науково-педагогічної роботи,
проф. Гриценко І.С.,
— проректор з наукової роботи, проф. Коваленко С.М.
— зав. каф. патологічної фізіології, д. мед. наук,
доц. Кононенко Н.М.

Проректор з науково-педагогічної роботи
(міжнародних зв’язків) —
д. мед. наук, проф. Попов С.Б.
Проректор з науково-педагогічної роботи
(ступеневої фармацевтичної освіти) —
д. фарм. наук, доц. Котвіцька А.А.
Проректор з науково-педагогічної
(виховної) роботи —
к. соціол. наук, доц. Іванова К.А.
Проректор з адміністративногосподарчої роботи — Смоляник В. Т.
Аркуша А. О. — к. фарм. наук, доц., зав.
каф. фізичного виховання та здоров’я
Башура О. Г. — д. фарм. наук, проф., зав.
каф. косметології та аромології
Безуглий П. О. — д. фарм. наук, проф.
кафедри фармацевтичної хімії
Березнякова А. І. — д. мед. наук, проф.
кафедри патологічної фізіології
Бобирьова В. В. — начальник
управління фармації та фармацевтичної
промисловості Харківської
облдержадміністрації
Болотов В. В. — д. хім. наук, проф.,
зав. каф. аналітичної хімії
Бондар В. С. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. токсикологічної хімії
Великий Д. Л. — к. фарм. наук, доц., декан
ф-ту підвищення кваліфікації ІПКСФ
Віннік Л. М. — заст. ректора з навчальної
роботи, доц.
Вишневська Л. І. — д. фарм. наук, доц.,
декан фармацевтичного ф-ту
Вороніна Л. М. — д. біол. наук, проф., зав.
каф. біологічної хімії
Власов В. С. — к. техн. наук, доц.,
директор комп’ютерного центру
Гавриш Н. Б. — директор бібліотеки
Гарна С. В. — к. фарм. н., доц., зав. каф.
якості, стандартизації та сертифікації
ліків ІПКСФ
Георгіянц В. А. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. фармацевтичної хімії
Горячий В. Д. — к. хім. наук, доц., декан
ф-ту підготовки іноземних громадян
Гридасов В. І. — к. фарм. наук, доц.,
зав. каф. екстремальної медицини
Дем’яненко В. Г. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. товарознавства
Доровський О. В. — к. екон. наук, доц.,
ген. директор ТОВ ФК «Здоров’я», зав.
каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ
Дроговоз С. М. — д. мед. наук, проф., зав.
каф. фармакології

Зайцев О. І. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. процесів та апаратів хімікофармацевтичних виробництв
Залюбовська О. І. — д. мед. наук, проф.,
зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
Зупанець І. А. — д. мед. наук, проф.,
зав. каф. клінічної фармакології
з фармацевтичною опікою
Кабачний В. І. — д. фарм. наук, проф., зав.
каф. фізичної та колоїдної хімії
Кайдалова Л. Г. — к. пед. наук, доц.,
зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ
Калайчева С. Г. — к. фарм. наук, доц.,
декан ф-ту ступеневої фармацевтичної
освіти
Карамишев Д. В. — д. наук з держ.
управління, зав. каф. менеджменту
та адміністрування
Кисличенко В. С. д. фарм. наук, проф., зав.
каф. хімії природних сполук
Коваленко Л. М. — заст. ректора
з економічних питань
Коваленко З. І. — к. фарм. наук, доц.,
заст. декана з підготовки іноземних
громадян
Ковальов В. М. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. фармакогнозії
Котенко О. М. — д. фарм. наук, доц.,
директор видавничого центру
Крутських Т. В. — к. фарм. наук, доц.,
декан ф-ту промислової фармації
Куделко В. Е. — к. наук з фіз.
виховання та спорту, голова первинної
профспілкової організації студентів
НФаУ
Левітін Є. Я. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. неорганічної хімії
Любієва М. В. — к. філол. наук, проф., зав.
каф. іноземних мов
Малий В. В. — к. фарм. наук, доц., декан
ф-ту економіки та менеджменту
Малоштан Л. М. — д. біол. наук, проф.,
зав. каф. біології, фізіології та анатомії
людини
Мнушко З. М. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. менеджменту та маркетингу
в фармації
Набока О. І. — д. біол. наук, доц., декан
медико-фармацевтичного ф-ту
Немченко А. С. — д. фарм. наук, проф., зав.
каф. організації та економіки фармації
Огарь С. В. — к. фарм. наук, доц., зав.
науково-методичної лабораторії з питань
фармацевтичної освіти
Павлій О. І. — д. фарм. наук, проф. каф.
хімії природних сполук
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Перцев І. М. — д. фарм. наук, проф.
каф. заводської технології ліків
Пєнкін Ю. М. — д. фіз.-мат. наук, проф.,
зав. каф. фармакоінформатики
Пімінов О. Ф. — д. фарм. наук, проф.,
директор ІПКСФ
Погорєлов С. В. — к. фіз.-мат.
наук, доц., відповідальний секретар
приймальної комісії
Подстрелова З. Ф. — заступник ректора
з питань кадрової роботи
Посилкіна О. В. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. управління та економіки
підприємства
Прокопенко Т. С. — к. фарм. наук, доц.,
директор коледжу НФаУ
Рубан О. А. — д. фарм. наук, доц.,
зав. каф. заводської технології ліків
Самура Б. А. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. фармакотерапії
Світлична Є. І. — к. філол. наук, доц., зав.
каф. українознавства та лат. мови
Сербін А. Г. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. ботаніки
Стрельников Л. С. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. біотехнології
Тіманюк В. О. — к. фіз.-мат. наук, проф.,
зав. каф. фізики
Тихонов О. І. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. аптечної технології ліків
Толочко В. М. — д.фарм. наук, проф., зав.
каф. управління та економіки фармації
ІПКСФ
Томаровська Т. О. — к. хім. наук,
доц., голова первинної профспілкової
організації співробітників НФаУ
Торянік Л. А. — к. пед. наук, доц.,
зав. каф. іноземних мов-2
Трух В. С. — к. біол. наук, доц.,
зав. каф. природничих наук
Філімонова Н. І. — д. мед. наук, проф.,
зав. каф. мікробіології, вірусології та
імунології
Хурсал Т. П. — головний бухгалтер
Чуєшов В. І. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. промислової фармації
Шаповалова В. О. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. фармацевтичного права ІПКСФ
Шемчук Л. А. — д. хім. наук, проф.
каф. органічної хімії
Яковлєва Л. В. — д. фарм. наук, проф., зав.
ЦНДЛ, зав. каф. фармакоекономіки
Ярних Т. Г. — д. фарм. наук, проф.,
зав. каф. технології ліків
Каплієва К. А. — голова студентського
парламенту НФаУ, студентка IV курсу
1 групи спеціальності Біотехнологія

РАДА СТАРІЙШИН
Національного фармацевтичного університету

Професор
БЕРЕЗНЯКОВА
Алла
Іллівна

Професор
КОВАЛЬОВ
Володимир
Миколайович

Професор
БЕЗУГЛИЙ
Петро
Овксентійович

Професор
БОЛОТОВ
Валерій
Васильович

Професор
ПЕРЦЕВ
Іван
Матвійович
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Професор
ДРОГОВОЗ
Світлана
Мефодіївна

Професор
ТИХОНОВ
Олександр
Іванович

Основні здобутки
НФаУ за 2009/2010 навчальний рік
у цифрах і фактах
• Кадровий потенціал
– Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів та 49 кафедр.
– Колектив НФаУ — 1982 співробітники.
– Науково-педагогічний корпус: 631 працівник, з яких з науковим ступенем —
517 чол., тобто 91% (докторів, професорів — 95 чол. (16,7%), кандидатів наук, доцентів — 422 чол. (74,3%).
– Присвоєно вчене звання доцента 16 особам, присуджено науковий ступінь кандидата наук 37 особам, доктора наук — 4.
• Підготовка кадрів вищої кваліфікації
– Ефективність підготовки в аспірантурі — 100%.
– Виконувались 271 дисертаційна робота, з них 54 — докторські, 217 — кандидатських, 13 наукових магістерських робіт.
– Захищені у спеціалізованих вчених радах НФаУ та затверджені у ВАК України
19 докторських та 59 кандидатських дисертацій.
• Спеціалізовані вчені ради НФаУ
– Спецрада Д 64.605.01, голова — проф. В.П. Черних, вчений секретар — проф.
Л.М. Малоштан. Проведено 34 засідання, захищено 1 докторська та 25 кандидатських
дисертації.
– Спецрада Д 64.605.02, голова — проф. В.М. Толочко, вчений секретар — проф.
Д.І. Дмитрієвський. Проведено 35 засідань, захищено 3 докторські та 27 кандидатських
дисертація.
• Освітня діяльність
– Підготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями.
– Контингент студентів, слухачів та інтернів — 14 668 чол. (Контингент іноземних студентів та слухачів підготовчого факультету складає 877 чол. з 45 країн світу).
– Набір у 2009/2010 н.р. за всіма спеціальностями та формами навчання університету (1962) та коледжу (265) — всього 2227 чол.
– Випуск у 2009/2010 н. р. — 2810 чол. (випускники університету — 2398; випускники коледжу — 412).
• Навчально-методична робота
– Брали участь у педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу 3032 студенти І–V курсів університету денної
форми навчання.
– Проведено Ліцензійні інтегровані іспити Крок-1 Фармація та Крок-2 Фармація.
– Підвищили кваліфікацію 257 викладачів університету і коледжу.
– Проведено 286 відкритих (показових) занять та лекцій майстер-класу.
• Видавничий центр НФаУ
– У 2009 році вийшло з друку 145 видань, з них — 7 підручників; 30 видань з грифами МОЗ та МОН України.
– Отримано грифів МОН України — 8.
– Загальний тираж — 55 700 прим.
– Мова видань: 115 — українська, 20 — російська, 10 — англійська.
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Основні здобутки НФаУ ... у цифрах і фактах
Періодичні видання НФаУ (4 рази на рік):
– 3 наукових журнали (визнані ВАК України): «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»
– Університетська газета «Молодість фармації».
Участь НФаУ у партнерських видавничих проектах:
– Науково-практичний журнал «Фармацевтичний часопис»;
– Науково-популярне видання «Косметологія і аромологія»;
– Журнали «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» та «Український біофармацевтичний журнал».
• Бібліотека НФаУ
– 10 читальних залів, 2 електронних читальних зали.
– Бібліотечний фонд — 543 тис. примірників на паперових носіях та 340 тис.
примірників підручників, навчальних посібників та електронних документів на СDдисках.
– Нові надходження до бібліотечного фонду — 23 254 примірники літератури.
– Книговидача склала 734 000 примірників літератури, кількість відвідувань
бібліотеки становить 240 000.
• Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення
– Функціонують 26 комп’ютерних класів.
– Парк комп’ютерної техніки складає 816 комп’ютерів.
– Забезпечено доступом до мережі Інтернет 97 підрозділів університету.
– Кількість мультимедійних проекторів — 48, графопроекторів — 12.
– Поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами.
– Придбано 35 персональних комп’ютерів для заміни списаних.
– Функціонує web-сайт НФаУ (7 мов).
– Впроваджується інтегрований корпоративний інформаційний програмний
комплекс «Автоматизована система управління навчальним закладом».
– Функціонує сервер дистанційного навчання, сайт дистанційного навчання,
комунікаційний сайт для спілкування між студентами усіх форм навчання з деканатами, кафедрами та навчальним відділом.
• Організація виробничої практики
– Керівництво практикою здійснюють 24 кафедр.
– Для студентів 12 спеціальностей організовано проведення 40 практик за змістом, 194 практик за формою навчання (63% практик у весняному семестрі, 37% —
в осінньому).
– Базами практики є більше 600 аптечних та фармацевтичних установ та
підприємств.
– Відбулась конференція за результатами практики «Підсумки навчальновиробничої практики студентами випускного курсу спеціальності Фармація.
• Наукова діяльність
– 8 наукових та навчально-наукових лабораторій, на базі яких створено
науково-навчальний центр лікарських засобів.
– Працює 21 наукова школа.
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– На кафедрах та в науково-дослідних лабораторіях виконувалося 145 НДР на суму
2 334 200 грн, в т.ч. 7 НДР фінансувалися з державних коштів за замовленням МОЗ України на суму 1600,0 тис. грн., 68 НДР — на госпдоговірних умовах, 70 НДР — ініціативні.
– У розробці знаходяться більше 175 лікарських препаратів широкого спектра
фармакологічної дії.
– Отримано 40 патентів та 42 рішення про видачу патентів України, подано
88 заявок на винаходи та корисні моделі з метою одержання патентів України.
– На базі НФаУ проведено 10 науково-практичних конференцій та заходів
міжнародного та всеукраїнського рівня.
– Студентське наукове товариство — 46 наукових гуртків кафедр, 728 студентів.
• Проблемна комісія «Фармація»
– Проведено 7 засідань, де розглянуто 16 тем докторських та 97 тем кандидатських
дисертаційних робіт.
– Прорецензовано 29 методичних рекомендацій, 19 інформаційних листів, 2 нововведення, глосарій базових термінів та збірник кваліфікаційних характеристик.
– Прорецензовано 9 НДР, з яких 7 затверджено та рекомендовано до включення
до конкурсу МОЗ України на держбюджетне фінансування.
• Лікувально-діагностична робота
– 3 клінічні кафедри, 8 клінічних баз практики.
– Усі викладачі, що проводять лікувально-діагностичну роботу, атестовані на лікарську категорію (5 професорів, 15 кандидатів наук, 9 асистентів)
– Проводяться клінічні дослідження нових лікарських препаратів, що направлені
Державним фармакологічним центром МОЗ України.
– Клініко-діагностичний центр НФаУ є базою клінічних експертиз виробів
медичного призначення.
– Центром медико-санітарної допомоги студентам НФаУ здійснюється профілактична, лікувальна та просвітницька робота. Започаткована рубрика «Переваги здорового способу життя» в газеті «Молодість фармації».
• Профорієнтаційна робота
– Інформація про умови прийому до НФаУ була розміщена у 32 виданнях, загальним тиражем понад 950 тисяч примірників.
– Виїзні Дні Національного фармацевтичного університету проводились у 67 містах та районних центрах 15 областей України.
– На базі НФаУ проведено 7 Днів відкритих дверей.
– Студентами штабу «Абітурієнт» розповсюджено інформацію про умови прийому до НФаУ у 563 навчальних закладах (30 тис. комплектів).
– Укладено договори про співпрацю з 165 навчальними закладами.
• Коледж НФаУ
– Кадровий потенціал: педагогічні кадри — 74 чол., АУП — 16 чол., навчальнодопоміжний персонал — 75 чол.
– Контингент студентів на 1.05.2010 — 956 чол.
– Набір на 1 курс — 265 чол., випуск — 412 фахівців.
– Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів:
Загалом 17 видань (навчальні посібники — 2, тестові завдання — 3, робочі зошити
з дисциплін — 8, методичні рекомендації — 4).
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– Поповнення бібліотечного фонду — на 6735 примірників навчальнометодичної літератури.
– Практична підготовка — 834 студенти, 299 баз практики, проведено 3 конференції за результатами виробничих практик.
– Проведено ХІ Всеукраїнський конкурс професійної майстерності студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
за спеціальністю 5.110201 «Фармація» «PANACEA».
– Взято участь у 11 конференціях різного рівня.
– Профорієнтаційна робота:
Виїздні дні НФаУ — 11, Дні відкритих дверей — 7.
• Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ)
– Інститут співпрацює з 24 регіонами України.
– Проведено 94 цикли підвищення кваліфікації.
– Пройшли навчання більш 4565 спеціалістів, у тому числі 3366 слухачів, 1186 інтернів та 13 магістрантів.
– Госпрозрахункова діяльність — 7,6 млн. грн.
– Видано 1 підручник, 9 посібників, 8 практикумів, 26 методичних рекомендацій,
підготовлено до друку 16 методичних рекомендацій і 3 посібники.
– Виконуються 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій.
– Захищено 1 докторську (затверджено) та 8 кандидатських дисертацій, подано
до Спецради 3 кандидатські дисертації.
– Опубліковано 2 монографії, 103 статті, взято участь у 73 конференціях та
семінарах різного рівня.
– Триває науково-дослідна робота зі створення 5 нових лікарських засобів.
• Міжнародна діяльність
– НФаУ співпрацює більш ніж з 50 вищими навчальними закладами 25 країн.
– Укладено угоди про співпрацю з 8 зарубіжними навчальними закладами.
– Профорієнтаційна робота:
У рамках міждержавної угоди на базі середньої загальноосвітньої школи №21
м. Душанбе відкрито інформаційно-консультативний Центр вищих навчальних закладів м. Харкова у Республіці Таджикистан.
– Участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах:
– 27 відряджень співробітників та 37 відряджень студентів університету до Марокко, Польщі, Лівану, Сирії, Йорданії, Болгарії, Німеччини, Канади, Італії, Сполучених
Штатів Америки, Латвії.
– Протягом року науковці університету, студенти і аспіранти взяли участь
у 17 міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах.
– Офіційні візити делегацій НФаУ:
– Проведено 14 офіційних поїздок до країн: Росія, Туніс, Таджикистан, Вірменія,
Молдова, Білорусь, Грузія, Туркменістан.
– Офіційні візити іноземних делегацій:
– Проведено прийом 20 іноземних делегацій з Аргентини, Ізраїлю, Франції, Німеччини, Таджикистану, Казахстану, Ірану, Лівану, Єгипту.
– Участь у міжнародних організаціях:
– Національний фармацевтичний університет є почесним членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) та Міжнародної асоціації фармацевтів (FIP).

13

2009/2010 • Здобутки і плани • 2010/2011
• Фінансово-економічна діяльність
(з вересня 2009 р. по червень 2010 р.)
– Надходження коштів загального та спеціального фондів — 62366,3 тис. грн.
– Видатки загального та спеціального фондів — 46568,2 тис. грн., у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями — 30782,2 тис. грн.
• Відзнаки НФаУ
– Золота медаль у номінації «Інтеграція науки і освіти», диплом «За високі творчі досягнення в інноваційному оновлені національної системи освіти» на міжнародній
виставці «Сучасна освіта в Україні — 2009».
– Золота медаль, диплом та сертифікат у номінації «Видання підручників та
навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів»
на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра — День студента — 2009».
– Золота медаль на V міжнародному салоні винаходів та нових технологій
«Новий час» за патент на винахід «Спосіб одержання комплексу БАР з антиоксидантною дією».
– Диплом лауреата конкурсу «За розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій» у номінації «Інноватика у вищій освіті» на виставці навчальних закладів
«Інноватика в освіті України-2009».
– Відзнака Гран прі «Лідер вищої освіти України» та диплом «За вагомий внесок у модернізацію системи освіти» на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2010».
Державні та відомчі нагороди:
– Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. — Черних В.П.
– Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» — 2 (Безуглий П.О., Павлій О.О.)
– Почесна грамота МОЗ України — 5 (Гавриш Н.Б., Журенко В.В., Марченко В.А.,
Шпичак Т.В., Горячий В.Д.)
– Відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» — 2 (Зупанець І.А.,
Шаповалова В.О.)
– Почесна грамота Харківської облдержадміністрації — 3 (Котенко О.М., Попов С.Б.,
Гриценко І.С. )
– Подяка Харківської облдержадміністрації — 4 (Абросімов О.С., Васіна Ю.В.,
Голік М.Ю., Ніконов М.М.)
– Почесна грамота Харківської міської ради — 3 (Кальченко Ю.С., Петренко В.О.,
Аркуша А.О.)
• Проекти року
– Фотогалерея докторів наук НФаУ.
– Портретна галерея ректорів ХФІ — НФаУ.
– Музей історії фармації України.
– Меморіальна дошка на честь співробітників, викладачів, студентів, які загинули
у роки Великої Вітчизняної війни.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ
Інформаційні повідомлення
ректора В.П. Черних
на засіданнях Вченої ради НФаУ
За традицією, що склалася в університеті, кожне засідання Вченої ради НФаУ
розпочинається з інформаційного повідомлення про події та заходи, які відбулися
в університеті протягом поточного місяця.
Кожне засідання Вченої ради — це
не просто засідання робочого органу, де розглядаються планові питання, це — значуща подія в житті університету.
В умовах динамічних змін сьогодення й управління діяльністю великим навчальним закладом має бути випереджальним. Тому практично на кожному засіданні Вченої ради ректором представлялися масштабні програмні доповіді з реалізації політики ректорату, направленої
на подальший розвиток нашого університету та фармацевтичної освіти, науки, галузі та піднесення національної вищої фармацевтичної школи на міжнародній освітній арені.
Самобутній літопис історії університету пишеться щоденною працею кожного
співробітника.
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Серпень
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Календар подій

Вересень
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Листопад
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Лютий
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Травень
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Червень
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ПІДСУМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
за 2009/2010 навчальний рік

Кадрова політика
Національного фармацевтичного університету
В НФаУ працюють видатні педагоги і науковці,
які складають гордість нашого унікального університету

Кожен, хто захоче,
може стати майстром.
А.С. Макаренко

Національний фармацевтичний університет — вищий
навчальний заклад, стратегічним завданням якого є підготовка висококваліфікованих фахівців для кадрового забезпечення фармацевтичної галузі України. Сучасна кадрова політика університету, що базується на засадах чинного законодавства, має ефективний механізм реалізації Перспективного плану розвитку університету на 2009–2013 рр.
Кадрова політика в університеті за останні 2 роки орієнтована на нову парадигму та спрямована на забезпечення кадрових потреб університету на тривалу перспективу та
створення потужного інтелектуального потенціалу викладачів та науковців ХХІ століття.
Час вимагає нової якості професійного рівня керівного та науково-педагогічного складу університету — це є пріоритетними завданнями кадрової політики на найближчу перспективу.
2009/2010 н. р. — рік інтенсивної та ефективної діяльності ректорату з підвищення та забезпечення якісно вищого рівня керівних та науково-педагогічних кадрів університету, формування кадрового резерву на керівні посади.

Заступник ректора
з кадрових питань

Подстрелова
Зоя Федорівна

Кадровий потенціал університету
Станом на 01.06.2010 р. загальна чисельність працівників в університеті складає
1982 чол. (в тому числі 103 сумісники). Порівняно з 2008/2009 н. р. — 2003 чол. (в тому
числі 119 сумісників).
Кількісний склад працівників за категоріями:
• науково-педагогічні — 631 (в т.ч. 568 — НФаУ, 63 — сумісники);
• (2008/2009 н. рік — 667, в т.ч. 590 — НФаУ, 177 — сумісники);
• наукові — 43 (2008/2009 н. р. — 46);
• педагогічні — 57 (2008/2009 н. р. — 59);
• адміністративно-управлінські — 351 (2008/2009 н. р. — 344);
• навчально-допоміжні — 323 (2008/2009 н. р. — 346);
• обслуговуючі — 491 (2008/2009 н. р. — 499); в т. ч.:
– ІПКСФ — 101 (2008/2009 н. р. — 98);
– Коледж НФаУ — 149 (2008/2009 н. р. — 159).
Одним із визначальних чинників освітньої діяльності ВНЗ щодо відповідності ліцензійних умов є кадрове забезпечення навчального процесу. 91% якісного складу викладачів на кафедрах університету ( у порівнянні з минулим роком — 87%)
повинен мати тенденцію лише до підвищення показників.

38

Кадрова політика НФаУ
У рейтингу ВНЗ МОН України та в Державному реєстрі ВНЗ України якість
науково-педагогічного потенціалу ВНЗ є одним із визначальних чинників при
підсумках результатів діяльності ВНЗ у поточному році.
Якісний склад науково-педагогічних працівників досяг високого рівня і має
найвищі протягом усієї історії НФаУ показники:
Докторів наук, професорів

95 (16,7%)
(2008/2009 н. р. — 87 (14,7%)

Кандидатів наук, доцентів

422 (74,3%)
(2008/2009 н. р. — 403 (68,3%)

517 — 91,0%
(2008/2009 н. р. — 490 (83%)

51 (9,0%)
Викладачів без наукового сту2008/2009 н. р. — 73 (12,9%).
пеня

За даними МОН України у 2009/2010 н. р. питома вага у ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів
акредитації: докторів наук– 9,6%, кандидатів наук — 34,6%, тобто в НФаУ цей показник
вдвічі вищим.

Структурні зміни
Навчально-виховний процес в університеті на високому рівні забезпечують 8 факультетів, у структурі яких у 2009/2010 н. р. функціонувало 49 кафедр.
Виходячи із перспектив розвитку факультетів і кафедр у 2010/2011 н. р. та з метою
удосконалення організації навчального процесу, в університеті здійснено реорганізацію деяких структурних підрозділів:
– рішенням Вченої ради НФаУ від 26.04.2010 р. (протокол №9) з 01.09.2010 р. перейменовано факультет заочної (дистанційної) форми навчання у факультет ступеневої
фармацевтичної освіти;
– з 01.09.2010 р. ліквідується кафедра екстремальної медицини, у зв’язку із припиненням підготовки військових кадрів;
– з 01.09.2010 р. об’єднується кафедра іноземних мов і кафедра іноземних мов-2
у кафедру іноземних мов;
– з 01.08.2010 р. кафедра природничих наук перейменовується у кафедру фундаментальної та мовної підготовки.
Управлінські кадри університету: 6 проректорів (у т. ч. 4 — доктори наук, професори, 1 кандидат наук, доцент, який виконує докторську дисертацію), 8 деканів
(у т. ч. 2 доктори наук, 3 кандидати наук, які виконують докторські дисертації), 49 завідувачів кафедр (у т. ч. 38 д. н., проф., 11 к. н., доц.), 65 керівників відділів і підрозділів
(у т. ч. 1 д. н., 9 кандидатів наук, доцентів).
Керівники факультетів: суттєво зросли якісні характеристики (25% — доктори
наук, 37,5% виконують докторську дисертацію).
У 2009 році захищено та затверджено ВАК України докторські дисертації: декана фармацевтичного факультету доцента Л.І. Вишневської, декана медикофармацевтичного факультету доцента О.І. Набоки. Заплановано докторську дисертацію
декану факультету післядипломної освіти доценту С.В. Гарній.
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Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.

Керівний склад кафедр
Корпус завідувачів кафедр — це професійний компетентний колектив педагогів і науковців, який комплектується на конкурсній основі. 15 завідувачам кафедр присвоєно почесне звання України «Заслужений». У 2009/2010 навчальному році кафедри очолюють
– доктори наук, професори — 38 кафедр, (77,6%), показник у ВНЗ МОН України — 50%;
– кандидати наук, доценти — 11 кафедр (22,4%), у т. ч. виконують докторські дисертації: зав. каф. суспільних наук доц. Іванова К.А., (пройдено апробацію докторської дисертації); зав. каф. економічної теорії доц. Федоренко І.А.; зав. каф. педагогіки і психології
ІПКСФ доц. Кайдалова Л.Г. (докторська дисертація подана до Спецради); зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ доц. О.В. Доровський.
Середній вік завідувачів кафедр — 56 років:
– до 40 р. — 10,2%; 41–50 р. — 22,4%; 51–60 р. — 32,1%; 61 р. і старше — 34,7%,
у т. ч. пенсійного віку — 42,8%.
Ректорат активно працює над омолодженням кадрового складу зав. кафедр.
Відбулась ротація серед завідувачів 3-х кафедр, які досягли пенсійного віку.
У 2009/2010 н. р. кафедри очолили молоді доктори наук: фармацевтичної хімії — доктор
фармацевтичних наук, професор В.А. Георгіянц (44 р.) , патологічної фізіології — доктор
медичних наук, доцент Н.М. Кононенко (33 р.), заводської технології ліків — доктор фармацевтичних наук, доцент О.А. Рубан (37 р.)
Кафедри, які очолюють, доктори наук, професори — 38
Аналітичної хімії
Аптечної технології ліків
Біології, фізіології та анатомії людини
Біотехнології
Біологічної хімії
Ботаніки
Заводської технології ліків
Іноземних мов
Клінічної лабораторної діагностики
Клінічної фармакології з фармопікою
Косметології та аромології
Медичної хімії
Менеджменту та маркетингу в фармації
Менеджменту та адміністрування
Мікробіології, вірусології та імунології
Неорганічної хімії
Організації та економіки фармації
Органічної хімії
Патологічної фізіології
Промислової фармації
Процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
Технології ліків

В.В. Болотов, д. хім. н., проф., 68 р.
О.І. Тихонов, д. фарм. н., проф., 71 р.
Л.М. Малоштан, д. біол. н., проф., 53 р.
Л.С. Стрельников, д. фарм. н., проф., 59 р.
Л.М. Вороніна, д. біол. н., проф., 68 р.
А.Г. Сербін, д. фарм. н., проф., 65 р.
О.А. Рубан, д. фарм. н., проф., 37 р.
М.В. Любієва, к. філол. н., проф., 74 р.
О.І. Залюбовська, д. мед. н., проф., 44 р.
І.А. Зупанець, д. мед. н., проф., 52 р.
О.Г. Башура, д. фарм. н., проф., 49 р.
І.С. Гриценко, д. хім. н., проф., 60 р.
З.М. Мнушко, д. фарм. н., проф., 62 р.
Д.В. Карамишев, д. н. з держ. управління, доц., 39 р.
Н.І. Філімонова, д. мед. н., проф., 43 р.
Є.Я. Левітін, д. хім. н., проф., 59 р.
А.С. Нємченко, д. фарм. н., проф., 57 р.
В.П. Черних, д. хім. н., д. фарм. н., проф., 70 р.
Н.М. Кононенко, д. мед. н., доц., 33 р.
В.І. Чуєшов, д. фарм. н., проф., 68 р.
О.І. Зайцев, д. фарм. н., проф., 49 р.
Т.Г. Ярних, д. фарм. н., проф., 50 р.
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Технології ліків, клінічної фармакології з фарма- О.Ф. Пімінов, д. фарм. н., проф., 65 р.
цевтичною опікою ІПКСФ
Товарознавства

В.Г. Демьяненко, д. фарм. н., проф., 63 р.

Токсикологічної хімії

В.С. Бондар, д. фарм. н., проф., 69 р.

Управління та економіки фармації ІПКСФ

В.М. Толочко, д. фарм. н., проф., 60 р.

Управління якістю

С.М. Коваленко, д. хім. н., проф., 51 р.

Управління та економіки підприємства

О.В. Посилкіна, д. фарм. н., проф., 54 р.

Фармакогнозії

В.М. Ковальов, д. фарм. н., проф., 68 р.

Фармакоекономіки

Л.В. Яковлєва, д. фарм. н., проф., 63 р.

Фармакології

С.М. Дроговоз, д. мед. н., проф., 71 р.

Фармакотерапії

Б.А. Самура, д. фарм. н., проф., 71 р.

Фармацевтичного права

В.О. Шаповалова, д. фарм. н., проф., 52 р.

Фармацевтичної хімії

В.А. Георгіянц, д. фарм. н., проф., 44 р.

Фармакоінформатики

Ю.М. Пєнкін, д. фіз.-мат. н., проф.,50 р.

Фізики

В.О. Тіманюк, к. фіз.-мат. н., проф., 61 р.

Фізичної та колоїдної хімії

В.I. Кабачний, д. фарм. н., проф., 55 р.

Хімії природних сполук

В.С. Кисличенко, д. фарм. н., проф., 51 р.

Кафедри, які очолюють кандидати наук, доценти — 11
Гуманітарних наук

Н.М. Філяніна, к. філол. н., 37 р.
Докторська дисертація не запланована

Іноземних мов — 2

Л.А. Торяник, к. пед. н., доц., 63 р.
Докторська дисертація виконується

Економічної теорії

І.А. Федоренко, к. екон. н., доц., 37 р.
Докторська дисертація виконується

Екстремальної медицини

В.І. Гридасов, к. фарм. н., доц., 59 р.
Докторська дисертація не запланована

Педагогіки і психології ІПКСФ

Л.Г. Кайдалова, к. пед. н., доц., 49 р.
Докторська дисертація виконується

Природничих наук

В.С. Трух, к. біол. н., доц., 54 р.
Докторська дисертація не запланована

Промислової фармації та економіки ІПКСФ

О.В. Доровський, к. екон. н., 50 р.
Докторська дисертація виконується

Суспільних наук

К.А. Іванова, к. соціол. н., доц., 51 р.
Докторська дисертація виконується

Українознавства та латинської мови

Є.І. Світлична, к. філол. н., доц., 61 р.
Докторська дисертація не запланована

Фізвиховання та здоров’я

А.О. Аркуша, к. фарм. н., доц., 57 р. Докторська
дисертація не запланована

Якості, стандартизації та сертифікації ліків
ІПКСФ

С.В. Гарна, к. фарм. наук, доцент, 52 р.
Докторська дисертація виконується
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ПЕРСПЕКТИВИ захисту докторських дисертацій у 2010 р. серед завідувачів кафедр — не докторів наук: Л.Г. Кайдалова (докторська дисертація подана до Спецради),
К.А. Іванова (докторська дисертація пройшла апробацію).
Поступово зменшується кількість завідувачів кафедр — не докторів наук та покращується рейтинговий показник — наявність у завідувачів кафедр вченого звання професора та наукового ступеня доктора наук.

Резерв на посади завідувачів кафедр
Вимоги чинного законодавства: резерв на посаду завідувачів кафедр — доктор наук
або кандидат наук, який виконує докторську дисертацію.
Ректорат здійснює системну роботу щодо підготовки резерву на посади завідувачів
кафедр.
У 2009/2010 н. р.:
• мають резерв — 40 (81,6%)
25 кафедр (51%) — резерв — доктор наук
15 кафедр (30,6%) — резерв — кандидат наук, який виконує докторську дисертацію.
Значно виріс показник — на 14,3% — на кафедрах, де резерв — доктор наук.
• не мають резерву — 9 кафедр (18,4%): Гуманітарних наук; Екстремальної медицини; Іноземних мов; Іноземних мов — 2; Менеджменту та адміністрування; Природничих наук; Суспільних наук; Українознавства та латинської мови; Фізичного виховання та здоров'я.
Завідувачам кафедр, де відсутній резерв, необхідно поліпшити якісні характеристики щодо забезпечення дійового резеру та вжити відповідні заходи.
Кафедри університету мають надзвичайно потужний науково-педагогічний потенціал з числа докторів наук, завдяки якому інтенсивно готуються доктори і кандидати наук
та невпинно зростає якісний склад професорсько-викладацького корпусу університету:
– на одній кафедрі (ЗТЛ) працює 5 докторів наук;
– на 4-х кафедрах (фармацевтичної хімії; патфізіології; клінічної фармакології з фармацевтичною опікою; біології, фізіології та анатомії людини) працює по 4 доктори наук;
– на 10 кафедрах працює по 3 доктори наук;
– на 12 кафедрах працює по 2 доктори наук;
– на 12 кафедрах працює по 1 доктору наук.
Резерв — доктора наук мають 25 кафедр (2008/2009 н. р. — 18)
Аптечної технології ліків
Ботаніки
Біологічної хімії
Біології, фізіології та анатомії людини
Клінічної лабораторної діагностики
Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
Медичної хімії
Менеджменту і маркетингу у фармації
Промислової фармації
Промислової фармації та економіки ІПКСФ

С.О. Тихонова, д. фарм. н., проф. 46 р.
О.П. Хворост, д. фарм. н., проф. 49 р.
А.Л. Загайко, д. біол. н., 36 р.
В.М. Кравченко, д. біол. н., 54 р.
М.Є. Березнякова, д. мед. н., 49 р.
С.Б. Попов, д. мед.
н., проф., 50 р.
С.Г. Ісаєв, д. фарм. н., 51 р.
О.П. Півень, д. фарм. н., 54 р.
Є.В. Гладух, д. фарм. н., проф., 47 р.
С.І. Дихтярьов, д. фарм. н., проф. 59 р.
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Органічної хімії
Організації та економіки фармації
Патологічної фізіології
Процесів і апаратів хім.-фарм. виробництв
Технології ліків
Технології ліків, клінічної фармакології з фармопікою ІПКСФ
Токсикологічної хімії
Управління якістю
Фармацевтичної хімії
Фармакоекономіки
Фармакології
Фармакотерапії
Фізичної та колоїдної хімії
Фізики
Хімії природних сполук

Л.А. Шемчук, д. хім. н., проф., 54 р.
Г.Л. Панфілова, д. фарм. н, 41 р., захистила д. дис. у 2010 р.
Т. І. Тюпка, д. мед. н., 41 р.
А. М. Чернов, д. фарм. н., 58 р.
Л. І. Вишневська, д. фарм. н., 44 р.
С.Ю. Штриголь, д. мед. н., 47 р.
С.І. Мерзлікін, д. фарм. н., проф., 51 р.
Ю.В. Підпружников, д. фарм. н., 47 р.
І.В. Українець, д. хім. н., проф., 49 р.
О.Я.Міщенко, д. фарм. н., 45 р., захистила д. дис. у 2010 р.
Г.В.Зайченко, д. мед. наук, 42 р., захистила д. дис. у 2010 р.
І.В. Киреєв, д. мед. н., 46 р.
М.Є. Блажеєвський, д. хім. н., 54 р.
І.П. Стороженко, д. фіз.-мат. н., 40 р.
А.М. Комісаренко, д. фарм. н., проф., 47 р.

Зроблено значний ривок у підготовці резерву — докторів наук.
Затверджено та захищено 12 докторських дисертацій із числа викладачів, зарахованих до резерву на посади завідувачів кафедр:
Г.Л. Панфілова, каф. організації та економіки фармації;
О.А Рубан, каф заводської технології ліків (з 1.09.09 — зав. кафедри);
А.Л. Загайко, каф. біологічної хімії (з 1.09.10 — зав. кафедри);
Т.І. Тюпка, каф. патологічної фізіології;
Л.І. Вишневська, каф. технології ліків;
О.Я. Міщенко, каф. фармакоекономіки;
А.М. Чернов, каф. процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв;
І.П. Стороженко, каф. фізики;
Г.В. Зайченко, каф. фармакології;
С.Г. Ісаєв, каф. медичної хімії;
Н.М. Кононенко, каф. патологічної фізіології (з 1.10.09 — зав. кафедри);
О.І. Набока, каф. біологічної хімії.
Резерв — кандидат наук, який виконує докторську дисертацію — 15
(2008/2009 н. р. — 23)
Аналітичної хімії
Біотехнології
Економічної теорії
Заводської технології ліків
Косметології та аромології
Мікробіології, вірусології
та імунології

С. В. Колеснік, к. фарм. н., 46 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
О. П. Стрілець, к. біол. н., 40 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
І. В. Лантух, к. екон. н., 33 р.
План завершення докторської дисертації — 2013 р.
С. В. Спиридонов, к. фарм. н., 35 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
Н. П. Половко, к. фарм. н., 43 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
Н.Ю. Шевельова, к. біол. н., 51 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
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Неорганічної хімії
Педагогіки та психології ІПКСФ
Управління та економіки
підприємства
Управління та економіки в фармації ІПКСФ
Товарознавства

Фармакоінформатики
Фармакогнозії
Фармацевтичного права ІПКСФ
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків ІПКСФ

О. І. Ведернікова, к. хім. н., 38 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
Н. Б. Щокіна, к. пед. н., 54 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
Р. В. Сагайдак-Нікітюк, к. фарм. н.,34 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
Л. В. Галій, к. фарм. н., 37 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
(докторантура)
Д.В. Дем’яненко, доц., канд. фарм. н., 33 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
(докторантура)
Н. М. Яценко, к. техн. н., 48 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
Н. В. Попова, к. фарм.н., 52 р.
План завершення докторської дисертації — 2013 р.
О. С. Абросімов, к. фарм. н., 52 р.
План завершення докторської дисертації — 2010 р.
О.А. Євтіфеєва, к. фарм. н., 42 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.

ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ: у 2009–2010 рр. загалом потенціал корпусу докторів наук збільшився на 22 особи.
• Захищено та затверджено ВАК докторські дисертації:
А.А. Котвіцька, проф. каф. ОЕФ
І.О. Журавель, доц. каф. органічної хімії
Т.С. Сахарова, доц. каф. клінічної фармаколо- О.О. Маміна, доц. каф. фармацевтичної хімії
гії з фармопікою
О.М. Котенко, доц. каф. аптечної технології ліків О.М. Литвинова, доц. каф. клінічної лабораторної
діагностики
І.В. Киреєв, доц. каф. фармакотерапії
Л.І. Вишневська, доц. каф. технології ліків
Н.М. Кононенко, зав. каф. пат. фізіології
Т.І. Тюпка, доц. каф. пат. фізіології
І.П. Стороженко, доц. каф. фізики
О.В. Філіпцова, доц. каф. біол., фізіології та анатомії людини
О.А. Рубан, зав. каф. ЗТЛ
С.Г. Ісаєв, доц. каф. медичної хімії
А. Л. Загайко, доц. каф. біохімії
О.Я. Міщенко, доц. каф. фармакоекономіки
Г. В. Зайченко, доц. каф. фармакології
А.М. Чернов, доц. каф. процесів і апаратів хімікофармацевтичних виробництв
О.І. Набока, доц. каф. біохімії
П.Л. Панфілова, доц. каф. ОЕФ

• Переатестовано докторські дисертації:
І.В. Киреєв, доц. кафедри фармакотерапії
В.А. Волковой, доц. кафедри патологічної фізіології
Л.М. Стрельніков, зав. кафедри біотехнології.
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Характеристика за віком науково-педагогічних працівників
Середній вік НПП у 2009/2010 н. р. складав 45 років, у т. ч. докторів наук —
55 років, кандидатів наук — 44 роки.
Кількість викладачів пенсійного віку — 19,1%.
Докторів наук допенсійного віку — 61,2%.
Середній вік:
• завідувачів кафедр — 56 років ( 42,5% пенсійного віку; 57,2% — допенсійного віку);
• професорів кафедр — 58 років (53,6% — пенсійного віку; 46,4% — допенсійного
віку);
• доцентів — 47 років (18,1% пенсійного віку; 81,9% допенсійного віку);
• старших викладачів — 46 років (23% пенсійного віку);
• викладачів / асистентів — 33 роки (3,7% — пенсійного віку).
«У молоді роки ми пишемо текст життя, а в кінці даємо його коментар, осмислюємо
його; якщо в молоді роки росте крона дерева життя, то в старості на ньому зріють плоди»
(А. Шопенгауер)
У контексті програмних завдань Концепції підготовки науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації — докторів наук і кандидатів наук —
суттєве омолодження корпусу завідувачів кафедр і професорів кафедр та підвищення середнього віку докторів наук. Сьогодні в науково-педагогічному колективі НФаУ працює 80,9% викладачів допенсійного віку. Ректорат довірив молодим педагогам будувати майбутнє університету, але надзвичайно важливим є збалансоване поєднання енергії, нового мислення молодих із фундаментальними знаннями та досвідом
старшого покоління, адже в навчальному процесі викладач має бути справжнім професіоналом і зрілою особистістю.
Реалії кадрової політики ректорату: виконання на кафедрах 61 докторських
і 210 кандидатських дисертацій, що у недалекій перспективі забезпечують 100% викладачів з науковим ступенем на випускаючих кафедрах і кафедрах Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 100% викладачів з науковим ступенем
на гуманітарних кафедрах; 100% завідувачів кафедр, докторів наук, які очолюють випускаючі кафедри (2009/2010 н. р. — 95,5%); 80% кафедр, де резерв — доктор наук
(2009/2010 н. р. — 51%).
Індекс якості науково-педагогічного потенціалу є складовою оцінки діяльності ВНЗ у рейтингах МОН України, МОЗ України, ЮНЕСКО та інших. За 2009/2010 н. р.
маємо такі показники:
• Кількість д. н., проф., к.н., доц.— 91%
• Кількість кафедр, які очолюють д. н., проф. — 75,5%
• Кількість д. н. допенсійного віку — 61,2%
• Кількість викладачів допенсійного віку — 80,9%
• Середній вік науково-педагогічних кадрів — 45 р.
• Середній вік керівного складу — 48 р.
• Кількість кафедр, які очолюють не доктори наук — 22,4%.
Отже, зміцнення позиції університету та піднесення його ще на більш високе місце у рейтингу ЮНЕСКО кращих ВНЗ «ТОП-200 Україна» (20-е місце — у 2009 році)
за індексом якості науково-педагогічного потенціалу — є реальною найближчою перспективою.
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Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
2008/2009
навч. рік

2009/2010
навч. рік

Захищено дисертацій (всього):
докторських
кандидатських
Виконувалось дисертацій (всього):
докторських

66
11
55
292
58

67
10
57
271
61

кандидатських
з них для практичної фармації, медицини, хімікофармацевтичних підприємств (всього):
докторських
кандидатських
На розгляді у спецрадах (всього):
докторських
кандидатських
Проходять підготовку:
в докторантурі — громадяни України (держбюджет)
в аспірантурі (всього):
з них громадяни України (держбюджет)
громадяни України (контракт)
іноземні громадяни (контракт)
Проходять цільову підготовку для фармфакультетів:
Донецького державного медичного університету
Луганського державного медичного університету
Національного медичного університету
Кримського державного медичного університету
Тернопільської ДМА
Івано-Франківського державного медичного університету
Одеського державного медичного університету
Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного
університету

234

210
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70
7
63
16
1
15

6
43
56
9
47
5
93
68
20
5

104
61
35
8

14 асп.

1 докт., 19 асп.

6 асп.

10 асп.

2 асп.

3 асп.

4

1 асп.

–

1 асп.

1 асп.

1 асп.
1 асп.
1 асп.
1 асп.

1 докт., 1 асп.
3 асп.
1 асп.
–

Закінчили навчання на бюджетних місцях докторантури та аспірантури
Докторантура
Аспірантура з відривом від виробництва
Аспірантура без відриву від виробництва

2009 р.
2
24
з захистом дисертації — 19
4
з захистом дисертації — 3

план 2010 р.
1
18
з захистом дисертації — 3
1

Ефективність докторантури та аспірантури (бюджет) у 2009 р. — 100%.
Захищено випускниками докторантури та аспірантури (бюджет) у 2009/2010
н. р.: 2 докторські дисертації; 26 кандидатських дисертацій.
Знаходяться у спецрадах: 1 докторська дисертація; 15 кандидатських дисертацій.
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Працевлаштування на кафедрах випускників
аспірантури та докторантури (бюджет)
Кафедри:
Управлінсько-економічні
Хімічні
Медико-біологічні
Технологічні

2009/2010 н. р.
2 докторанти,
28 аспірантів
2 докторанти, 4 аспіранти
9 аспірантів
5 аспірантів
10 аспірантів

2010 р. — проект
1 докторант,
18 аспірантів
3 аспіранти
7 аспірантів
3 аспіранти
1 докторант, 7 аспірантів

Позитивні реалії кадрової політики 2009/2010 н. р.
Присвоєно
вчене звання

Присуджено
науковий ступінь

Ст. наукового
співробітника

1

Доцента

16 Доктора наук

Кандидата наук

Виконується
дисертацій

46
13

Докторських
дисертацій
Кандидатських
дисертацій

Захищено
дисертацій

61

10

210

57

2009/2010 н. р. — рік активної підготовки кадрового резерву докторів наук
з числа молодих науковців

Ця молодь є «золотим фондом»
кадрового потенціалу університету
Протягом 2009/2010 н. р. ректорат активно реалізував Перспективну програму підготовки докторів наук на 2008–2013 рр. з числа молодих перспективних кандидатів наук віком від 25 до 45 років як потенціальний резерв керівного і науковопедагогічного складу.
Ректоратом проводилась інтенсивна робота щодо виконання Плану підготовки докторів та кандидатів наук на 2009–2012 рр.
Щотижня на ректорських радах з 05.10.2009 р. по 19.10.2009. та з 25.01.2010. по
08.02.2010 р. розглядався стан готовності виконання докторських та кандидатських дисертацій аспірантами, здобувачами з планів попередніх років.
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03.06.2010 р. — нарада ректора з виконавцями докторських дисертацій, захист яких
можливий у 2010 р.
2009 рік ввійшов в історію університету як рік плідної підготовки докторів наук,
а саме співробітниками університету захищено 14 докторських дисертацій, затверджено ВАК України 11 докторських дисертацій.
Протягом 2009/2010 н. р. захищено 10 докторських дисертацій, затверджено
ВАК України 13 докторських дисертацій.
У 2009/2010 н. р. пройшли нострифікацію 4 докторські дисертації, захищені в Росії.
Із 95 молодих науковців віком від 25 до 45 років, які у 2008 році виявили бажання
і мають творчий потенціал виконувати докторські дисертації, продовжується поетапне
виконання перспективних 95 докторських дисертацій, а саме:
1. Захищено молодими науковцями 6 докторських дисертацій:
– доц. Вишневська Л.І. — каф. технології ліків
– доц. Міщенко О.Я. — каф. фармакоекономіки
– доц. Набока О.І. — каф. біологічної хімії
– доц. Загайко А.Л. — каф. біологічної хімії
– доц. Кононенко Н.М. — каф. патологічної фізіології
– доц. Тюпка Т.І. — каф. патологічної фізіології
2. Заплановано до виконання на РПК 23 докторські дисертації, у тому числі:
• через докторантуру — 3
– доц. Зубков В.О. — каф. медичної хімії (докторантура з 1 грудня 2008 р.)
– доц. Дем`яненко Д.В. — каф. товарознавства (докторантура з 1 грудня 2008 р.)
– асист. Левачкова Ю.В. — каф. технології ліків (докторантура з 1 грудня 2009 р.).
• Здобувачами заплановано 20 тем докторських дисертацій:
1. доц. Бобрицька Л.О. — каф. заводської технології ліків
2. доц. Богуцька О.Є. — каф. аптечної технології ліків
3. доц. Власов С.В. — каф. органічної хімії
4. асист. Владимирова І.М. — каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
5. доц. Гарна С.В. — каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
6. доц. Грубник І.М. — каф. заводської технології ліків
7. доц. Журавель І.О. — каф. хімії природних сполук
8. доц. Іванова К.А. — каф. суспільних наук
9. доц. Ковальов С.В. — каф. хімії природних сполук
10. доц. Колісник С.В. — каф. аналітичної хімії
11. доц. Крутських Т.В. — каф. промислової фармації
12. доц. Кутова О.В. — каф. процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
13. доц. Куценко Т.О. — каф. фармакології
14. доц. Пестун І.В. — каф. менеджменту та маркетингу у фармації
15. доц. Попова Н.В. — каф. фармакогнозії
16. доц. Сліпченко Г.Д. — каф. заводської технології ліків
17. доц. Ткачова О.В. — каф. фармакоекономіки
18. доц. Цубанова Н.А. — каф. технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ
19. доц. Ханін В.А. — каф. хімії природних сполук
20. доц. Щокіна К.Г. — каф. фармакології.
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Дисертації, захищені та затверджені ВАК у 2009/2010 н. р.
Школа хіміків-синтетиків
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1 Журавель Ірина Олександрівна (наук. консультант — д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
2 Ісаєв Сергій Григорович (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Павлій О.І.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Борисов Олександр Володимирович (наук. керівник — д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Глущенко Алла Володимирівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Іванчук Ірина Михайлівна (наук. керівник — д.хім.н., проф. Болотов В.В.)
Кізь Ольга Валеріївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Таран С.Г.)
Коваль Алла Олександрівна (наук. керівник –д.фарм.н., проф. Левітін Є.Я.)
Коваленко Світлана Сергіївна
(наук. керівник — чл.-кор. НАН України, д.х.н. та д. фарм.н., проф. Черних В.П.)
Колісник Олена Валентинівна (наук. керівник — д.хім.н., проф. Українець І.В.)
Лю Янян (наук. керівник — д.хім.н., проф. Українець І.В.)
Малиновський Юрій Юрійович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)
Паршиков Віктор Олександрович (наук. керівник — д.хім.н., проф. Українець І.В.)
Плис Сергій Володимирович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Подольський Ілля Миколайович (наук. керівник — д.хім.н., проф. Гриценко І.С.)
Северіна Ганна Іванівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Федосов Андрій Вікторович (наук. керівник — д.хім.н., проф. Коваленко С.М.)
Цапко Тетяна Олександрівна (наук. керівник — д.хім.н., проф. Гриценко І.С.)
Шиньова Надія Валеріївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Шовкова Зоя Віталіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

Школа технологів
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 5
1
2
3
4
5

Вишневська Лілія Іванівна (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Котенко Олександр Михайлович (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Рубан Олена Анатоліївна (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)
Стрельніков Леонід Семенович, перезахист (наук. консультант — д.м.н., проф. Дикий І.Л.)
Чернов Андрій Миколайович (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Бойко Микола Миколайович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Зайцев О.І.)
Бреусова Світлана Вікторівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Дем`яненко В.Г.)
Бур`ян Катерина Олександрівна (наук. керівник — к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.)
Гайдукова Олена Олександрівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Тихонова С.О.)
Гаркавцева Ольга Анатоліївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Гербіна Наталія Анатоліївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Грищенко Марина Олександрівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д.)
Васіна Юлія Володимирівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалов В.В.)
Калюжна Ольга Сергіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Стрельніков Л.С.)

49

Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ковалевська Інна Вячеславівна (наук. керіник — д.фарм.н., доц. Рубан О.А.)
Ковальов Володимир Вікторович (наук. керіник — д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)
Ролік Світлана Миколаївна (наук. керіник — д.фарм.н., проф. Пімінов О.Х.)
Струс Оксана Євгенівна (наук. керіник — к.фарм.н., доц. Половко Н.П.)
Ткач Максим Миколайович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Стрельніков Л.С.)
Трутаєв Сергій Ігорович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Тимченко Андрій Вікторович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Черняєв Святослав Володимирович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)
Чорна Наталія Анатоліївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Чуб Олена Вікторівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)

Школа управління економіки в фармації
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 1
1 Панфілова Ганна Леонідівна (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Братішко Юлія Сергіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)
Глущенко Олена Миколаївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Вороніна Оксана Миколаївна (каф. ММФ)
Жадько Світлана Вікторівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Слободянюк М.М.)
Івченко Аліна Вікторівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Слободянюк М.М.)
Корж Юлія Вікторівна (наук. керівник — к.фарм.н., доц. Панфілова Г.Л.)
Костюк Григорій Вікторович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)
Кубарєва Інна Валеріївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Левченко Ірина Петрівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Малініна Наталія Геннадіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалов В.В.)
Мусієнко Наталія Миколаївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)
Ніконов Микола Миколайович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалова В.О.)
Пасталиця Світлана Василівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалова В.О.)
Петренко Вікторія Олександрівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалова В.О.)
Подгайна Марина Валеріївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Преснякова Вікторія Валентинівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Стрельнікова Юлія Леонідівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Суріков Олександр Олександрович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Котвіцька А.А.)
Тутутченко Олена Володимирівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Шаповалов Валентин Валерійович (наук. керівник — чл.-кор. НАН України, д.хім.н.
та д. фарм.н., проф. Черних В.П.)
21 Шолойко Наталія Василівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
22 Юхта Людмила Олексіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Шаповалова В.О.)

Медико-біологічна школа
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 10
1 Волковой Валерій Аркадійович, перезахист
(наук. консультанти– д.м.н., проф. Березнякова А.І., д.фарм.н., проф. Самура Б.А)
2 Загайко Андрій Леонідович (наук. консультант — д.б.н., проф. Вороніна Л.М.)
3 Зайченко Ганна Володимирівна (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)

50

Кадрова політика НФаУ
4
5
6
7
8
9
10

Кіреєв Ігор Володимирович, перезахист (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Кононенко Надія Миколаївна (наук. консультант — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Литвинова Ольга Миколаївна, перезахист (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Самура Б.А)
Міщенко Оксана Яківна (наук. консультант — д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Набока Ольга Іванівна (наук. консультант — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Тюпка Тетяна Іванівна (наук. консультант — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Філіпцова Ольга Володимирівна (наук. консультант — д.б.н., проф. Антраментова Л.А.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Андреєва Олена Олександрівна (наук. керівник — д.м.н., проф. Зупанець І.А.)
Бездітко Катерина Павлівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Гнатюк Валерія Валеріївна (наук. керівник — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Зленко Віктор Володимирович, перезахист (наук. керівник — д.м.н., проф. Залюбовська О.І.)
Карабут Лариса Василівна, перезахист (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Коваленко Євген Миколайович (наук. керівник — к.фарм.н., доц. Щокіна К.Г.)
Кононенко Алевтина Геннадіївна (наук. керівник — д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
Корнієнко Валентина Іванівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Самура Б.А..)
Кравченко Ганна Борисівна (наук. керівник — д.б.н., доц. Загайко А.Л.)
Кудіна Олеся Вікторівна (наук. керівник — к.м.н., доц. Зайченко Г.В.)
Леницька Олена Борисівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Лук’янова Лариса Володимирівна (наук. керівник — д.м.н., проф. Волковой В.А.)
Музика Наталія Ярославівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Репєтєва Олена Валеріївна (наук. керівник — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Решетняк Наталія Валеріївна (наук. керівник — д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
Тацький Олексій Феліксович (наук. керівник — д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Таран Андрій Вікторович пере захист (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Товчига Ольга Володимирівна (наук. керівник — д.м.н., проф. Штриголь С.Ю.)
Уланова Віра Анатоліївна (наук. керівник — д.б.н., проф. Гладченко О.М.)
Харченко Дмитро Сергійович (наук. керівник — д.м.н., проф. Зупанець І.А.)
Хуссеїн Дарвіш (наук. керівник — к. фарм.н., доц. Куценко Т.О.)
Чистяков Олексій Геннадійович (наук. керівник — д.м.н., проф. Россихін В.В.)

Фармакогностична школа
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дьяконова Яна Володимирівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)
Карпюк Уляна Володимирівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)
Мала Ольга Сергіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)
Мішнєва Катерина Дмитрівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)
Опрошанська Тетяна Віталіївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)
Попович Вікторія Павлівна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)
Федченкова Юлія Анатоліївна (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)
Янченко Павло Сергійович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Комісаренко А.М.)
Ярошенко Ілларіон Вікторович (наук. керівник — д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)
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Інженерно-фізичний напрямок
ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ — 1
1

Стороженко Ігор Петрович (каф. фізики)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1
2

Вельма Світлана Володимирівна (наук. керівник — д.пед.н., проф. Лазарєв М.І.)
Животова Олена Миколаївна(наук. керівник — д. біол.н., проф. Зінченко О.В.)
УЧАСТЬ ДОКТОРІВ НАУК, ПРОФЕСОРІВ
У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
станом на 01.09.2010 р.
Виконується
дисертацій

№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові наукового керівника
(консультанта)

докторів
наук

кандидатів
наук

докт. дис.

канд. дис.

ВСЬОГО
дисертацій
підготовлено /
готується

1

2

3

4

5

6

7

1
–
–
3
9
–
–
2
–
–
2
–
1
1
–
–
1
–
2
10
–
–
–
–
–
–
–
2
–
2

4
7
–
19
26
2
4
18
6
3
5
1
5
7
2
3
5
1
10
29
6
–
3
1
1
1
–
12
3
2

–
2
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
3
1
–
1
2
–
5
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
2
1
–
–
3
5
1
2
1
3
1
8
2
3
1
4
–
5
1
–
–
–
2
2
1
1
8
–
1

4/2
7/4
0/1
22/0
35/0
2/3
4/5
20/2
6/2
3/1
7/3
1/1
6/11
8/3
2/3
3/2
6/6
1/0
12/10
39/2
6/0
0/0
3/0
1/2
1/2
1/1
0/1
14/8
3/0
4/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Банний І.П.
Башура О.Г.
Бездєтко Н.В.
Безуглий П.О.
Березнякова А.І.
Березнякова М.Є.
Блажеєвський М.Є.
Болотов В.В.
Бондар В.С.
Волковой В.А.
Вороніна Л.М.
Вишневська Л.І.
Георгіянц В.А.
Гладух Є.В.
Гладченко О.М.
Гриценко І.С.
Дем’яненко В.Г.
Деримедвідь Л.В.
Дмитрієвський Д.І.
Дроговоз С.М.
Єгоров І.А.
Журавель І.О.
Журавльов М.С.
Загайко А.Л.
Зайченко Г.В.
Зайцев О.І.
Залюбовська О.І.
Зупанець І.А.
Ісаєв С.Г.
Кабачний В.І.

Підготовлено
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2

Карамишев Д.В.
Кисличенко В.С.
Кіреєв І.В.
Коваленко С.М.
Ковальова А.М.
Ковальов В.М.
Кокодій М.Г.
Комісаренко А.М.
Кононенко Н.М.
Котвіцька А.А.
Котенко О.М.
Кравченко В.М.
Кузнєцова В.М.
Кузнецов І.Е.
Левітін Є.Я.
Литвинова О.М.
Любієва М.В.
Макаревич І.Х.
Малоштан Л.М.
Маміна О.О.
Мерзлікін С.І.
Міщенко О.Я.
Мнушко З.М.
Мороз В.В.
Набока О.І.
Немченко А.С.
Павлій О.І.
Пашнєв П.Д.
Панфілова Г.Л.
Пєнкін Ю.М.
Пєрцев І.М.
Півень О.П.
Підпружніков Ю.В.
Пімінов О.Ф.
Попов С.Б.
Посилкіна О.В.
Рубан О.А.
Риженко І.М.
Самура Б.А.
Сахарова Т.С.
Свєчнікова О.М.
Сербін А.Г.
Слободянюк М.М.
Спиридонов В.М.
Стороженко І.П.

3

4

5

6

7

1
1
–
1
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2
–
–
3
2
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
22
–
–
1
–
–
–

–
14
1
14
1
17
–
3
–
1
–
–
2
–
2
1
–
14
11
1
1
–
20
–
–
15
3
6
1
–
20
1
–
9
4
5
3
1
85
–
1
5
2
–
–

3
3
–
1
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
3
1
–
–
–
1
–
–
1
–
3
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
6
–
15
2
9
2
–
3
2
–
–
–
–
–
–
–
–
2
1
3
1
6
2
2
3
1
1
1
2
–
–
1
2
1
8
–
1
1
–
–
2
1
–
–

1/10
15/9
1/0
15/16
1/2
21/10
0/3
3/0
0/3
1/2
0/0
0/0
2/0
0/0
2/1
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0/0
15/3
11/3
1/1
1/3
0/1
22/7
0/2
0/2
18/4
5/1
6/4
1/1
0/2
22/0
1/0
0/1
9/2
4/1
5/9
3/0
1/1
107/1
0/0
1/0
6/2
2/1
0/0
0/0
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

2

Стрєльніков Л.С.
Таран С.Г.
Тихонов О.І.
Тихонова С.О.
Тіманюк В.О.
Толочко В.М.
Тюпка Т.І.
Українець І.В.
Філімонова Н.І.
Філіпцова О.В.
Хворост О.П.
Чернов А.М.
Черних В.П.
Чуєшов В.І.
Шаповалов В.В.
Шаповалова В.О.
Шемчук Л.А.
Штриголь С.Ю.
Яковлєва Л.В.
Ярних Т.Г.

3

4

5

6

7

–
–
11
–
2
6
–
1
–
–
–
–
14
3
–
–
–
–
4
1

6
4
51
6
5
25
–
15
2
–
5
–
43
22
2
14
3
6
19
9

1
–
1
1
2
2
–
–
–
–
–
–
1
1
–
1
–
2
3
3

1
–
7
1
1
3
3
2
4
–
3
1
–
6
2
4
3
3
4
2

6/2
4/0
62/8
6/2
7/3
31/5
0/3
16/2
2/4
0/0
5/3
0/1
57/1
25/7
2/2
14/5
3/3
6/5
23/7
10/5
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«Золоті» сторінки історії НФаУ
«Золота книга Пошани» Національного фармацевтичного університету створена у 2005 р. для збереження відомостей
про співробітників НФаУ, які зробили вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку
фахівців для України та країн світу, зміцнення матеріальнотехнічної бази університету за період славної історії з 1805 р.
до теперішніх днів.
У 2004 та 2010 роках до літопису славної історії НФаУ
вписана ще одна золота сторінка — відомості про докторів наук, провідних науковців, які зробили вагомий внесок
у розвиток науки на сучасному етапі історії університету:
Аркуша А.О.
Банний І.П.
Башура О.Г.
Бездітко Н.В.
Безуглий П.О.
Березнякова А.І.
Березнякова М.Є.
Блажеєвський М.Є.
Болотов В.В.
Бондар В.С.
Вишневська Л.І.
Віннік Л.М.
Волковой В.А.
Вороніна Л.М.
Георгіянц В.А.
Гладух Є.В.
Гладченко О.М.
Гриценко І.С.
Дем’яненко В Г.
Деримедвідь Л.В.
Дикий І.Л.
Діхтярьов С.І.
Дмитрієвський Д.І.
Дроговоз С.М.
Єгоров І.А.
Журавель І.О.
Журавльов М.С.
Загайко А.Л.
Зайцев О.І.
Залюбовська О.І.
Зупанець І.А.
Іванова К.А.
Ісаєв С.Г.
Кабачний В.І.

Канцедал Л.М.
Карамишев Д.В.
Кисличенко В.С.
Кіреєв І.В.
Коваленко Л.М.
Коваленко С М.
Ковальов В.М.
Ковальова А.М.
Кокодій М.Г.
Комісаренко А.М.
Кононенко Н.М.
Котвіцька А.А.
Котенко О.М.
Кравченко В.М.
Кузнєцова В.М.
Лєвітін Є.Я.
Литвинова О.М.
Любієва М.В.
Макаревич І.Ф.
Малоштан Л.М.
Маміна О.О.
Мерзлікін С.І.
Мнушко З.М.
Мороз В.А.
Набока О.І.
Нємченко А.С.
Павлій О.І.
Пашнєв П.Д.
Перцев І.М.
Пєнкін Ю.М.
Півень О.П.
Підпружников Ю.В.
Пімінов О.Ф.
Подстрелова З.Ф.
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Попов С.Б.
Посилкіна О.В.
Прокопенко Т.С.
Риженко І.М.
Рубан О.А.
Самура Б.А.
Сахарова Т.С.
Свєчнікова О.М.
Світлична Є.І.
Сербін А.Г.
Слободянюк М.М.
Смоляник В.Т.
Спиридонов В.М.
Стороженко І.П.
Стрельников Л.С.
Таран С.Г.
Тихонов О.І.
Тихонова С.О.
Тіманюк В.О.
Толочко В.М.
Тюпка Т.І.
Українець І.В.
Філімонова Н.І.
Філіпцова О.В.
Хворост О.П.
Хурсал Т.П.
Черних В.П.
Чуєшов В.І.
Шаповалова В.О.
Шемчук Л.А.
Штриголь С.Ю.
Яковлєва Л.В.
Ярних Т.Г.
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Фотогалерея докторів наук та керівників —
інтелектуальний банк НФаУ
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Девіз і філософія підготовки кадрів в НФаУ:
«До ліків мають торкатися тільки освічені люди»
Сьогодні Національний фармацевтичний університет є потужним навчальнонауковим комплексом, де органічно поєднуються ефективна система підготовки кваліфікованих кадрів і всі види наукової діяльності в галузі фундаментальних, прикладних дисциплін, а також у сфері проведення міждисциплінарних досліджень.
Забезпечується стабільна фінансова, господарська, наукова та освітня діяльність університету, збереження та укріплення матеріально-технічної бази університету; ефективне
використання та подальше нарощення наукового і педагогічного потенціалу закладу; розвиток міжнародної діяльності та інтеграції університету до світового освітньо-наукового
простору; виконання державних програм та висока якість підготовки фахівців, які відповідають стандартам вищої освіти держави.
Університет підтверджує високий статус національного навчального закладу
України і продовжує нарощувати свій науковий та освітній потенціал. За результатами
рейтингу, який проводиться незалежними експертними організаціями ЮНЕСКО, серед
200 університетів України НФаУ посідає 20 місце, а серед медичних ВНЗ — 3 місце.
У 2010 р. на міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2010» Національний
фармацевтичний університет ногороджено дипломом Гран-прі за вагомий внесок у модернізацію освіти.
НФаУ є базовою структурою науково-освітньої політики держави для фармації та
інших сегментів економіки України.
Вироблена ректоратом стратегія управління закладом забезпечила ефективне здійснення освітньої, наукової, інноваційної та управлінської компоненти діяльності. Проведення навчально-виховного і наукового процесу здійснюється
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на сучасному рівні згідно з державними стандартами якості освіти та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців для фармацевтичної галузі України.
Освітня діяльність НФаУ націлена на багатопрофільність та якість освітніх послуг,
комплексне оновлення й удосконалення змісту освіти, інноваційний розвиток, інтеграцію до світового освітнього простору, демократизацію системи вищої освіти.
Система сучасних стандартів вищої освіти в НФаУ
Наша головна мета — якість вищої освіти. Ця категорія багатофункціональна і визначається рівнем нормативних
вимог, які встановлюються стандартами освітньої діяльності.
Навчальний процес здійснюється відповідно до галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційної
характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП). Національним фармацевтичним університетом розроблено галузеві стандарти вищої освіти освітньокваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр напряму «Фармація» зі спеціальностей, затверджених наказом МінісГолова
терства освіти і науки України № 629 від 29.07.2004 р.
приймальної комісії
«Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей 7.110201 Фармація, 7.110202
Черних Валентин
Технологія парфумерно-косметичних засобів, 7.110204
Петрович, ректор НФаУ,
Технологія фармацевтичних препаратів, 7.110206 Клічлен-кореспондент
нічна фармація напряму підготовки 1102 «Фармація» та
НАН України, доктор
спеціальності 6.110100 Лабораторна діагностика напря- фармацевтичних наук, доктор
хімічних наук, професор
му підготовки 1101 «Медицина» та наказом Міністерства
освіти і науки України №196 від 16.03.2006 р. «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти
зі спеціальностей 8.110201 Фармація, 8.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів, 8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів, 8.110206 Клінічна фармація напряму підготовки 1102 «Фармація».

Організація та проведення прийому абітурієнтів
Приймальна комісія НФаУ
Приймальна комісія неухильно виконувала план роботи, який розглядався і координувався протягом року на засіданнях Ректорської та Вченої рад НФаУ.
Проведення вступної кампанії у відповідності до
норм чинного законодавства — один із пріоритетів діяльності НФаУ.
Нові принципи вступних випробувань
Починаючи з 2008 року в умовах прийому до вищих навчальних закладів відбуваються кардинальні зміни.
У 2009 році вступ до ВНЗ на всі спеціальності абітурієнтів,
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Відповідальний секретар
приймальної комісії
Погорелов
Станіслав Вікторович,
кандидат фізикоматематичних наук,
доцент

Освітня діяльність
які закінчили загальноосвітні школи, здійснювався виключно за результатами зовнішнього тестування.
З метою чіткої організації проведення вступної кампанії забезпечено відповідне навчання персоналу приймальної комісії з урахуванням специфіки проведення конкурсного відбору. Розроблено новий довідник для абітурієнтів НФаУ.
Для виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців, а також для реалізації державної політики щодо розширення доступу громадян
до здобуття вищої освіти проводилась профорієнтаційна та довузівська робота з абітурієнтами протягом року та інформування громадськості щодо напрямів підготовки та
умов вступу до університету.
В НФаУ забезпечено дотримання вимог чинного законодавства, прозорість та високий рівень організації вступної кампанії.
У 2009 році до вступу на перший курс в НФаУ подано 2911 заяв:
• на місця бюджетного фінансування — 1037;
• на місця за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб — 969;
• на заочне відділення — 905.
До магістратури усіх форм навчання подано 360 заяв.
Середній конкурс на місця держзамовлення склав 10,17 чол. на місце. Якщо
брати окремі спеціальності, то найвищий конкурс — 24,33 чол. на місце був на спеціальність Клінічна фармація. Найбільшою популярністю, як завжди, користувалась базова
спеціальність Фармація (зараховано за всіма формами навчання 1070 чол.).
Згідно з планом МОЗ України в 2009 році за державним замовленням на перший
курс зараховано 102 чол. У тому числі:
• за цільовим набором сільської молоді — 8;
• пільговий контингент — 38.
План державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців
на 2009 рік виконаний повністю.
Прийом на І курс НФаУ у 2009 р.
Денна форми навчання
Спеціальність

Бюджет

Контракт

Заочна форма навчання
Контракт

Фармація (вітчизняні студенти)
Фармація (іноземні студенти)
Клінічна фармація
Технологія парфумерно-косметичних
засобів
Лабораторна діагностика
Технологія фармацевтичних препаратів
Біотехнологія
Економіка підприємства
Маркетинг
Менеджмент організацій

89
–
3

242
94
16

736
–
23

3

32

23

5
2
–
–
–
–
102

6
25
18
32
13
18
496

15
3
8
1
8
817

Разом на І курс НФаУ:

1415
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Посвята
у студенти —
велике
університетське
свято,
учасниками якого
є першокурсники,
їх батьки, рідні,
гості, ректорат,
Культурний центр
НФаУ

Прийом вітчизняних студентів в НФаУ у 2009 році

1

2

3

IV V
4

5

VI
6

7

Вечірня
V

VI

8

9

Заочна

Всього

I

Всього

Всього

Денна

Спеціальність

I

III

IV

V

VI

10

11

12

13

14

15

ВІТЧИЗНЯНІ СТУДЕНТИ
6.030504 — економіка підприємства

32 32

8

8

6.030507 — маркетинг

13 13

1

1

6.030601 — менеджмент

18 18

8

8

18 18

3

3

6.050100 — економіка підприємства
(бакалавр)
6.050100 — маркетинг (бакалавр)
6.050200 — менеджмент організацій
(бакалавр)
6.051401 — біотехнологія
6.092900 — промислова біотехнологія
(бакалавр)
6.110100 — лабораторна діагностика
(бакалавр)
6.110200 — фармація (бакалавр)
6.120102 — лабораторна діагностика

11 11

7.000001 — якість, стандартизація
10
і сертифікація (спеціаліст)

10

7.050107 — економіка підприємства
18
(спеціаліст)
7.050108 — маркетинг (спеціаліст)

20

20

18

38

38

7

7

17

17

7.050201 — менеджмент організацій
12
(спеціаліст)

12

60

23 23
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1

2

3

7.092901 — промислова біотехнологія
29
(спеціаліст)
7.110201 — фармація (спеціаліст)

4

5

6

7

8

9

29

10

11

12

13

2

331 331

14

15

2

582 579

7.110201 — фармація (спеціаліст),
друга вища освіта

157 157

7.110202 — технологія парфумерно35 35
косметичних засобів (спеціаліст)

13

13

7.110202 — технологія парфумернокосметичних засобів (спеціаліст),
друга вища освіта

10

10

7.110204 — технологія фармацевтич27 27
них препаратів (спеціаліст)

11

11

7.110204 — технологія фармацевтичних препаратів (спеціаліст), друга вища
освіта

4

4

7.110206 — клінічна фармація (спеціа19 19
ліст)

18

18

7.110206 — клінічна фармація (спеціаліст), друга вища освіта

5

5

2

1

8.000001 — якість, стандартизація
та сертифікація (магістр)

11

11 20

20

51

51

8.000005 — педагогіка вищої школи
(магістр)

5

5

7

7

12

12

19

19

20

20

8.000007 — адміністративний менеджмент (магістр)
8.050107 — економіка підприємства
25
(магістр)

25

23

23

8.050108 — маркетинг (магістр)

7

20

20

7

8.092901 — промислова біотехнологія
(магістр)

5

5

1

1

8.110201 — фармація (магістр)

21

21 66

66

25

25

8.110202 — технологія парфумернокосметичних засобів (магістр)

6

6

5

5

3

3

8.110204 — технологія фармацевтичних препаратів (магістр)

2

2

1

1

8.110206 — клінічна фармація
(магістр)

2

2

4

4

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ
8.110201 — фармація (магістр)

96 91

8.000001 — якість, стандартизація
та сертифікація (магістр)

1

Всього за формами навчання:

756 595

5

3
1

3

1

113 48 150 23 127 1056 820
1962

Всього по НФаУ:
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1
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Організація навчально-виховного процесу
Стратегічним завданням організації навчальновиховного процесу в НФаУ є формування свого власного освітнього середовища: культури організації навчання, культури викладачів і студентів, культури оцінювання навчальних досягнень студентів, культури забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців та
науково-педагогічних працівників, а також створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу та підготовки конкурентоспроможного фахівця, забезпечення сприятливого середовища для формування гармонійно розвиненої, творчої особистості, свідомого патріота
і громадянина України.
На вирішення цього завдання була спрямована робота під керівництвом першого проректора з науковоЗаступник ректора
з
навчальної робти
педагогічної роботи, проф. І.С. Гриценка, проректорів
з науково-педагогічної роботи, навчального відділу, науковоВінник Лариса
методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, деМихайлівна,
доцент
канатів факультетів та кафедр університету.
Велика увага приділяється питанням підвищення
якості лекцій та лекторської майстерності викладачів.
Науково-методична лабораторія є головним координаторм з питань підвищення професійного рівня
науково-педагогічних працівників. З метою підвищення
педагогічної майстерності та обміну досвідом протягом
2009/2010 н.р. викладачами Національного фармацевтичного університету проведено 286 відкритих занять та
лекцій майстер-класу: лекцій майстер-класу — 39; лекцій — 121; лабораторних занять — 49; практичних занять — 68; семінарів — 5.
Налагодження системи відкритих занять і лекцій з меЗавідувач науковотою опанування сучасних інноваційних технологій навчанметодичної лабораторії
ня є сьогодні першочерговим завданням.
з питань фармацевтичної
Підвищення
кваліфікації
професорськоосвіти
викладацького складу. Протягом 2009/2010 навчального
року підвищили кваліфікацію 238 викладачів університету:
Огарь Світлана
73 науково-педагогічних працівники навчалися на циклах Володимирівна, кандидат
підвищення кваліфікації в ІПКСФ НФаУ; 4 — пройшли курфармацевтичних наук,
доцент
си підвищення кваліфікації на базі інших ВНЗ; 108 — взяли участь у конференціях; 14 — у семінарах-нарадах; 9 —
у конгресах; 7 — навчалися на курсах англійської мови; 9 —
на курсах української мови; 6 — пройшли атестацію (отримання наукового ступеня, підвищення категорії); 2 — пройшли тренінги для викладачів та 6 — стажування.
Поновлено банк даних підвищення кваліфікації викладачів НФаУ за останні 5 років
(2006–2010 рр.).
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Факультети
Факультети — надзвичайна важлива ланка у забезпеченні необхідних умов для здійснення на належному організаційному рівні навчально-виховного процесу. Головною
особливістю роботи деканатів факультетів є індивідуальний підхід до кожного студента,
персоналізація навчання і виховання.
Декан — ключова фігура навчально-виховного процесу. Декани мають
формувати стратегію підготовки фахівців, опікуватись навчально-методичним забезпеченням навчального процесу, формувати індивідуальну траєкторію навчання студентів. На декана покладається виняткова відповідальність, адже його компетентність, авторитет і професіоналізм — вирішальні у забезпеченні ефективної діяльності деканату і факультету.

Фармацевтичний факультет
Спеціальність Фармація
• 2 роки навчання — бакалавр, денна форма.
• 4 роки навчання — молодший спеціаліст, денна форма.
• 5 років навчання — спеціаліст, денна форма.
Магістр фармації — 1 рік навчання, денна, вечірня форми.
Контингент студентів — 1738 чол., у т. ч.: 480 — бюджет, 1258 — контракт,
62 студенти пільгового контингенту: 16 — студенти-сироти,
16 — студенти-чорнобильці, 3 — інваліди, 27 — інваліди дитинства.
Протягом року 4 студенти переведено з контрактної
на бюджетну форму навчання.
Випуск 2009/2010 н. р.: 394 спеціалісти, 85 магістрів
фармації, 19 дипломів з відзнакою.
Захищено: 75 дипломних робіт, 85 магістерських робіт.
Призначені іменні стипендії у 2009/2010 н. р.:
• Президента України — 2 студенти (І. Комарицький,
ІV курс; К. Куликовська, V курс)
• Верховної Ради — студент Д. Лега, ІІІ курс
• Кабінету Міністрів — 2 студенти (О. Деревенченко
Декан факультету
та Л. Булига, ІV курс)
Вишневська
• ім. О.С. Масельського — студент І. Комарицький,
Лілія Іванівна, доктор
ІV курс
фармацевтичних наук,
• стипендію від ПФ «ГАММА 55» — 10 студентів
доцент
контрактної форми навчання.
Участь студентів у міжнародних наукових конференціях: Росія, Польща, Словаччина — студенти О. Супрун та Д. Матерієнко, ІV курс.
Участь в Олімпіадах з дисциплін — 79 студентів І–ІV курсів.
Призові місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності Фармація (м. Тернопіль) — 2 студенти (І. Комарицький, Л. Булига, ІV курс).
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Медико-фармацевтичний факультет
Спеціальності:
• Клінічна фармація: спеціаліст, магістр (денна, заочна).
• Технологія парфумерно-косметичних засобів: спеціаліст, магістр (денна,
вечірня, заочна)
• Лабораторна діагностика: бакалавр (денна)
• Педагогіка вищої школи: магістр (денна, вечірня,
заочна).
Контингент студентів — 575 чол., з них 60 — бюджет;
475 — контракт; 40 — магістри;
4 — студенти пільгового контингенту (студенти-сироти).
Випуск 2009/2010 н. р.:
• Клінічна фармація — 35 спеціалістів, 6 магістрів,
з них дипломів з відзнакою — 4
• Технологія парфумерно-косметичних засобів
(денна форма навчання) — 34 спеціалісти, 9 магістрів, з них
дипломів з відзнакою — 1
Декан факультету
• Технологія парфумерно-косметичних засобів
(заочна форма навчання) — 54 спеціалісти
Набока Ольга Іванівна,
• Лабораторна діагностика — 16 бакалаврів; з них
доктор
біологічних наук,
дипломів з відзнакою — 2
доцент
• Педагогіка вищої школи — 12 магістрів, з них дипломів з відзнакою — 3
Захищено: 32 дипломні роботи, 27 магістерських робіт.
Призначені іменні стипендії у 2009/2010 н. р.:
• Президента України — (В. Лепська, ІV курс, спеціальність Технологія
парфумерно-косметичних засобів; Н. Максимюк, ІV курс, спеціальність Лабораторна
діагностика)
• Харківського міського голови «Обдарованість» — студент В. Старокожко,
V курс, спеціальність Клінічна фармація.
Участь в Олімпіадах: призове (друге) місце у міській Міжвузівській студентській
науково-практичній конференції — студентка І. Мельник, І курс, спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів.
Практика за кордоном:
• м. Єна (Німеччина) — І. Мукомел, ІV курс, спеціальність Клінічна фармація;
• м. Білосток (Польща) — М. Зупанець, ІІІ курс; М. Карпова, ІV курс; О. Матяш,
ІV курс, спеціальність Клінічна фармація.
Спільно з кафедрою Клінічної лабораторної діагностики, навчально-методичною лабораторією НФаУ проведена робота з акредитації спеціальності Лабораторна діагностика (рівень бакалавр).
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Факультет промислової фармації
Спеціальності:
• Якість, стандартизація та сертифікація
• Технологія фармацевтичних препаратів
• Біотехнологія
Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Контингент студентів — 481 чол.
На факультеті в 2009/2010 н. р. захищено:
• 63 дипломні проекти та 3 магістерські роботи з технології фармацевтичних препаратів;
• 68 дипломних робіт, 68 магістерських робіт з якості,
стандартизації та сертифікації;
• 33 дипломні проекти, 5 магістерських робіт з промислової біотехнології;
• 15 кваліфікаційних робіт з напрямку «Біотехнологія»
Дипломи з відзнакою отримали 36 студентів.
Іменні стипендії та нагороди:
• Верховної Ради України — О. Іваннікова, V курс, спеціальність Технологія фарм. препаратів
Декан факультету
• Студенти спеціальності Промислова біотехнологія
отримали 1 місце в командному заліку на Всеукраїнській
Крутських Тетяна
олімпіаді з біотехнології та зайняли відповідні призові місця:
Василівна, кандидат
• 1 місце — Є. Розенберг, V курс;
фармацевтичних наук,
• 2 місце — Є. Васильченко, ІV курс;
доцент
• 3 місце — Ю. Сазонов, ІV курс .
Вперше здійснено випуск 4 спеціалістів заочної форми навчання зі спеціальності
Промислова біотехнологія;
– проведено набір студентів-магістрів на заочну форму за спеціальністю Промислова біотехнологія.
За рахунок спонсорів придбано 2 прибори для проведення досліджень субстанцій
синтетичного та природного походження, які були передані на кафедру хімії природних сполук.

Факультет економіки та менеджменту
Спеціальності:
•
•
•
•
•

Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр
Маркетинг: бакалавр, спеціаліст, магістр
Менеджмент: бакалавр, спеціаліст
Адміністративний менеджмент: магістр
Контингент студентів — 501 чол.

65

Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
•
–
–
–
–

Випуск 2009/2010 н.р. — 295 чол.:
Економіка підприємства — 137 чол.;
Маркетинг — 87 чол.;
Менеджмент — 30 чол.;
Адміністративний менеджмент — 41 чол.

Вперше: випуск бакалаврів з економіки підприємства
(друга вища освіта).
У 2009/2010 н.р. захищено:
– 41 магістерська робота — Адміністративний менеджмент;
– 12 дипломних робіт — Менеджмент організацій;
– 34 дипломних робіт, 37 магістерських робіт — Економіка підприємства;
– 6 дипломних робіт, 31 магістерська робота — Маркетинг

Декан факультету
Малий Володимир
Валентинович,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти
Спеціальність Фармація
Освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст; магістр кваліфікація — провізор.
Контингент студентів — 3560 чол.
Терміни навчання:
• 5,5 років навчання — для осіб, що мають повну загальну середню освіту
• 4,5 роки навчання — для молодших спеціалістів з напряму підготовки «Фармація», «Медицина»
• 4,5 роки навчання — друга вища освіта
• 2,5 роки навчання — для осіб, що мають освітньокваліфікаційний рівень бакалавр за спеціальністю Фармація
• 2 роки навчання — для осіб, які мають освітньокваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю Технологія фармацевтичних препаратів
• 1,5 роки навчання — для осіб, що мають освітньоДекан факультету
кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю Клінічна фармація
Калайчева Світлана
Георгіївна, кандидат
• 1,5 роки навчання — для осіб, що мають освітньофармацевтичних
наук, доцент
кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю Фармація при проходженні магістратури.
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Факультет з підготовки іноземних громадян
Спеціальності:
• Фармація: магістр фармації — 5 років навчання
• Технологія фармацевтичних препаратів: магістр промислової фармації, 5 років навчання
• Клінічна фармація: магістр клінічної фармації,
5 років навчання
• Лабораторна діагностика: бакалавр медицини,
4 років навчання
• Якість, стандартизація та сертифікація: магістр
з управління якістю — 1 рік навчання
Контингент іноземних студентів I–V курсів та слухачів підготовчого відділення — 879 чол. з 50 країн світу,
з них 172 чол. навчаються англійською мовою.
Набір іноземних студентів — 260 чол.
На 1-й курс зараховано 101 студента, з них 36 — студенти, які навчаються англійською мовою.

Декан факультету
Горячий Володимир
Дмитрович,
кандидат хімічних наук,
доцент

Випуск 2009/2010 н. р.: 157 магістрів фармації з 20 країн світу.
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Контингент студентів, слухачів та інтернів за спеціальностями
у 2009/2010 н. р. станом на 01.01.2010 р.
Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний
рівень рівень

Форма навчання
денна

вечірня

спеціаліст
1662
магістр
21
магістр (іноз.)
740
153
Технологія парфумерно- спеціаліст
косметичних засобів
магістр
6
спеціаліст
113
Клінічна фармація
магістр
2
Лабораторна діагностика бакалавр
56
спеціаліст
106
Технологія фармацевмагістр (вітч.)
2
тичних препаратів
магістр (іноз.)
2
бакалавр
54
Промислова
спеціаліст
29
біотехнологія
магістр
–
бакалавр
74
Економіка
спеціаліст
18
підприємства
магістр
25
бакалавр
35
Маркетинг
спеціаліст
6
магістр
7
бакалавр
58
Менеджмент
організацій
спеціаліст
12
спеціаліст
10
Якість, стандартизація
магістр (вітч.)
10
та сертифікація
магістр (іноз.)
1
Адміністративний
магістр
–
мененджмент
Педагогіка вищої школи магістр
5
вітчизняні
–
ДОВУЗІВСЬКА
ПІДГОТОВКА
іноземні
–
ВСЬОГО по університету
3207
Молодший
448
спеціаліст
Фармація
бакалавр
151
Аналітичний контроль
Молодший
43
якості хімічних лікарспеціаліст
ських сполук
Виробництво фармацев- Молодший
54
тичних препаратів
спеціаліст
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА
–
ВСЬОГО по Коледжу НФаУ
696
Загальна кількість курсантів та інтернів
4565
ІПКСФ
ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ
8468
415

Фармація

68

заочна

Всього
Всього по
за освітньоспеціалькваліфіканості
ційним рівнем

–
65
–
–
5
–
4
–
–
1
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
23
20

4496
56
5
162
3
32
2
–
181
–
8
6
1
55
57
36
32
17
44
32
–
57
89
1

6158
142
745
315
14
145
8
56
287
3
2
62
35
6
129
75
61
67
23
51
90
12
90
119
2

19

42

61

61

7
37
130
316

27
14
–
5455

39
51
130
8978

39
51
130
8978

–

285

733

–

–

151

–

–

43

43

–

3

57

57

99
99

42
330

141
1125

141
1125

–

–

4565

4565

14668

14668

5785

7045
329
153
56
292
103
265
141
102
211

884
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Випуск студентів НФаУ у 2009/2010 навчальному році
Спеціальність

Фармація

вітчизняні

іноземні
Технологія парфумернокосметичних засобів
Клінічна фармація
Технологія фармацевтичних препаратів

вітчизняні
іноземні

Промислова біотехнологія
Лабораторна діагностика
Економіка підприємства
Маркетинг
Менеджмент організацій
Якість, стандартиза- вітчизняні
ція та сертифікація
іноземні
Педагогіка вищої школи
Адміністративний менеджмент
Всього по університету

Всього

спеціаліст
магістр
магістр
спеціаліст
магістр
спеціаліст
магістр
спеціаліст
магістр
магістр
бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
спеціаліст
спеціаліст
магістр
магістр
магістр
магістр
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1413
109
156
71
11
35
7
62
3
1
15
33
5
17
66
34
39
50
6
31
18
12
67
68
1
27
41
2398

Денна
Вечірня
(прогоноз) (прогноз)

397
20
156
34
6
35
2
24
2
1
15
29
–
17
13
18
25
10
6
7
18
12
9
10
1
5
–
872

–
65
–
–
5
–
4
–
1
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23
20
–
7
19
149

Заочна
форма навчання

1016
24
–
37
–
–
1
38
–
–
–
4
–
–
53
16
14
40
–
24
–
–
35
38
–
15
22
1377
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Працевлаштування випускників, які навчалися за держзамовленням
Ключовим показником якості і доцільності підготовки фахівців є результати працевлаштування. Працевлаштування випускників НФаУ 2010 року, які навчались за державним замовленням, здійснено у відповідності з планом працевлаштування випускників
2010 року, затвердженого наказом МОЗ України від 26.06.2009 р. №456.
Працевлаштування випускників, які навчалися за держзамовленням
Фармація — 89 чол., в т.ч. розподілено в аптеки — 82:
Дніпропетровська — 1, Донецька — 3, Житомирська — 7, Київ — 2, Київська — 3, Одеська — 1, Чернівецька — 1, Запорізька — 1, Луганська — 4, Миколаївська — 1, Полтавська — 6,
Сумська — 6, Харківська — 38, Херсонська — 1, Чернігівська — 6, Кіровоградська — 1;
заклади освіти — 7 — НФаУ.
Технологія фармацевтичних препаратів — 10 чол.
Луганська обл. — 1, Крим — 2, Харківська обл. — 7
Промислова біотехнологія — 5 чол.
Харківська обл. — 4, Дніпропетровська обл. — 1
Клінічна фармація — 10 чол.
Волинська обл. — 1, Харківська обл. — 6, Луганська обл. — 1, Миколаївська обл. — 1,
Чернігівська обл. — 1
Технологія парфумерно-косметичних засобів — 5 чол.
Чернігівська — 1, Харківська — 4
Лабораторна діагностика — 3 чол.
Сумська — 1, Харківська — 1, Рівненська — 1
Економіка підприємства — 4 чол.
Харківська обл. — 2, Сумська обл. — 1, Чернігівська обл. — 1.

Акредитація та ліцензування
Акредитація та ліцензування є одними із головних
інструментів вхідного державного контролю якості освітніх послуг.
З метою визначення відповідності діяльності навчального закладу державним вимогам щодо підготовки (перепідготовки) фахівців з вищою освітою за спеціальностями, які зазначені в ліцензії, проводиться акредитаційна експертиза.
Для успішного здійснення процедури акредитації забезпечено виконання всіх основних умов ліцензування:
• відповідне кадрове забезпечення підготовки фахівців
(не менше 75% НПП з науковими ступенями та вченими
званнями);
• 100% навчально-методичне забезпечення з кожної
навчальної дисципліни навчального плану;
• достатня матеріально-технічна база;
• інформаційне забезпечення (кількість робочих
комп’ютерних місць на 100 студентів — 14).
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У 2009/2010 н.р.:
• отримано дозвіл на збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 8.000007 Адміністративний менеджмент (денна форма навчання — 15 чол., вечірня — 25, заочна — 25)
• акредитовано напрям підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика» за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр.
Пріоритети
• Ліцензувати спеціальність Логістика (магістр).
2010/2011 н.р. • Ліцензувати спеціальність Менеджмент організацій (магістр).
• Завершити підготовчу роботу з ліцензування спеціальності
Лабораторна діагностика (магістр).
• Здійснити заходи з підготовки до ліцензування спеціальності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Навчально-методична робота
Як головний заклад у системі вищої фармацевтичної освіти України та координатор впровадження положень Болонської декларації університет забезпечує створення нормативного, методологічного та інформаційного супроводу з проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
Реалізація основних засад кредитно-модульної системи полягає у прозорості навчального процесу, повній інформованості студентів про зміст навчальних планів та
навчальних програм.
Студенти вже на початку семестру знають зміст навчального матеріалу, критерії
оцінювання знань, кількість балів, необхідних для поточних та підсумкових контрольних заходів.
Критерії оцінювання та методи і способи контролю визначаються в додатку до
робочої навчальної програми кожної дисципліни.
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
пов’язане з переходом від парадигми навчання до парадигми освіти.
В цьому плані слід визнати, що самостійна робота студентів (СРС) є не просто важливою формою освітнього процесу, а має стати його основою. Це передбачає орієнтацію
на активні методи оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб та можливостей
особистості. Мова йде не просто про збільшення кількості годин на самостійну роботу.
В Національному фармацевтичному університеті посилення ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації навчального процесу, який має будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студента здібності до саморозвитку, розвивати вміння творчо використовувати отримані знання, формувати способи адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.
Керуючись відповідними наказами МОН і МОЗ України, Національний фармацевтичний університет є учасником експерименту щодо реалізації положень Болонської
декларації. На сьогодні завершено експеримент з впровадження кредитно-модульної системи навчання для студентів напряму «Фармація», який було розпочато у 2005/2006 н.р.
І–V курси: Фармація (вітчизняні студенти) — 1651; Фармація (іноземні студенти) — 700; Клінічна фармація — 111; Технологія парфумерно-косметичних засобів — 153; Технологія фармацевтичних препаратів — 106.
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На інших спеціальностях продовжується проведення експерименту з впровадження КМСОНП.
I–III курси: Лабораторна діагностика — 55; Економіка підприємства — 61; Маркетинг – 25; Менеджмент організацій — 40; Біотехнологія — 38; Адміністративний
менеджмент — 19; Педагогіка вищої школи — 10; Якість, стандартизація та сертифікація — 63
Якість освіти в теперішній час відіграє важливу роль та розглядається як необхідна
умова конкурування випускників на ринку праці.
Завдання, які сьогодні стоять перед вищою фармацевтичною освітою, —
перетворити особисті цілі студента в зміст і технологію навчального процесу.
Коли випускник фармацевтичного навчального закладу отримав у процесі навчальної
діяльності певні навички та уміння, які дають йому можливість самостійно виконувати свої професійні обов’язки та творчо застосовувати отримані знання, можна важати,
що він отримав якісну освіту.
Результатом впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та рейтингової системи оцінки знань студентів є:
• інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
• систематичність засвоєння навчального матеріалу;
• встановлення зворотного зв’язку з кожним студентом на визначених етапах навчання;
• контроль та своєчасне корегування навчально-виховного процесу;
• підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;
• зменшення пропусків навчальних занять;
• підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності.
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За результатами роботи з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та рейтингової оцінки знань студентів визначилася тенденція до підвищення якості навчання.
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Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів є одним із методів оволодіння навчальним матеріалом,
невід’ємною складовою освітнього процесу, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни
визначається навчальною програмою, затвердженою МОЗ України, та робочою навчальною програмою дисципліни.
Матеріально-технічне забезпечення самостійної роботи студентів в НФаУ має високий рівень:
• бібліотека з читальним залом укомплектована відповідно до чинних норм;
• комп’ютерні класи з можливістю роботи в Інтернеті;
• аудиторії (класи) для самопідготовки;
• навчальна й навчально-методична література розроблена з урахуванням частки самостійної роботи студентів та інші матеріали.
У кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять до підсумкового модульного контролю, результати якого враховуються під час виставлення підсумкових балів. Самостійна робота студента, яка передбачена заняттям поряд з аудиторною
роботою, оцінюється під час поточного контролю теми.
Активна самостійна робота студентів можлива тільки при наявності серйозної мотивації. Найсильніший мотивуючий чинник — підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності, що визначається:
• участю студентів у науково-дослідній роботі, що проводиться на кафедрах університету;
• участю в університетських та міжнародних конкурсах науково-дослідних робіт
студентів;
• виконанням індивідуальних науково-дослідних завдань;
• виявленням творчих та професійних здібностей під час виробничої практики;
• допомогою викладача у розкритті та розвитку потенціалу студента.

Ліцензійні іспити КРОК-1 Фармація та КРОК-2 Фармація
Європейська система незалежних ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою призначена визначити відповідність показників якості освіти до державних
стандартів вищої освіти та встановити мінімальний рівень професійної компетентності,
потрібний для присвоєння кваліфікації.
НФаУ є базовим вищим навчальним закладом з проведення попередньої експертизи тестових завдань для ліцензійних стандартизованих іспитів Крок-1 Фармація
та Крок-2 Фармація. Досвідчені викладачі НФаУ беруть участь у створенні нових тестових завдань та проведенні фахової експертизи на базі Центру тестування МОЗ України.
Загальний банк тестових завдань становить для Крок-1 Фармація — 4000 та
Крок-2 Фармація — понад 2500.
У 2009/2010 навчальному році науково-методичною лабораторією та провідними експертами кафедр проведено первину експертизу банку тестових завдань «Крок-1 Фармація»:
– банк Крок-1 за 2007/2008 — 716 тестових завдань;
– банк Крок-1 за 2008/2009 — 375 тестових завдань;
– банк Крок-1 за 2007/2008 англійською мовою — 130 тестових завдань.
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Враховуючи, що ліцензійні інтегровані іспити є засобом стандартизованої діагностики професійної компетентності та обов’язковою умовою для присвоєння кваліфікації відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня в НФаУ у цьому навчальному році розроблено
та впроваджено нову систему підготовки студентів до тестових ліцензійних іспитів Крок Фармація:
– розроблено оригінальний зошит для підготовки студентів до іспитів Крок;
– ректорський контроль знань здійснюється впродовж усього навчання;
– розроблено та впроваджено комп’ютерно-адаптовану програму для контролю
професійної компетентності випускників фармацевтичного спрямування Крок;
– постійно діють консультативні пункти на кафедрах;
– на постійній основі здійснюються консультації для студентів «групи ризику» (студенти, які за результатами претестування набрали менше 60%);
– інформування батьків (листи) про навчальні досягнення протягом підготовки студентів до вищезазначених іспитів.
На Ректорській раді систематично розглядаються питання щодо вдосконалення підготовки студентів до тестових ліцензійних іспитів. Також постійно проводяться засідання з деканами та завідувачами кафедр.
Динаміка результатів складання ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-1
Фармація та Крок-2 Фармація студентами — громадянами України НФаУ для
порівняльного аналізу (Крок-1 Фармація — з 2007 р. набув статус ліцензійного іспиту;
Крок-2 Фармація — з 2009 р. набув статус ліцензійного іспиту):
Рік

Назва іспиту

Кількість
студентів

Середній бал

Місце у рейтингу ВНЗ

2007
2008
2009
2009
2010

Крок-1 Фармація
Крок-1 Фармація
Крок-1 Фармація
Крок-2 Фармація
Крок-2 Фармація

443
398
312
426
396

63,3
64,8
76,3
72,6
79,1%

11
8
4
8
8

Робота опорних кафедр
Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2003 р. № 86
та № 762 від 27.12.2005 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 26.02.2003 р. №86» серед провідних кафедр медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації були визначені опорні кафедри.
МОЗ України було визначено опорними 19 кафедр НФаУ напряму «Фармація»
за спеціальностями Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-косметичних
засобів, Технологія фармацевтичних препаратів та 3 опорних кафедри ІПКСФ.
Протягом навчального року опорними кафедрами здійснювалась робота
за наступними напрямками:
Видання кафедр:
• видано підручників, посібників, практикумів, збірників завдань, методичних рекомендацій — 124.
• підготовлено до друку підручників, посібників, практикумів, збірників завдань,
методичних рекомендацій — 100.
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Методична робота:
• проведено експертизу рукописів
навчальної літератури — 44
• проведено
лекцій
майстеркласу, відкритих занять, практичних занять — 172
• розроблено тестових завдань —
13 168.
Наукова робота:
• проведено конференцій — 7
• участь у конференціях — 333
• організація та проведення нарадсемінарів однопрофільних кафедр — 41
• участь у грантах — 15
• опубліковано статей — 665
• видано монографій та наукових
методичних рекомендацій — 85
• кількість студентів СНТ — 490
• опубліковано статей студентами
СНТ — 224
• участь у конференціях СНТ — 142
• кількість дипломних робіт — 267
• кількість магістерських робіт — 159

Опорні кафедри:
• Аптечної технології ліків
• Біологічної хімії
• Ботаніки
• Заводської технології ліків
• Іноземних мов
• Клінічної лабораторної діагностики
• Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
• Косметології та аромології
• Медичної хімії
• Менеджменту та маркетингу в фармації
• Організації та економіки фармації
• Органічної хімії
• Промислової фармації
• Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
• Українознавства та латинської мови
• Управління та економіки підприємства
• Фармакоінформатики
• Фармакології
• Управління та економіки фармації ІПКСФ
• Технології ліків та клін. фармакології
з фармопікою ІПКСФ
• Якості, стандартизації і сертифікації ліків
ІПКСФ

Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Заплановано кандидатських дисертацій — 96; докторських дисертацій — 33;
захищено кандидатських дисертацій — 41; докторських дисертацій — 12.
Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти оголошено подяку
співробітникам опорних кафедр за розробку проектів навчальних планів підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальностями Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-косметичних засобів, Технологія фармацевтичних препаратів.

Психологічна служба НФаУ
Психологічна служба забезпечує умови особисто-орієнтованого навчання для самовиховання і саморозвитку студентської молоді; сприяє формуванню у молоді готовності до Індивідуальні консультації
самостійного життя після завершення навчан- – для студентів — 178
ня; збереження психічного та психологічного – викладачів і співробітників — 52
здоров’я всіх учасників навчально–виховного – батьків — 15
– за допомогою мережі Інтернет — 36
процессу НФаУ.
Напрямки діяльності ПС: психологічна
просвіта; психологічне консультування; психодіагностика; тренінгова робота.
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Протягом 2009/2010 н.р. проведено:
• тренінгові заняття (Тренінг комунікативної компетенції викладача «Радість
спілкування — складова людського щастя», Тренінг впевненої поведінки для студентів
«Конфлікти та їх вирішення»);
• просвітницькі лекції для студентів і викладачів («Як подолати стрес та депресію?», «Успех как стиль жизни»);
• публікації в газетах «Молодість фармації» («Как вписаться во взрослую
жизнь»; «Как сделать успешность своим образом жизни?»; «Синдром паники»; «Емоції
та наше здоров’я»; «Как преодолеть усталость?»); «Главное» («Как реагировать на критику», «Без емоцій неможливо», «Что такое интуиция и как ею пользоваться», «Мужчина и женщина — ОН и ОНА»).
Здійснюється діагностична робота із студентами та викладачами НФаУ з метою
виявлення індивідуальних особливостей та емоційного стану особистості (всього продіагностовано 321 студента).
У 2009/2010 н.р. оновлено на сайті НФаУ сторінку Психологічної служби НФаУ, відремонтовано та обладнано приміщення служби. У кабінеті психологічної служби створена картотека теоретичного та практичного матеріалів, поповнюються матеріалами тематичні папки за різними напрямками роботи практичного психолога.

Робота з підрозділами МОЗ і МОН України
Науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти постійно проводилась консультативна робота для представників вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму «Фармація» щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу, змісту навчання, навчальних планів та програм, проведення практичної підготовки тощо. Організовано рецензування навчально-методичної літератури, прорецензовано 18 рукописів.
Здійснювалось співробітництво з ВНЗ з упровадження кредитно-модульної системи, співробітництво з ЦМК МОЗ та Центром тестування, співробітництво з МОН України з питань вищої освіти.

Навчально-методичне забезпечення
Постійна увага з боку ректорату і кафедр приділялась рівню забезпечення навчального процесу якісними і сучасними підручникми, посібниками та іншими навчальними матеріалами.
Одним із завдань Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти
та Центральної методичної комісії є експертиза змістовного наповнення підручників і навчальних посібників.
Науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти проведено
аналіз стану навчально-методичного забезпечення з усіх спеціальностей та
проведено аналіз стану організації самостійної роботи на всіх кафедрах університету.
На 2010 р. складено план видання навчально-методичної літератури, проведено аналіз та підготовка до розгляду на ЦМК усієї методичної літератури університету та коледжу.
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Підготовлені до видання методичні рекомендації: «Порядок підготовки підручників, навчальних та навчально-методичних посібників до видання».
Видано методичні рекомендації «Методика підготовки та проведення відкритих занять, їх аналіз та оцінка».

Видавнича діяльність
Якісна підготовка фахівців може бути здійснена
тільки за умови забезпечення навчання відповідною
навчальною літературою.
У 2009 році видано 145 видань, у тому числі 45 за рахунок спонсорських коштів. Загальний тираж виданої літератури склав 55 700 примірників, в тому числі 7 підручників
(з них 1 — електронний); 57 навчальних посібників, у тому
числі 24 — з грифом МОН України; 6 монографій; 48 навчальних і 7 наукових методичних рекомендацій; 7 навчальних програм; 13 інших видань. Навчальна література для вітчизняних студентів видається тільки державною мовою; із
145 видань 115 видано українською мовою, 20 — російДиректор
ською (для іноземних студентів), 10 — англійською.
видавничого центру
На сьогодні майже всі дисципліни забезпечено
НФаУ
комплексом навчальної літератури (підручник —
О.М. Котенко,
навчальний посібник — методичні рекомендації)
доктор
фармацевтичних наук,
українською та російською мовами. Англомовними видоцент
даннями навчальний процес забезпечений не повністю.
Викладачі університету готують навчальні видання англійською мовою, але в більшості це видання, рекомендовані тільки ЦМК НФаУ. Серед англомовних видань гриф МОН України отримали поки що лише 2 підручники
та 3 навчальних посібники.
Підготовка навчальної літератури англійською мовою потребує більше уваги і має
перспективу для подальшого розвитку, адже сьогодні контингент студентів, які навчаються англійською мовою, збільшується.
В університеті багато зроблено для забезпечення навчального процесу електронними версіями навчальної літератури: випущено СD-диск з е-версіями навчальних видань, на сайті бібліотеки розміщені е-версії усіх видань університету. Разом з тим електронний банк навчальної літератури університету містить фактично тільки е-версії виданих на паперових носіях видань, інтерактивні електронні видання створені тільки
за окремими дисциплінами.
Забезпечення навчального процесу на сучасному рівні, упровадження дистанційного навчання потребує підготовки та активного використання інтерактивних навчальних електронних видань.
Упровадження е-версій навчальної літератури у навчальний процес, зміни контингенту студентів обумовили наявність надлишків окремих видань у бібліотеці та на складі
видавничого центру. Необхідно більш ретельно підходити до планування тиражів видань
з метою запобігання накопиченню надлишків навчальної літератури.
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Постійної уваги потребує також Пріоритет видавничої діяльності —
контроль якості навчальних видань, забез- якість навчальної книги
печення їх відповідності сучасним вимогам, своєчасне оновлення застарілої навчальної літератури.
Колективом університету проводиться велика робота з підготовки до VII Національного з’їзду фармацевтів України. Професорсько-викладацьким складом
університету підготовлено до випуску низку унікальних фахових видань:
• Фармацевтична енциклопедія (2-ге вид.)
• Фармація України (довідник підприємств та установ галузі, аптечних та навчальних закладів)
• Фармацевтичний українсько-російсько-англійсько-латинський тлумачний словник
• Національний фармацевтичний університет (буклет)
• Основи клінічної медицини: симптоми і синдроми у практичній фармації
• НФаУ 2005-2010 рр.: (статистичний довідник (випуск 4)
• Допоміжні речовини у технології ліків
• Наукові школи НФаУ
• Топ-30: Фармацевтичні компанії світу (двомовне видання)
• Мы помним подвиг Ваш (спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни)
• Фармацевтична освіта у світі
Вагомий внесок у забезпечення навчального процесу якісною навчальною
літературою робить видавничий центр університету:
• проведена повна обробка і підготовка до друку 88 видань загальним обсягом 7225
сторінок авторського тексту;
• надано 18 ISBN;
• налагоджена постійна передача е-версій навчальної літератури до бібліотеки;
• проведено торги із закупівлі послуг з видання навчальної літератури, за результатами яких укладено договори і випущено у світ 14 видань;
• укладено і виконано 30 договорів з тиражування брошур, журналів, газети, інформаційних матеріалів, розміщення реклами у ЗМІ;
• забезпечено розміщення інформаційних матеріалів університету у довідниках для
абітурієнтів, Харківському метрополітені, у Всеукраїнській мережі радіостанції «Мелодія»;
• забезпечено оновлення і тиражування достатньої кількості рекламноінформаційних матеріалів для профорієнтаційної роботи;
• забезпечено розміщення повнотекстових версій наукових журналів на сайті університету та Бібліотеки НАН України ім. В.І. Вернадського;
• забезпечена перереєстрація наукових журналів у ВАК України;
• іншим навчальним закладам і студентам у 2009 році реалізовано 2720 примірників видань на суму 114 тис. грн.
Стабільно виходять наукові журнали «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та газета «Молодість фармації»,
видавцем яких є університет. За передплатою наукових журналів на рахунок НФаУ надійшло 71 391 грн.
За участі співробітників університету випускаються наукові журнали, співзасновником яких є НФаУ: «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації»,

78

Освітня діяльність
«Український біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис», «Косметологія
і аромологія».
• Стимулювання підготовки та позачергове видання навчальної літеПріоритети
2010/2011 н.р.

ратури англійською мовою.
• Підготовка й упровадження у навчання сучасних інтерактивних
електронних видань.
• Планування тиражів видань відповідно до контингенту студентів,
усунення надлишків окремих видань.
• Ретельний контроль якості навчальної літератури, своєчасне оновлення застарілих видань.

Бібліотека
Бібліотека НФаУ — це скарбниця знань та інформації університету. Робота всіх підрозділів бібліотеки спрямована на забезпечення якісного, оперативного, повного
бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів та науковців університету, коледжу НФаУ та ІПКСФ.
Послугами бібліотеки користуються 12 400 чол., в т.ч.
10 480 студентів;
Книговидача складає 734 000 примірників за рік;
Кількість відвідувань бібліотеки становить 240 000 за рік;
Матеріально-технічна база бібліотеки:
– 7 читальних залів, 2 з яких електронні;
Директор
– 3 читальних зали в студентських гуртожитках;
Гавриш Н.Б.
– 6 абонементів;
– 40 персональних комп’ютерів, з них 30 — для користувачів;
З вересня розпочне роботу (після ремонтних робіт) новий сучасний читальний зал
на 55 посадкових місць.
Фонд бібліотеки — 543 тис. примірників на паперових носіях, 340 тис. примірників електронних документів на CD-дисках («Електронна бібліотека навчальних видань НФаУ» у 2-х частинах.
За минулий рік до фонду бібліотеки надійшло 23 254 примірники
наукових та навчальних видань.
Бібліотека постійно працює над
удосконаленням традиційних форм
обслуговування та впровадження нових форм роботи на основі сучасних
ІТ-технологій, які віртуально розширюють стіни бібліотеки.
Протягом 2009/2010 н. р. активно проводилась запланована робота щодо розширення інформацій-
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ного потенціалу бібліотеки за рахунок поповнення власних електронних інформаційних ресурсів.
Електронні ресурси:
• Сучасний електронний каталог на базі автоматизованої інформаційної системи — гарантія якісного обслуговування. Містить бібліографічні записи на 54 000 документів, що надійшли до бібліотеки.
• Розпочата робота з формування університетського репозитарію — електронного архіву, в якому накопичуються документи наукового, навчально-методичного призначення, створені працівниками університету. На сьогодні електронний архів налічує:
– близько 700 назв кафедральних навчально-методичних видань;
– 900 електронних аналогів авторефератів дисертацій науковців, захищених в НФаУ
за останні 15 років;
– 5000 публікацій науковців НФаУ із періодичних видань.
• Бібліотекою забезпечується доступ до Бази даних електронних англомовних журналів компанії EBSCO Publishing, що включає 12 баз данних:
• Academic Search Premier; MEDLINE; Health Source: Nursing/Academic Edition;
Health Source-Consumer Edition; ERIC; MasterFILE Premier; Business Source Premier;
• GreenFILE; Newspaper Source; Regional Business News;
• Library, Information Science & Technology Abstracts; Research Starters — Sociology.
Додатково були організовані тріал-доступи через Internet до баз данних Market Line
i Business Insights; ProQuest Science Journals; Lexis Nexis Academic.
• Бібліотека систематично поповнює та редагує електронну базу даних «Книгозабезпечення навчального процесу НФаУ», дані якої постійно використовуються НМЛ
з фармосвіти та кафедрами для виконання довідок для МОН та МОЗ.
Електронна бібліографічна база даних «Праці вчених НФаУ», створена бібліотекою,
зросла до 28 000 записів.
Власний Web-сайту бібліотеки діє як інформаційний портал, що органічно доповнює сайт університету.
Серед актуальних нових рубрик — «НФаУ на сторінках преси». На сайті бібліотеки представлено електронні публікації про Національний фармацевтичний університет
за 20 років (1990 — 2010 рр.)
Через бібліотечний сайт стали доступні різні бібліотечні послуги:
– віртуальна довідкова служба (в режимі on-line бібліографи відповідають на тематичні, адресні та інші запитання студентів і викладачів);
– електронна послуга для замовлення наукових статей з журналів, збірників і частин із книг.
Співробітники бібліотеки брали активну участь в багатьох науково-практичних конференціях та семінарах з питань бібліотечної справи та інноваційних інформаційних технологій на яких виступали з доповідями про досвід роботи бібліотеки НФаУ.
Культурно-освітня, виставкова діяльність бібліотеки
Культурно-просвітницька робота бібліотеки НФаУ спрямована на всебічний гармонійний розвиток студентства.
Протягом року в бібліотечних читальних залах університету та коледжу експонувались: літературно-художні, наукові, історико-краєзнавчі книжкові виставки з різних тем, з метою популяризиції кращих зразків вітчизняної та зарубіжної
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літератури; виставка флористики
«Цей чудовий квітковий світ»; виставки фотографій співробітників НФаУ.
Для студентів та викладачів
НФаУ організовувались презентації книг. Серед них презентація нових монографій «Кардіотонічні стероїди» та «Ефект молекулярної пробки» д. хім. наук, професора Макаревича І.Х.
До 65-річчя Великої Перемоги бібліотекою було організовано цикл книжкових виставок: «Хроніка Великої Вітчизняної війни», фотовиставка на тему «Харків в роки ВВВ»; вечір-вшанування пам’яті героїв Великої Вітчизняної війни «Ціна перемоги» за участю ветеранів та студентів університету.
• Розвиток та удосконалення інфраструктури бібліотеки, підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів.
• Оснащення всіх читальних залів копіювально-множною техніПріоритети кою й додатковими автоматизованими робочими місцями для ко2010/2011 н.р. ристувачів.
• Формування електронного архіву (університетського репозитарію) праць співробітників НФаУ навчально-методичного та наукового призначення.

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення НФаУ
Згідно з програмою комплексного розвитку інформаційних та комунікаційних технологій в Національному
фармацевтичному університеті до 2011 року комп’ютерний
центр працював за такими напрямками:
• Подальший розвиток локальної мережі університету та її інфраструктури
На даний час в університеті працюють 26 комп’ютерних класів.
Ректорат приділяє пильну увагу постійному оновленню парку комп’ютерної техніки. Протягом 2009/2010
навчального року придбано 35 комп’ютерів, 4 потужних
мультимедійних проектори та 981 ліцензія на програмне
забезпечення. Загалом в університеті парк комп’ютерної
техніки складає 816 комп’ютерів, 48 мультимедійних проекторів та 12 графопроекторів.
Доступом до мережі Інтернет у повному обсязі забезпечено 97 підрозділів університету, які мають свої скриньки
електронної пошти.
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Забезпечено роботу усіх локальних мереж в корпусах університету зі швидкістю
100 мегабіт в секунду;
– подальший розвиток програмно-апаратної бази доступу до телекомунікаційних мереж, впровадження нових систем забезпечення телекомунікаційного
зв’язку по радіоезернет між провайдером та навчальним корпусом по вул. О. Невського, 18 та оптоволоконним каналом між провайдером та навчальним корпусом
по вул. Блюхера, 4.
• Використання сучасних iнформацiйних технологiй в навчальному
процесі
В університеті всі поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами.
95% лекцій читаються з використанням технічних засобів навчання.
• Розвиток відеоконференцзв’язку
Введено в дію програмно-апаратний комплекс People+Content IP, Visual Concert
VSX для Polycom VSX, який дозволяє передавати якісне зображення слайдів безпосередньо з ноутбука;
– встановлено відеоконференцзв’язок з Житомирським базовим фармацевтичним
коледжем ім. Г.С. Протасевича;
– до локальної мережі університету підключені основні лекційні аудиторії №№2, 3,
4, 8, 9.
• Подальший розвиток системи забезпечення інформаційної безпеки
функціонування мережі та інформаційних ресурсів університету
Постійне оновлення антивірусних програм;
– постійне оновлення серверних програм захисту інформації.
• Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності розробників програмного забезпечення
– Удосконалено облік ліцензійного програмного забезпечення у підрозділах університету.
• Розвиток технологій дистанційного навчання
Актуальність розвитку в НФаУ технологій дистанційного навчання пов’язана з сучасними вимогами до рівня
якості освіти, масштабністю і темпами перетворення у світі в області накопичення, передачі, використання інформації, створенням нових форм освітнього середовища, починаючи від засобів дистанційної освіти і до повноцінних віртуальних освітніх комплексів.
Протягом року Центром дистанційних технологій
навчання впроваджено більш потужне та гнучке віртуальне навчальне середовище (сайт дистанційного навчання)
з метою реалізації нових, більш складних інформаційноДиректор
комунікаційних завдань;
Центру дистанційних
– створено та впроваджено систему автоматичної
технологій навчання
реєстрації студентів у віртуальному навчальному сереЯ. І. Панкратова
довищі;
– впроваджено систему надання студентам, зареєстрованим у навчальній системі, електронних Web-скриньок;
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– у навчальній системі зареєстровано 2067 студентів І–ІІ курсів усіх форм навчання, які можуть використовувати віртуальне навчальне середовище для самостійної роботи:
• отримувати електронні навчально-методичні матеріали та завдання
для самостійної роботи за дисциплінами, розміщеними у навчальному середовищі;
• відправляти викладачу засобами навчальної системи виконані самостійно
вправи та завдання для перевірки та оцінювання;
• використовувати засоби зв’язку з викладачем для консультацій;
• проходити тестування для самоперевірки знань в режимі оn-line.
Продовжується робота щодо формування інформаційного банку навчальних
матеріалів:
– розроблено і розміщено у віртуальному навчальному середовищі 39 дистанційних курсів дисциплін; розміщено 695 презентацій лекцій;
– поповнюється банк тестових питань для самоперевірки знань студентами в режимі оn-line;
– створено і розміщено у відкритому Інтернет-доступі банк лікарських препаратів (біля 10 000 лікарських форм), що пройшли реєстрацію в Україні.
Здійснюється навчання викладачів основам роботи з дистанційними технологіями.

Веб-портал університету
Університет має в мережі Інтернет свій постійно оновлюваний web-сайт українською, російською, англійською, французькою, арабською, мовами (частково
китайською та польською мовами). Веб-портал функціонує з 1999 р.
Web-сайт об’єднує більш ніж 1500 сторінок рекламно-інформаційного характеру про діяльність НФаУ. Основні розділи: загальна інформація про університет, кафедри та підрозділи; Інститут ПКСФ, Коледж НФаУ,
новини фармації та освіти; досягнення НФаУ в галузі освіти, науки, культури; інформація для абітурієнтів, студентів, випускників; відеоролики про навчальні спеціальності;
VII Національний з’їзд фармацевтів України, міжнародна
діяльність, бібліотека, видання НФаУ, Видавничий центр
НФаУ, пошук за фармацевтичними препаратами.
У середньому за рік на сайті НФаУ реєструється
близько 220 000 відвідувань, за добу близько 600 відвідувань.
Адміністратор сайту
О.В.Ткаченко
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• Впровадження дистанційних технологій в навчання студентів
спеціальностей Адміністративний менеджмент, Економіка підприємства, Маркетинг, Педагогіка вищої школи заочної (дистанційної)
форми навчання.
• Розширити дистанційне викладання дисциплін спеціальності Якість, стандартизація, сертифікація більш активним використанням інструментів дистанційного проведення практичних та
семінарських занять.
• Продовжити роботу з формування банку тестових питань для
дистанційної самоперевірки знань студентами за дисциплінами,
в які впроваджуються елементи дистанційного навчання.
• Продовжити роботу з впровадження дистанційних технологій
у викладання дисциплін за всіма спеціальностями НФаУ.
• Впровадити програмний комплекс «Автиматизована система
управління ВНЗ» з модулями: навчальний відділ, деканат, приймальна комісія, методичне забезпечення, відділ кадрів.
• Проведення відеоконференцій.
• Ввести в дію два нових класи для забезпечення тестування.
• Впровадити нову версію тестуючої програми для забезпечення
підготовки студентів до складання ліцензійних іспитів Крок.
• Продовжити роботу над сторінками «Університет», Професорський склад НФаУ», оновити інформацію англійською, французькою мовами.
• Створити сторінки викладачів, студентів з метою здійснення
діалогу.
• Розширення тематичних каталогів.
• Розробити концепцію технічного та контентного супроводу
сайту: від підтримки технічного стану й внесення зміни в контент
сайту (як текстовий, так і графічний) до постійного моніторингу ситуації на Інтернет-ринку (аналіз змін на сайтах конкурентів,
відстеження рівня конкуренції тощо).

Практична підготовка студентів
У 2009/2010 н.р. спільно з 24 кафедрами, що керують практикою, проведена робота для студентів 12 спеціальностей з організації 40 практик за змістом та 194 практик
за формою: 37% — осінній семестр, 63% — весняний.
Особливості організації практики у 2009/2010 н.р.
• Спеціальність Фармація: збільшені терміни практики для вітчизняних студентів до 24 тижнів, для іноземних — до 26 тижнів;
– виробнича практика з АТЛ та навчальна з промислової технології лікарських засобів для іноземних студентів перенесена на V курс;
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• Спеціальність Технологія фармацевтичних
препаратів: збільшені терміни переддипломної практики
студентів V курсу до 10 тижнів, введена загальноінженерна
практика для студентів ІІІ курсу ТФП.
• Спеціальності: Економіка підприємства, Маркетинг: у зв’язку зі змінами у галузевому стандарті освіти виключена навчальна технологічна практика та навчальна з управлінського обліку посередницьких організацій для
студентів ІІІ курсу.
• Для студентів ІІІ курсу введена навчальна практика
з маркетингу.
Зав. відділом
• Спеціальність Лабораторна діагностика: введепрактики
на виробнича практика з клінічної лабораторної діагностики, клінічної біохімії, мікробіології, вірусології та імунології,
О.Я. Барковська
гігієни та екології з гігієнічною експертизою для студентів
ІІІ курсу спеціальності.
Базами практичної підготовки було використано 600 підприємств, установ та організацій різних галузей господарства, серед них:
– 352 аптеки, фармацевтичні фірми усіх областей України, 28 хіміко-фармацевтичних
підприємств, 27 підприємств біотехнологічного профілю, 4 нафтопереробні підприємства,
18 парфумерно-косметичних підприємств, салонів краси, 10 науково-дослідних інститутів та науково-практичних центрів, 90 медичних установ, 6 санітарно-епідеміологічних
станцій, 10 вищих навчальних закладів, 16 виробничих підприємств різних галузей господарства, 2 банки, 40 лісових господарств.
Нові бази практики: ТОВ «Кусум-фарм» (спеціальність Технологія фармацевтичних препаратів, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
АМН України м. Київ (спеціальність Клінічна фармація), ТОВ «Нововодолазький масложировий комбінат», ВАТ «Краснокутський хлібокомбінат», ЗАТ Лисичанська нафтовоінвестиційна компанія» (спеціальність Біотехнологія), Східний регіональний департамент АТ «УкрСиббанк» (спеціальність Менеджмент організацій).
Закордонні бази: Білорусь, Торгово-виробниче республіканське підприємство «Белфармація» (спеціальність Фармація), Камерун, Дуала, «Синфарм» (спеціальність Технологія фармацевтичних препаратів), Росія, Санкт-Петербург, ВНДІ харчових ароматизаторів та барвників (спеціальність Біотехнологія).
При розподілі на практику враховувались побажання студентів, їх успішність, місце
проживання. Але пріоритетом при розподілі студентів на ту чи іншу базу практики було
місце майбутнього працевлаштування.

Конференції з практики
Інтернет-конференція з промислової фармації. Організатор — кафедра промислової фармації.
Конференція за результатами практики студентів ІV та V курсів спеціальності
Фармація. Організатори конференції: кафедра організації та економіки фармації, кафедра менеджменту та маркетингу у фармації, кафедра аптечної технології ліків, кафедра
технології ліків, кафедра медичної хімії, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, деканат фармацевтичного факультету, відділ
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виробничої практики. У роботі конференції взяли участь керівники аптечних установ Кіровограда, Чугуєва, Куп’янська, провідні фахівці компанії «Sandoz», начальник відділу надання послуг молоді Харківського обласного центру зайнятості, завідувачі кафедр університету, студенти IV–V курсів. У рамках конференції було проведено засідання круглого столу «Організація виробничої практики відповідно до потреб ринку праці», на якому
керівництвом НФаУ та завідувачами аптек обговорені проблемні питання.

Практика за кордоном
На сьогоднішній день налагоджені відносини
з Польщею, Литвою, Болгарією, Німеччиною, Російською Федерацією, Республікою Білорусь.
У 2010 році для студентів спеціальності Фармація під керівництвом кафедри заводської технології ліків організована
практика на базі Медичного університету м. Познань (Польща) для студентів
спеціальностей Клінічна фармація та
Фармація — практика з клінічної фармації та лабораторної
діагностики на базі
Медичного університету м. Бєлосток
(Польща), практика з клінічної фармації — м. Єна (Німеччина).

Візити відповідей до НФаУ
У 2009/2010 н. р. Національний фармацевтичний університет
відвідали студенти з Таджикистану, Казахстану та Польщі.
• Співробітничати з центром зайнятості щодо працевлаштування як бюджетних, так і контрактних студентів, провести ярмарок вакансій.
• Ввести в курс теоретичного навчання 1 лекційну годину з пракПріоритети
тичної підготовки для студентів ІV–V курсів.
2010/2011 н.р.
• Спільно з міжнародним департаментом продовжити співпрацю з зарубіжними країнами з питань проходження практики.
• Залучати нові підприємства, установи, організації як бази
навчально-виробничої практики.
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Ботанічний сад
Ботанічний сад НФаУ заснований у 1992 р. Його загальна площа 9000 м2. Зусиллями
співробітників університету тут зібрано велику кількість рослин різного географічного
походження. Завдяки кропіткій та наполегливій праці колективу ботанічного саду було
створено мальовничий куточок живої природи у поєднанні з чудовим ландшафтом прилеглих територій. Очолює ботанічний сад В.С. Пєтухов.
На базі ботанічного саду для студентів коледжу, кафедр ботаніки та фармакогнозії НФаУ організовується навчально-виробнича практика.
Проведено екскурсії по ботанічному саду: за літній період 2009 року — 28 груп,
у квітні 2010 року — 2 групи.
За період з вересня 2009 по травень 2010 року співробітниками ботанічного
саду було виконано наступні роботи:
– на території НФаУ, розташованій по вул. Блюхера, 4, пересаджено 150 чагарників
(бірючина, барбарис, ялівець), висаджено 700 шт. канн, жоржин та інших багаторічних
рослин;
– в 2009 році на фармакопейній
ділянці ботанічного саду вирощувалось, окрім 70 дерев та 342 чагарників,
які відносяться до 42 видів, 161 вид
трав’янистих лікарських рослин. Навесні 2010 року на ділянці посіяно
53 види однорічних рослин.
– на систематичній ділянці протягом звітного періоду вирощувалось
119 дерев, 118 чагарників та 100 видів трав’янистих лікарських рослин.
Навесні 2010 року на ділянці посіяно
22 види однорічних рослин.
– протягом року працівники ботанічного саду проводять роботи з естетичного оформлення кімнатними рослинами приміщень НФаУ, а також фойє та аудиторій під час проведення семінарів, конференцій, виставок, Днів відкритих дверей тощо;
– підготовлено інвентар та обладнання до весняно-літніх робіт;
– у технічних приміщеннях ботанічного саду вирощено 2500 шт. розсади однорічних
квітів у горщиках, ще 3000 шт. вирощено безрозсадним способом у парнику та ґрунті;
– протягом року фахівці ботанічного саду проводять консультації по догляду за кімнатними рослинами та захисту їх від шкідників для працівників НФаУ та квітникарів-аматорів.

Пріоритети
2010/2011 н.р.

• Озеленення територій НФаУ.
• Поповнення колекції рослин фармакопейної та систематичної ділянок ботанічного саду.
• Створення нової експозиційної фармакопейної ділянки.
• Будівництво теплиці для вирощування рослин закритого грунту.
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Виховна робота
Національний фармацевтичний університет має великі традиції здійснення виховної роботи, багато зусиль докладається для створення необхідних умов для формування громадських якостей майбутнього спеціаліста — гідного представника вітчизняної
інтелігенції.
Головною метою виховної роботи є покращення національно-патріотичного
виховання; формування знаючої, вмілої, вихованої та гармонійно розвиненої суспільноактивної особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, поєднуючого в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.
Сьогодення вимагає від вищої школи підготовки не просто висококваліфікованих
випускників, а фахівців із сучасним науковим мисленням, здатних приймати новаторські рішення, творців, які перебувають у постійному пошуку нестандартних підходів,
володіють неповторним індивідуальним стилем діяльності, з високим рівнем інтелектуального й духовного розвитку, національно свідомих громадян, патріотів, носіїв нових соціальних цінностей.
Кураторство. Головною фігурою в реалізації програм виховної роботи є куратор.
Введена система кураторства на всіх курсах вітчизняних та іноземних студентів (Наказ
НФаУ №540 від 26 серпня 2009 р.).
Національно-патріотичне виховання є органічним компонентом системи освіти.
Найважливішу роль у виховній роботі відіграють кафедри, які формують професійні якості, проводять професійно-орієнтаційну, інформаційно-просвітницьку,
культурно-виховну роботу серед студентів, залучають до участі в СНТ, до спортивнооздоровчої діяльності. Головну роль у національно-патріотичному вихованні відіграють гуманітарні кафедри.
Кафедри суспільних наук традиційно проводять засідання «круглих столів» на заняттях з правознавства, історії української культури.
Під особливою увагою ректорату, профспілки та студентського парламенту
НФаУ — опіка ветеранів праці та Великої Вітчизняної війни, яким надається
матеріальна і моральна підтримка (відвідування вдома, придбання ліків, фінансова
допомога, вітання до свят).
З ветеранами праці та Великої Вітчизняної війни відбуваються зустрічі, бесіди, інтерв’ю.
У рамках проекту «Пам’ять» до
Дня Перемоги вийшла з друку книга «Мы помним подвиг
Ваш», присвячена співробітникам НФаУ, які зробили свій внесок у Велику Перемогу над фашистськими загарбниками. Книга містить спогади та документальні фотоматеріали.
26 квітня 2010 року урочисто було відкрито меморіальну
дошку, присвячену викладачам,
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студентам та співробітникам Харківського фармацевтичного інституту, які загинули
у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.
Активне функціонування органів студентського самоврядування. Студентський парламент, студентські ради побуту, студентська газета «Молодість фармації»
сприяють розвитку студентської соціальної активності, партнерства між студентством та
викладачами, формують навички управлінської діяльності, роботи з колективом. Голова
студентського парламенту є членом Вченої ради НФаУ.
Студентський парламент активно співпрацює з управлінням у справах сім’ї та
молоді Харківської обласної державної адміністрації, з обласною студентською радою,
громадськими всеукраїнськими та міжнародними організаціями, бере участь у міських
конференціях та тренінгових програмах.
Серед основних завдань — підвищення ефективності навчально-виховного процесу,
забезпечення виховання духовності та культури студентів, захист прав та інтересів студентів при вирішенні соціальних проблем та при створенні умов для покращення їх матеріального становища.
Участь студентського парламенту
• у заходах державного рівня:
– в організаційному засіданні Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України (студенти ІV курсу К. Бондарева, О. Супрун);
– засіданні круглого столу «Стратегія інноваційного розвитку вищої освіти України після 2010 року крізь
призму Болонського процесу: студентський погляд» (студентка ІV курсу К. Бондарева);
– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Болонський процес очима студентів», проведеному
за підтримки МОН України, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності та Європейського університету (1–3.03.2010 р. студентка ІV курсу
К. Бондарева);
– Всеукраїнському студентському форумі «Нові законодавчі ініціативи та Болонський процес в українському освітньому просторі», (м. Київ, 5–7.03.2010 р., студентка
ІV курсу К. Бондарева);
– VII конференції Всеукраїнської студентської ради при МОН України.
• у заходах регіонального рівня:
– презентації молодіжних програм
та заходів управління у справах сім’ї та молоді ХОДА;
– підтримці донорства;
– у науково-практичному семінарі
«Актуальні проблеми гендерного виховання студентської молоді на сучасному етапі»;
– засіданні круглого столу студентів
та роботодавців;
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– регіональних зборах Всеукраїнської студентської ради.
• у заходах університетського рівня:
– зустрічі Студентського парламенту зі студентами та співробітниками НФаУ;
– тренінгу на тему: «Демократія. Ти обираєш своє майбутнє»;
– проведенні звітно-виборчої конференції СП НФаУ;
– День солідарності з ВІЛ-інфікованими.
Студентські Ради побуту здійснюють студентське самоуправління у гуртожитку,
забезпечення щомісячних перевірок та оцінку санітарного стану кімнат, поверхів гуртожитку, проведення санітарно-екологічних субботників, беруть участь у міських акціях
«Чисте місто-2010», «Зелена весна-2010».
Студентська газета НФаУ «Молодість фармації» інформує, навчає, розважає та
дає можливість кожному студенту та співробітнику університету бути обізнаним про насичене життя НФаУ.
За 2009/2010 н. р. вийшло 10 номерів
університетської газети «Молодість фармації», з яких 4 — спеціалізовані повнокольорові
рекламно-іміджеві випуски, в яких надана повна і цікава інформація про університет, його
історію, сучасне студентське життя та умови
прийому до НФаУ.
Волонтерський рух. НФаУ вже декілька
років надає шефську допомогу спеціалізованій
школі-інтернату №8 для дітей, хворих на поліомієліт та церебральний параліч, які потребують підвищеної уваги, матеріальної й моральної підтримки. Працівники й студенти НФаУ
знаходять час на спілкування з вихованцями і педагогічним колективом закладу, завжди
у курсі їхніх проблем і намагаються надати допомогу у їх вирішенні. Студентським парламентом НФаУ наприкінці квітня на території інтернату було проведено суботник.
Учасниками Культурного центру НФаУ були організовані та проведені для дітей інтернату шефські концерти до Дня вчителя, Новорічних свят, 8 Березня, Всесвітнього дня інвалідів, свят першого та останнього дзвоника.
Сподіваємося, що ряди добровільних помічників зростатимуть й надалі.
Соціальний захист дітейсиріт. Не залишається без уваги
й інша соціально незахищена категорія нашого суспільства — дітисироти, які позбавлені батьківського
піклування.
Ректорат опікується долею
21 дитини-сироти — студентів
НФаУ, для яких забезпечене виконання соціального «пакету»: матеріальна допомога, безкоштовне проживання у гуртожитку та відвідування спортивних секцій, юридична
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допомога. Уже стали традиційними зустрічі з ректором та членами ректорату, які сприять рішенню гострих життєвих і побутових проблем студентів.

Організація та координація роботи іноземних земляцтв:
• Співпраця
проректора
з виховної роботи та Рад гуртожитків НФаУ з правоохоронними органами Київського та Московського районів та представниками земляцтв іноземних студентів для попередження виникнення конфліктних ситуацій, в тому
числі міжетнічного та релігійного
характеру.
• Співпраця студентського
парламенту НФаУ з представниками іноземних студентів НФаУ.

Здоровий спосіб життя
Проводиться активна інформаційно-освітня та правовиховна робота щодо
відповідального ставлення до власного здоров’я та здорового способу життя
(профілактика вживання алкогольних і тютюнових виробів, наркотичних засобів, ВІЛ/
СНІД і хвороб, що передаються статевим шляхом).
Трудове виховання. В літній період традиційно організовуються студентські загони для роботи у закладах сфери обслуговування та охорони здоров’я, що сприяє формуванню умінь самостійно працювати. В літній період 2009 року було організовано студентські загони (112 чол.), які були залучені до роботи у сфері обслуговування в Криму (м. Судак, смт Новий Світ, м. Місхор, м. Алушта). За проведену роботу студенти нагороджені
похвальними листами, грамотами.
Перспективи:
розвиток напрямку «Студентський табір праці та відпочинку», розвиток міжнародного співробітництва.

Культурний центр НФаУ
Культурно-масова робота в університеті проводиться на високому рівні і своєю
метою ставить розкриття творчих здібностей і талантів студентської молоді, підвищення їх культурного рівня, розвитку моральних якостей, і спрямована на організацію змістовного дозвілля та задоволення естетичних потреб студентів. Очолює Культурний центр
НФаУ О.П. Москаленко.
Протягом року проведено 60 культурно-масових заходи з залученням до них
студентів, співробітників університету. Це концерти, присвячені державним і професійним святам, конкурси, огляди художньої самодіяльності, ігри КВК, ювілейні вечори, фестивалі, художні виставки та творчі зустрічі.
Відзнаки творчих колективів Культурного центру НФаУ:
• Фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Україна має талант» — Антон Шкапо;
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• Міський конкурс студентської
самодіяльності «Студентська весна
2010» — переможець в номінації «Авторська пісня» — Антон Шкапо; лауреат конкурсу — Євгенія Гуслєва.
• І місце областного конкурсу вокального мистецтва «Нові імена» —
Олег Водолазов;
• ІІІ місце обласного конкурсу народного мистецтва «Перлина краю» —
Дарія Костенко.
• В обласному конкурсі «Арт Марафон» співробітники КЦ НФаУ здобули Гран-прі за найкращу конкурсну програму та
найкращих ведучих.

Новітні сторінки історії НФаУ
Музей історії
Щоденна копітка праця із збереження нашої історичної спадщини, традицій та надбань фармацевтичної освіти та науки має величезне державне
значення. Справа честі нашого колективу — створити унікальний музейний
комплекс, яким буде пишатися не тільки наше покоління, а й нащадки усіх,
хто має відношення до НФаУ та фармацевтичної галузі України.
Основними напрямками діяльності колективу співробітників музею
є науково-дослідна робота зі збирання, створення та зберігання музейної колекції, а також виховна та профорієнтаційна робота зі студентами та абітурієнтами. Особлива увага
звертається на дослідження витоків вищої фармацевтичної освіти України та маловідомих сторінок її історії, провідну роль у якій відіграв університет.
На початку липня 2009 року співробітниками музею НФаУ затверджено проект реконструкції музею та розпочато ремонтні роботи, які на теперішній час в експозиційних
залах частково завершені.
Продовжується збір матеріалів з історії фармації, що мають знайти відображення
в майбутній експозиції або зберігатися у фондах музею, за наступними проблемами: «Історія традиційної народної фармації», «Історія фармації в давні часи», «Історія фармації у середні віки». Робота зі збирання матеріалів проводиться в провідних бібліотеках
м. Харкова — Державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка та Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, бібліотеці Медичного товариства, а також Державному архіві Харківської області.
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Ведеться робота зі створення біографій провідних науковців НФаУ, що працювали
в університеті на різних етапах його історії, визначних осіб — його вихованців. Співробітники музею продовжують збір музейних експонатів по кафедрах та інших підрозділах університету.
Підготовлено матеріали для планшетів музею, ведеться робота з їх дизайнерського
оформлення.
Продовжується робота зі створення фотоархіву, який має містити в собі матеріали,
що відображають світову історію фармації, історію фармації України в цілому та Харкова зокрема, історію фармацевтичної освіти в Україні, історію НФаУ.
Продовжується робота з фондами та архівними матеріалами Харківського історичного музею з метою дослідження розвитку аптекарської справи Слобожанщини.
Здійснюється співпраця з вузівськими музеями м. Харкова (конференції, обмін
досвідом).
Музейні роботи (створення експозицій) планується закінчити в серпні 2010 р.
Відкриття музею планується до початку навчального 2010/2011 року, а урочистості пройдуть 15 вересня, в перший день роботи VІІ Національного з’їзду фармацевтів України.
Створення музею — це вимога часу. Адже тільки спираючись на кращі досягнення
і досвід минулого, ми можемо впевнено рухатись вперед.

Проекти року
Аудиторія №2 в корпусі
по вул. Мельникова,12 набула статусу іменної аудиторії на честь видатного вченого професора першого
ректора ХФІ М.О. Валяшка
(1871–1955).
У цій аудиторії створено
портретну галерею ректорів
ХФІ–НФаУ.

Проведено роботи з оформлення корпусів НФаУ:
• вул.
Пушкінська,
53 — встановлено художньодекоративні рельєфні зображення, на які нанесено логотипи 14 факультетів НФаУ
(2-й поверх);
• карта України з текстом Державного гімну України;
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об’ємне зображення герба України,
в композиції з прапорами України
та НФаУ (3-й поверх);
• вул. Блюхера, 4 — декоративна арка з портретами В. Н. Каразіна та М. О. Валяшка; художньодекоративне панно з прозорого
пластику.

В корпусі по вул. Блюхера, 4
5 січня 2010 року відкрито фотогалерею докторів наук і співробітників, які зробили вагомий внесок
в розвиток сучасної історії НФаУ.
Розпочато роботу зі створення
скульптур ректорів ХФІ М. О. Валяшка і Д. П. Сала по вул. Блюхера, 4.

• На кафедрах та в підрозділах створити музейні експозиції,
Пріоритети присвячені їх історії.
2010/2011 н.р.
• Створити оновлений документальний фільм про історію
ХФІ — НФаУ.

Центр первинної медико-санітарної
допомоги студентам
Центр відкрито у 2004 році. Розміщується у гуртожитку №1.
Центр ПМСД НФаУ — лікувальний заклад, який надає студентам і співробітникам університету невідкладну, лікувально-діагностичну, профілактичну допомогу
за сучасними методиками, проводить протиепідемічні
заходи та контролює виконання санітарно-гігієнічних
норм та правил з метою недопущення розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб у навчальному закладі.
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Керівник центру
В.В. Гнатюк

Освітня діяльність
Матеріально-технічна база:
7 сучасно облаштованих кабінетів для прийому лікарів, лабораторія, кабінет функціональних досліджень, маніпуляційний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет (апарати:
випромінювач БОП-4 (КУФ), інгалятор ультразвуковий «Вулкан»-1, УВЧ, «АЛИМП-1»),
стоматологічний кабінет (стоматологічна
установка «СHIRАDENT»), кабінет санітарнопросвітницької роботи, ізолятор.
Профілактична робота:
• Проведено 3 обов’язкових медичних огляду студентів І–ІІІ курсів, оглянуто
1323 студенти (98,3%); медичний огляд 1644 студентів при поселені в гуртожиток; медичний огляд студентів підготовчого факультету (129 чол.)
• Під час карантину на грип планово оглянуто 1187 студентів, виявлено 30 хворих
на грип та ГРВІ, госпіталізовано 9 студентів
• Проведено позаплановий медичний огляд студентів після повернення з позачергових канікул — 1708 чоловік, ізольовано 12 студентів.
• Флюорографічне обстеження пройшли
2447 чол.
• Проводилася робота в осередках інфекційних захворювань: під наглядом перебувало
195 студентів.
Лікувальна робота:
• Прийнято з приводу хвороб — 10 323 чол.
• Взято на диспансерний облік з медичних
оглядів — 217 чол.
• Надано невідкладну медичну допомогу
у 6 випадках.
• Виконано 57 маніпуляцій, 255 електрокардіографічних обстежень, 323 клінічних аналіза крові, 225 фізіотерапевтичних процедур.
• Санітарно-просвітницька робота за
темами здорового способу життя, профілактики
повітряно-крапельних, кишкових інфекцій, туберкульозу, репродуктивного здоров’я:
• прочитано лекцій — 33;
• проведено просвітницьких бесід — 387;
• опубліковано статей у газеті «Молодість фармації» — «Здоров’я тане з димом»,
«Туберкульоз — стара та вічно нова проблема», «Профілактика небажаної вагітності».
• Видання пам’ятки «Обережно, грип!»
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Профорієнтаційна робота у 2009/2010 н.р. —
базис для набору у 2010/2011 н.р.
З метою залучення молоді на навчання до
університету проводилась активна профорієнтаційна робота.
Для інформування абітурієнтів приймальною
комісією та видавничим центром були підготовлені рекламно-інформаційні матеріали: кольорові плакати про НФаУ (формат А3); листівка з інформацією про умови прийому до НФаУ; таблиці
Д.І. Менделєєва з інформацією про НФаУ (укр. та
рос. мовами); спецвипуск довідника «Абітурієнту
НФаУ 2010 р.»; 4 спецвипуски газети «Молодість
фармації» для абітурієнтів; кольорові плакати з інформацією про спеціальності НФаУ та коледжу
НФаУ (формат А3); кольорові плакати формату
А3 з інформацією про умови вступу до НФаУ; кольоровий плакат формату А4 для студентів медичних та фармацевтичних коледжів; календарі двох
видів на 2010 рік; кафедри біотехнології, економіки підприємства, менеджменту та адміністрування розробили рекламно-інформаційні матеріали
про відповідні спеціальності.
Профорієнтаційна робота проводилась силами ректорату, приймальної комісії, навчального та
наукового відділів,
деканатів, співробітниками кафедр
та студентів НФаУ
шляхом розповсюдження рекламноінформаційних матеріалів, презентації університету
засобами мультимедійної техніки:
на виставках; наукових форумах, конференціях, презентаціях; студентами під час канікул та проходження навчальної
та виробничої практики; випускниками університету в аптечних установах, фармацевтичних фірмах.
Загальна кількість розповсюджених матеріалів про НФаУ серед випускників шкіл склала понад 30 000 комплектів.
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Інформація про умови прийому до НФаУ була розміщена у 32 спеціалізованих виданнях загальним тиражем близько мільйона примірників. Серед них всеукраїнські і регіональні довідники абітурієнтів, газети «Время», «Главное», довідник «Харків. Золоті сторінки».
Постійно розширюється географія проведення виїзних Днів Національного фармацевтичного університету. В 2009/2010 н. р. було проведено 67 презентацій
університету у містах та районних центрах 15 областей України. Під час проведення зустрічей з абітурієнтами проводилось анкетування абітурієнтів з метою визначення рівня інформованості про НФаУ та зацікавленості у майбутньому навчанні в університеті.
Були розроблені нові яскраві постери розміром 0,8х2 метри. При проведенні презентацій використовуються рекламні відеоролики про спеціальності НФаУ: Технологія
парфумерно-косметичних засобів, Технологія фармацевтичних препаратів, Біотехнологія, Маркетинг, Економіка підприємства.
Значний внесок у роботу щодо залучення молоді на навчання у НФаУ внесли ректор
НФаУ та проректор з науково-педагогічної роботи (заочної та дистанційної форми навчання), які особисто провели зустрічі зі студентами медичних та фармацевтичних відділень медичних коледжів. У цих зустрічах взяли участь близько 3000 студентів.
Керівники 125 медичних коледжів отримали особистий лист-звернення
від керівництва університету та комплекти рекламно-інформаційних матеріалів
з роз’ясненням умов вступу випускників коледжів до НФаУ на скорочені терміни підготовки за результатами фахових вступних випробувань.
З метою кращої підготовки до співбесіди з фахових дисциплін медикофармацевтичного профілю для вступу до НФаУ на заочну форму навчання 1345 студентів з 17 медичних та фармацевтичних коледжів взяли участь у пілотному тестуванні.
Всі учасники, які успішно пройшли пілотне тестування, отримали особисті запрошення
та роз’яснення щодо вступу до університету.
Розширюються та зміцнюються зв’язки університету з центрами довузівської підготовки у різних містах України. Найбільш дружні зв’язки університет має
з центрами у містах Маріуполь, Кременчук, Іллічівськ, Дружківка, Горлівка.
Навчальною частиною НФаУ організовано та проведено навчання майбутніх абітурієнтів на вечірніх та заочних підготовчих курсах. Під час проведення цих
курсів абітурієнти мали можливість якісно підготуватись до зовнішнього незалежного
тестування з усіх предметів, які є вступними до НФаУ: українська мова та література, математика, історія України, хімія, біологія.
З 15 грудня 2009 року по 8 квітня 2010 року у НФаУ працював пункт реєстрації абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання знань. За час реєстрації було зареєстровано близько 500 абітурієнтів, які отримали повну інформацію про спеціальності НФаУ. З кожним абітурієнтом проводилась бесіда щодо
вступу на навчання до НФаУ.
Великий обсяг профорієнтаційної роботи виконують співробітники кафедр
університету. Для координації профорієнтаційної роботи всього колективу університету
проводились засідання профорієнтаційного активу, де розроблялись та впроваджувались
нові форми роботи із залучення молоді на навчання до НФаУ. Протягом року було проведено 7 нарад-семінарів.
Основними напрямками роботи із залучення абітурієнтів на навчання до НФаУ
є налагодження постійних зв’язків з керівництвом навчальних закладів; проведення
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поглиблених занять з хімії та біології для
учнів 9–11 класів; проведення науковопопулярних лекцій для школярів; керівництво виконання наукових робіт МАН
учнями шкіл; профорієнтаційна робота
під час проведення наукових конференцій, виставок, у яких беруть участь співробітники кафедр; проведення екскурсій для школярів; презентація університету на фармацевтичних підприємствах.
Навесні 2010 року кафедрою косметології та аромології проведена
велика профорієнтаційна робота
серед членів асоціації аромологів і косметологів України та серед випускників медичних та фармацевтичних відділень медичних коледжів з метою залучення їх на навчання за спеціальністю
«Технологія парфумерно-косметичних
препаратів».
Договори про творчу співпрацю з НФаУ укладено із 165 навчальними закладами. Інформаційні репортажі про НФаУ демонструвались на регіональних телеканалах Харкова. Рекламні аудіоролики протягом декількох місяців виходили у всеукраїнський ефір на радіостанції «Мелодія». Плакат та інформаційна листівка про НФаУ протягом року розміщувались у вагонах та на ескалаторах Харківського метрополітену.
Для представлення університету, а також задля безпосередньої зустрічі абітурієнтів з керівництвом університету було проведено 7 Днів відкритих дверей: 2 восени, 2 взимку та 3 навесні. Зустріч керівництва НФаУ та деканів факультетів з абітурієнтами та їх батьками супроводжувалась демонстрацією відеофільмів про університет та
його спеціальності, мультимедійними слайдами. Абітурієнти та їх батьки мали можливість взяти участь в екскурсіях по кафедрах, поснідати у кафе НФаУ.
Приймальна комісія працює протягом усього року. За цей навчальний рік у консультаційному пункті приймальної комісії надано понад 1000 консультацій відвідувачам стосовно умов вступу до НФаУ та
понад 5000 консультацій за телефонними зверненнями, проводиться інтенсивне листування з абітурієнтами за допомогою пошти та електронної пошти,
розміщується та постійно оновлюється інформація для абітурієнтів у мережі Інтернет як на сайті університету,
так і на спеціалізованих освітніх порталах та сайтах Міністерства освіти і науки України.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукова діяльність університету направлена на забезпечення реалізації державної політики у сфері науки,
науково-технічної, інНФаУ — це осередок національної
новаційної
діяльфармацевтичної науки.
ності у фармацевНФаУ — єдиний університет,
в якому здійснюються дослідження тичній галузі Украївід синтезу до клінічних випробувань ни та галузі охорони
здоров’я в цілому. Проводяться необхідні дії щодо виконання Державної цільової
науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1155.

Основні завдання наукової діяльності в НФаУ

Проректор з наукової
роботи
Коваленко Сергій

• Організація та проведення фундаментальних, пошуМиколайович,
кових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямів
доктор хімічних наук,
розвитку науки, спрямованих на реалізацію наукоємних
професор
технологій у галузі охорони здоров’я для вирішення нагальних проблем суспільства та людини.
• Використання всіх можливостей для підвищення значимості наукової діяльності
в університеті, як основи підготовки кадрів вищої кваліфікації.
• Залучення вчених університету до участі у формуванні пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських наукових
програм.
• Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.
• Широке залучення до науково-дослідної діяльності студентської молоді.
• Створення виконавцям необхідних умов для забезпечення науково-дослідної роботи та удосконалення роботи щодо скорочення інноваційного циклу «наука — виробництво».
• Організаційне та методичне керівництво патентно-ліцензійною роботою, захист
пріоритету результатів наукових досліджень, оформлення заявок на винахід (відкриття).
• Проведення наукових конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо.

Наукові напрямки
У 2009/2010 навчальному році вчені НФаУ проводили дослідження за такими науковими напрямками:
• хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження.;
• фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських
засобів рослинного походження;
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• створення складу і технології одержання біологічно активних речовин та лікарських засобів природного походження (крім рослинних);
• технологія одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів
у різних лікарських формах;
• створення гомеопатичних лікарських засобів;
• розробка складу і технології ветеринарних засобів;
• створення лікувально-косметичних засобів;
• фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів
синтетичного та природного походження, їх застосування у медичній практиці;
• розробка нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення
фальсифікованої продукції;
• розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та
промислового виробництва;
• організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації.;
• педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи;
• судова фармація, фармацевтичне законодавство та доказова фармація;
• економічні механізми управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості;
• управління якістю у сфері створення, виробництва та обігу лікарських засобів.

Наукові школи
В університеті сформовано та плідно працює 21 наукова школа:
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Підґрунтя цих наукових шкіл було закладанене видатними вченими М.О. Валяшко,
М.П. Красовським, А.Д. Розенфельдом, Ю.Г. Борисюком, Д.П. Салом, П.О. Петюніним.
Сьогодні наукові школи продовжують свій розвиток у створенні нових сучасних напрямків досліджень в університеті.
Продовжують фармакологічні дослідження лікарських препаратів у рамках наукової школи проф. І.Л. Дикого його учні.

Науково-дослідні роботи
Всього у 2009 році виконувалось 145 НДР:
• 7 НДР фінансувалися з державних коштів;
• 68 НДР виконувалися на госпдоговірних умовах;
• 70 НДР виконувалися за ініціативною тематикою кафедр та лабораторій.
Загальний обсяг фінансування НДР у 2009 р.
Джерела фінансування
МОЗ України (цільове фінансування)
фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної
медицини
(КПКВК — 2301020)
прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт
за державними цільовими програмами і державним замовленням,
фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони
здоров’я
(КПКВК — 2301050)
Госпдоговірна тематика
Всього:

Обсяг фінансування
(тис. грн)
1600,00
993,00
607,00

734,20
2334,20

У 2009 році Міністерством охорони здоров’я виділені кошти для фінансування
семи бюджетних науково-дослідних робіт, які перемогли в конкурсі.

Фундаментальні дослідження
Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами
ПОЛІФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ (керівник теми проф. Яковлєва Л.В.)
За результатами досліджень у 2009 році:
• вивчено динаміку патологічних змін підшлункової залози, печінки і біохімічних
показників метаболізму інтактних щурів різного віку на моделі метаболічного синдрому, викликаного хронічним введенням 15% розчину сахарози та холестерину, і вплив
на них елгацину.
• вивчено динаміку морфологічних змін репродуктивної функції інтактних самиць
щурів 12–24-місячного віку та на тлі введення елгацину.
На моделі метаболічного синдрому показано, що ЕЛГАЦИН:
• нормалізує стан ліпідного та вуглеводного обміну, що виявляється у поліпшенні чутливості тканин до дії інсуліну, підвищенні толерантності до вуглеводів,
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відновленні балансу ЛПНЩ/ЛПВЩ (ліпопротеїди низької щільності/ ліпопротеїди
високої щільності);
• забезпечує антиоксидантну дію.
При дослідженні стану репродуктивної системи щурів встановлено:
• що повторні курси елгацину сприяють підтримці функціональної активності організму щурів обох статей;
• більш виражену дію елгацин виявляє на стан репродуктивної системи щурів самців, підвищуючи у них як фертильність, так і здатність до запліднення. Найбільш значні
позитивні зміни зареєстровані у самців щурів 16-місячного віку: індекси фертильності
і плодючості підвищилися у 2,5 і 3 рази відповідно.
При дослідженні гістоструктури яєчників самиць інтактних щурів встановлено:
• починаючи з 19–20-місячного віку простежуються початкові морфологічні ознаки старіння (атрофія яєчників), у подальшому ці ознаки посилюються;
• повторні курси елгацину уповільнюють вікові зміни у яєчниках самок щурів.
Ефект дії простежується як безпосередньо після курсу введення, так і місяць/два потому.
Розробка ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях
(керівник теми проф. Коваленко С.М.)
У 2009 році дослідження зі створення транспортних систем проводилися за наступними напрямками:
• розробка ліпосомальних форм протиракових лікарських засобів (антрациклінових антибіотиків);
• дослідження токсичності вуглецевих нанотрубок (ВНТ) та нанокомпозитів ВНТ;
• проведення комп’ютерного моделювання нанокомпозитів ВНТ з фосфоліпідами
методами молекулярної динаміки;
• вивчення дії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону (вкрай
короткі частоти) на біологічні об’єкти.
За результатами досліджень у 2009 році:
• отримані ліпосомальні форми цитостатиків за різними технологіями активної загрузки ліпосом (у тому числі і методом «хімічного градієнта»):
1 — доксорубіцин гідрохлорид,
2 — епірубіцин гідрохлорид,
3 — ідарубіцин гідрохлорид,
4 — мітоксантрон гідрохлорид;
• розроблена методика визначення ступеня інкапсуляції лікарської речовини у ліпосоми (методом ВЕРХ);
• розроблено технологію отримання ліофілізірованої ліпосомальної форми ідарубіцину гідрохлориду;
• вивчено взаємодію ВНТ з еритроцитами за допомогою спінових зондів;
• проведено комп’ютерне моделювання нанокомпозитів вуглецевих нанотрубок
(ВНТ) з фосфоліпідами методами молекулярної динаміки;
• показано принципову можливість введення молекули антибіотику до внутрішньої порожнини ВНТ та виведення молекули антибіотику із нанотрубки під дією електромагнітного випромінювання з частотою, що викликає збудження коливань атомів
карбону;
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• досліджено цитопротекторний вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону (вкрай короткі частоти) на живі об’єкти;
• встановлено, що електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону
(ЕВМД) підвищує життєздатність клітин, доведено протекторний вплив ЕВМД при застосуванні цитотоксичного агента.
Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармакотерапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління (керівник теми проф. Коваленко С.М.)
У 2009 році дослідження проводилися за наступними напрямками:
• Синтез оксимів карденолідів та алкіліденкарденолідів:
Синтезовано ряд похідних та вивчено їх конформаційні особливості, що відіграють
вирішальну роль у підвищенні біологічної активності. Досліджені фізико-хімічні властивості нових речовин. Отримано нову оригінальну групу речовин — біс-карденоліди, які
не описані в літературі, синтезовано 12 сполук (в тому числі ізомери).
• Синтез фторхінолонових похідних із сульфонільним фрагментом у третьому положенні:
Синтезовано ряд похідних та вивчено їх конформаційні особливості. Дослідженні
фізико-хімічні властивості нових речовин. Доведено, що ці структури є найбільш перспективними в плані пошуку нових фторхінолонових антибактеріальних препаратів.

Прикладні НДР
Валідація та розробка аналітичних методик аналізу лікарських засобів аптечного виготовлення (керівник теми проф. Георгіянц В.А.)
За результатами досліджень у 2009 році:
• розроблено науково-обґрунтовану, стандартизовану процедуру валідаціїї титриметричних методик кількісного визначення рідких лікарських форм аптечного виготовлення для напівфабрикатів та лікарських форм;
• розраховані критерії прийнятності валідаційних характеристик для титриметричних методик кількісного визначення окремих інгредієнтів у рідких лікарських формах;
• проведена адаптація та валідація методик визначення істинної молярності стандартних розчинів в умовах лабораторій з аналізу та аптек;
• результати проведених досліджень опубліковані в 11 статтях та 25 тезах доповідей;
• опубліковано 5 інформаційних листів про нововведення у галузі охорони здоров’я;
• результати досліджень впроваджено в практику лабораторій з аналізу якості територіальних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів;
• методи контролю якості та підходи до валідації аналітичних методик впроваджено у навчальний процес деяких вищих навчальних закладів України.
Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину (керівник
теми проф. Яковлєва Л.В.; співвиконавець с.н.с. Безчаснюк О.М.)
Результати досліджень, отримані у 2009 р.:
• розроблено склад таблеток ацетазоламіду 0,1 г з можливістю дозування для дітей;
• розроблено склад лікарської форми левокарнітину 10% пероральний розчин для дітей;
• розроблена технологія отримання лікарської форми ацетазоламіду для дітей в таблетках по 0,1 г;
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• розроблена технологія отримання лікарської форми левокарнітину для дітей
(розчин для орального застосування 10%);
• проведено попереднє вивчення специфічної фармакологічної активності та гострої токсичності субстанцій та лікарських форм.

НДР, що є державним замовленням
Розробка та впровадження у медичну практику нового вітчизняного ентеросорбенту на основі природного глинистого мінералу — цеоліту (керівник
теми проф. Яковлєва Л.В.)
Вивчено специфічну активність субстанції та лікарськоої форми гранул цеоліту при
захворюваннях органів та систем, які супроводжуються інтоксикацією.
Вивченно параметри безпечності субстанції та лікарської форми гранул цеоліту:
– гострої токсичності;
– хронічної токсичності;
– сенсибілізуючих властивостей;
– імунотропної дії;
– мутагенного потенціалу;
– кумулятивного потенціалу;
– гонадо- та ембріотоксичності;
– впливу на функціональний стан шлунково-кишкового тракту ( виразки шлунка,
проктит, гепатит, панкреатит, серцево-судинної системи (міокардіодистрофії), нирок
(ниркова недостатність з виразною гіперазотемією).
Встановлено виразну противиразкову дію, лікувальну дію на моделях проктиту та панкреатиту, гепатопротекторну дію, механізм якої пов’язаний з сорбційними та
дезінтоксикаційними властивостями цеоліту.
Результати гострої токсичності дозволили віднести «Цеоліт» до VI класу токсичності — відносно нешкідливі речовини.
Проведені дослідження з вивчення хронічної токсичності та представлених видів специфічної токсичності показали відсутність негативного впливу ентеросорбенту «Цеоліт».
Застосування даного препарату не чинить впливу на функціональний стан ШКТ у інтактних тварин.
Встановлена нефропротекторна дія цеоліту при модельній гострій нирковій недостатності, викликаній глицеролом.
Комплекс проведених досліджень з вивчення фармакологічної активності та
безпеки нового ентеросорбенту «Цеоліт» свідчить про раціональність впровадження препарату в медичну практику.
Розробка нових вітчизняних простатопротекторів та створення раціональних систем лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (керівник
проф. Дроговоз С.М.)
Результати досліджень, отримані у 2009 р.:
• встановлена виражена простатопротекторна активність простатофіту, просталаду, простаніку на моделях ДГПЗ та на 2-х моделях простатиту.
• видана монографія «Простатопротектори», методичні рекомендації ДФЦ МОЗ
України «Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для простатитів», виданий деклараційний патент, надруковано 6 статей.
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Вивчені умови раціонального застосування вітчизняних простатопротекторів — простатофіту, просталаду, глюкозаміну гідрохлориду та простаніку (режими їх дозування та
введення).
У 2010 році була продовжена робота над шістьма перехідними НДР та розпочата над двома новими прикладними розробками, спрямованими на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, за рахунок коштів Державного
бюджету.
Обсяг фінансування з Державного бюджету на 2010 рік заплановано на загальну
суму 1713,50 тис. грн.
Обсяги фінансування НДР у 2010 р. за рахунок коштів Державного бюджету
Обсяг фінансування,
тис. грн.

Назва НДР
Фундаментальні дослідження КПКВК 2301020
Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях

270,20

Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР) поліфенольної природи

452,30

Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими
фармако-терапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління

307,20

Обсяг фінансування КПКВК 2301020 — 1029,70 тис. грн.
Прикладні розробки КПКВК 2301050
Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість найбільш вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків)

126,80

Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину

227,00

Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції активних речовин у ліпосоми та міцели

100,00

Валідація та розробка аналітичних методик аналізу лікарських засобів
аптечного виготовлення

150,00

Державне замовлення (новітні розробки) КПКВК 2301050
Розробка нових вітчизняних простатопротекторів та створення раціональних схем лікування доброякісної гіперплазії передміхурової
залози

80,00

Обсяг фінансування КПКВК 2301050 — 683,80 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування

1713,50

Науково-дослідні роботи виконуються на базі наукових підрозділів кафедр НФаУ,
науково-дослідних і навчально-наукових лабораторій та інших структурних підрозділів НФаУ.
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Експертні комісії,
які є окремими структурними підрозділами університету
Технологічна комісія
Наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 29.07.04 р. №216 Національний фармацевтичний університет затверджено
як базову спеціалізовану експертну організацію з експертизи нормативно-технічної документації (НТД) та аналітичної нормативної документації (АНД) на основі конкурсу. Технологічна комісія НФаУ є структурним підрозділом Технологічної комісії МОЗ України.
Згідно з наказом НФаУ від 06.04.04 р. №154 укладаються договори з заводами-замовниками на проведення
експертизи технологічних промислових регламентів виробництва вітчизняних лікарських препаратів.
Керівник
З вересня 2009 по червень 2010 року ТехнологічТихонов О.І.
ною комісією НФаУ була проведена науково-технічна
доктор фармацевтичних наук, експертиза НТД на суму 255 тис. 643 грн. з заводамипрофесор, заслужений
виробниками: ТОВ ФК «Здоров’я», ТОВ ДЗ «ГНЦЛС», ВАТ
діяч науки і техніки України ХФЗ «Червона зірка».
За цей період було укладено 7 договорів з вищенаведеними організаціями та прорецензовано 38 технологічних регламентів та 3 зміни до регламентів.

Науково-дослідні лабораторії НФаУ,
які є окремими структурними підрозділами університету
Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів

Завідувач
Коваленко С.М.,
доктор хімічних наук,
професор

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю
якості лікарських засобів Національного фармацевтичного
університету є структурним підрозділом університету. Лабораторія заснована згідно з наказом МОЗ України №134
від 15.09.1992 р., Положення про Лабораторію затверджено
22 березня 1995 року.
Ціль і завдання діяльності лабораторії: проведення експериментально-аналітичних робіт у галузі аналізу та
контролю якості лікарських засобів з метою прийняття висновків щодо їх відповідності вимогам чинної аналітичної
нормативної документації, а також для виконання науководослідних і навчальних робіт з використанням сучасних досягнень фармацевтичної науки.
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Усі внутрішні процедури щодо операційних та функціональних видів діяльності лабораторії наведені в СОПах (стандартних операційних процедурах) та інструкціях, які
регламентують всі основні аспекти діяльності лабораторії. У наявності є електронні версії
провідних фармакопей світу останніх видань (Європейська, Британська, Американська
тощо). Крім того, бібліотека специфікацій поповнюється поточними редакціями АНД
вітчизняних виробників.
Основою політики забезпечення якості в діяльності лабораторії є чітке дотримування програми забезпечення якості, яка спрямована на гарантоване одержання правильних, точних і надійних результатів випробувань. Гарантія отримання таких результатів
є важливою як для споживача, так і для виконавця, і має бути забезпечена в ході діяльності лабораторії завдяки чіткому слідкуванню і дотримуванню процедур, що належно виконуються на кожному етапі роботи.
Лабораторія впроваджує систему внутрішньої лабораторної перевірки для
забезпечення гарантії отримання достовірних результатів та поліпшення ефективності діяльності лабораторії,
для чого створено відділ забезпечення якості.
Лабораторія постійно бере участь у програмах
професійного тестування лабораторій з питань забезпечення якості лікарських засобів з метою перевірки
виконання належної професійної практики та забезпечення якості робіт, що виконуються лабораторією.
Рівень діяльності лабораторії підтверджено
2 свідоцтвами про атестацію (Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів і в системі
УкрСЕПРО).
Лабораторія розміщена у 10 приміщеннях загальною площею 190 м2. Приміщення мають достатню площу для розміщення персоналу, засобів вимірювальної техніки та іншого обладнання; збереження зразків,
проведення досліджень.
Усі приміщення забезпечені електроенергією, водопостачальною та водовідводною системами, загальною вентиляцією. Температура та вологість повітря
контролюються фахівцями лабораторії за допомогою
психрометрів та реєструються у відповідних журналах
температурного режиму та вологості.
Лабораторія має відповідне обладнання, що дозволяє на високому науковому рівні проводити виконання фундаментальних та прикладних науководослідних робіт, госпрозрахункових робіт, проводити пошукові наукові дослідження, розробку аналітичної нормативно-технічної документації та аналіз лікарських засобів, проводити практичні заняття, виробничу та переддипломну практику студентів. Лабораторія має в наявності весь не-
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обхідний лабораторний посуд та мірний посуд класу А, електронні аналітичні ваги,
двоканальну градієнтну систему фірми «Varian» (хроматограф Pro Star), ІЧ-спектрометр з Фур’є перетворюванням фірми «Bruker», УФ-спектрофотометр «SPECORD
200BU» фірми «AnalyticJena», систему очищення води DIRECT-Q, стаціонарний
кондуктометр SevenEasy S30, іономір лабораторний И-130, піч муфельну СНОЛ-1,6
2,5/11-ИЗ (азбестова камера), рефрактометр ИРФ-454 Б2М та інше обладнання.
Науково-педагогічні кадри. У складі лабораторії працюють висококваліфіковані
фахівці, серед яких 2 професори та доктори хімічних наук, 3 кандидати фармацевтичних
та хімічних наук, провізори вищої категорії та співробітники з вищою фармацевтичною
та вищою хімічною освітою.
Навчальний процес. На базі лабораторії з 10 по 16 травня 2010 р. проводилась
практика студентів V курсу спеціальності Технологія парфумерно-косметичних засобів
(28 студентів), з 13 по 20 травня 2010 р. практика студентів V курсу спеціальності Фармація (94 студенти).
Екскурсія для магістрантів денного та вечірнього відділення кафедри медичної хімії
(6 студентів).
На базі лабораторії щорічно проходять переддипломну практику студенти за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація».

Науково-дослідна робота
Згідно з планом науково-дослідних робіт НФаУ у 2009 році на базі лабораторії
тривають роботи за напрямком «Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини» за держбюджетною темою: «Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях» на загальну суму 240,0 тис. грн. та проводяться роботи за темою «Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармакотерапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління» на суму 376,0 тис. грн.
У 2010 році також
продовжуються
роботи за напрямком «Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини» за держбюджетною темою «Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях» на загальну суму 350,0 тис. грн. та
за темою «Спрямований
синтез нових біологічно
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активних сполук з заданими фармакотерапевтичними властивостями для створення
життєво важливих лікарських засобів нового покоління» на суму 400,0 тис. грн.
У 2009/2010 навчальному році на базі лабораторії виконуються кандидатські та дисертаційні роботи:
– 3 кандидатські роботи: Гусарова В.І. за темою: «Синтез та шляхи практичного використання оптично-активних похідних холевої кислоти з функціоналізованою карбоксильною групою» та аспірантів кафедри управління якістю Андронової А.І. за темою:
«Синтез похідних циклопентанових іридоїдів і оцінка їх біологічної активності»; Зборовської Т.В. «Розробка складу технології та дослідження антидіарейних препаратів, що стимулюють клітини Панета»;
– докторські дисертації: наукові дослідження за дисертаціями доцентів Гонтової Т.М. та Малого В.В. (кафедра ботаніки), доцента Спиридонова С.В. (кафедра ЗТЛ).
На базі лабораторії виконуються роботи з отримання ІЧ та УФ-спектрів для дисертаційних робіт здобувачів та аспірантів: Гревцова О.Ю. (кафедра управління якістю), Затильникової О.О. (кафедра фармакогнозії), Цапко Т.О. (кафедра медичної хімії), аспірантів Опрошанської Т.В., Данилова І.А., Козира С.А., Лобурцова М.С., Машталер В.В. (кафедра ботаніки) НФаУ.
На базі лабораторії на рідинному хроматографі виконуються наукові дослідження
за дисертаційними роботами: Ткач Т.О. (кафедра ЗТЛ), аспіранта Рядних К.С. (кафедра
ЯССЛ), Заремби О. В. (кафедра управління якістю).
За матеріалами науково-дослідних робіт опубліковано близько 25 наукових статей,
15 тез, 1 монографія.
Госпрозрахункова діяльність. Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ протягом 2009 року згідно з договором про співробітництво з Держінспекцією з контролю якості лікарських засобів в Харківській області,
виконала 600 аналізів готових лікарських форм, фармацевтичних субстанцій, лікарської
рослинної сировини та роботи з приготування титрованих розчинів, робочих розчинів
та розчинів індикаторів для потреб аптек. За цю роботу лабораторія отримала загальну
суму близько 120 000 грн., згідно з калькуляцією на ці види робіт, яку здійснює плановофінансовий відділ НФаУ.
На 01.06.2010 р. лабораторія виконала 200 аналізів та отримала за наведені вище
види робіт суму 50 000 грн.
У 2009 році лабораторія виконала роботи за договором №19-09 від 05.05.2009 р.
за темою «Розробка аналітичної нормативної документації на лікарський засіб
(проектна назва «Метонат» в капсулах по 250 мг та по 500 мг)» на загальну суму
2,4 тис. грн.
У 2010 році лабораторія уклала договір №8-10 від 11.03.2010 р. на виконання
науково-дослідних робіт за темою «Розробка аналітичної нормативної документації на лікарський засіб — субстанцію (проектна назва «Індоцианінгрін»)» на загальну
суму 2,4 тис. грн.
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ
подовжила контракт №74-07 від 03.12.2007 р. з ЗАТ «Дослідницький інститут хімічної
різноманітності», Росія на виконання науково-дослідних робіт на рідинному хроматографі «Varian» до 2011 року. За період 2009/2010 рік виконані роботи за цим контрактом
на загальну суму 90,0 тис. рос. рублів.
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Центральна науково-дослідна лабораторія
Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) створена МОЗ України як структурний підрозділ НФаУ для підвищення ефективності науково-дослідної роботи.
ЦНДЛ є єдиним міжкафедральним науково-методичним і експериментальним центром НФаУ для проведення комплексних НДР зі створення нових
лікарських препаратів відповідно до основної задачі НДР
у НФаУ — розробки та впровадження вітчизняних лікарських засобів, які задовольняли б вимоги практичної медицини, були економічно доцільними і могли б скласти конкуренцію зарубіжним аналогам.
З моменту заснування та до теперішнього часу ЦНДЛ
очолює доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Василівна
Яковлєва.
Якість та високий методичний рівень виконуваних
співробітниками ЦНДЛ науково-дослідних робіт відповідає вимогам Державного фармакологічного центру
Завідувач
МОЗ України, що засвідчується сертифікатами цього регуляторного органу з 1996 року, дія яких переглядаєтьЯковлєва Л.В.,
ся кожні 3 роки. В отриманому останньому Посвідчен- доктор фармацевтичних наук,
ні №21 від 30.04.2009 р. засвідчено дозвіл ЦНДЛ НФаУ
професор, заслужений
здійснювати доклінічні дослідження лікарських засобів діяч науки і техніки України
за такими напрямками: вивчення загальнотоксичної дії,
специфічної токсичності (гонадотоксичності, ембріотоксичності, тератогенності,
мутагенності, імунотоксичності, сенсибілізувальної дії), пірогенності; загальнофармакологічної дії; фармакологічної активності засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, систему крові та гемопоез, серцево-судинну, сечостатеву системи та статеві гормони, опорно-руховий апарат, нервову та респіраторну системи,
дерматологічні засоби.
Про високу якість та методичний рівень результатів НДР, отриманих в ЦНДЛ НФаУ
за допомогою вимірювальної техніки, свідчить отримане під час метрологічної акредитації Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії №002238 від 06.07.2005 р. Міністерства охорони здоров’я, яким засвідчено, що ЦНДЛ НФаУ відповідає необхідному рівню й атестована на проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я.
За звітний період 2009/2010 рр. співробітниками ЦНДЛ виконано та виконується 27 НДР, з них 3 — за державним замовленням, 6 — за замовленням фармацевтичних фірм, 18 — ініціативні та пошукові за замовленням вчених НФаУ.
За виконання НДР держбюджетного фінансування ЦНДЛ за 2009 рік отримано 640,5 тис. грн., а за 2010 рік планується отримати 692,6 тис. грн. Фармацевтичні
фірми за госпдоговорами профінансували за звітний період 6 НДР на загальну суму
150 тис. грн.
Виконання 18 ініціативних та пошукових досліджень за замовленням вчених
НФаУ не має цільового фінансування, результати цих досліджень є фрагментами
кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 15.00.01 — технологія
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ліків та організація фармацевтичної справи та
15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія.
Також ЦНДЛ є базою для виконання НДР,
кандидатських та докторських дисертацій вченими кафедр медикобіологічного циклу НФаУ.
За 2009/2010 н. р.
вченим кафедр медикобіологічного циклу видано лабораторних тварин
на загальну суму 67,89 тис. грн.
Пройшли дослідження 11 лікарських засобів: препарат «Гінговен», капсули венотропної дії «Вентонон», мазь «Живітан» та інші генеричні препарати. У 2009/2010 рр.
в ЦНДЛ триває дослідження 6-х лікарських засобів: субстанції новократалу кардіотропної дії, протиопікової та ранозагоювальної мазі «Біофлорин» та ін.
Результати фармакологічних досліджень, які проведені співробітниками ЦНДЛ
НФаУ за звітний період, відображені в 83 друкованих наукових працях, з них наукових
методичних рекомендацій — 3, патентів — 4, статей — 33 та тез доповідей — 17, які опубліковані як у вітчизняних, так і в закордонних виданнях.
Проведення великого обсягу науково-дослідних робіт співробітниками ЦНДЛ
НФаУ (серед яких докторів наук — 1, кандидатів наук — 7, наукових співробітників
без наукового ступеня — 17) сприяє підвищенню кваліфікації персоналу. Під керівництвом проф. Л.В. Яковлєвої у 2009/2010 рр. виконано кандидатську дисертацію Бездітко К.П., захищено 2 кандидатські дисертації (Музика Н.Я. і Леницька О.Б. та 2 докторські (Міщенко О.Я. та Зайченко Г.В.), виконуються 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій, проводяться пошукові НДР для виконання 4 кандидатських та 3 докторських
дисертацій.
Високий рівень міжнародного класу наукової школи проф. Л.В. Яковлєвої засвідчує
отримання її учнем гранта: м.н.с. ЦНДЛ Пастухов О.О. отримав стипендію ЄС для стажування на робочому місці в одній із наукових лабораторій Швейцарії (2009/2010 н. р.).
Завдання:
• Підвищення методичного рівня наукової роботи: розробка та освоєння нових експериментальних моделей та нових методів фармакологічного дослідження.
• Подальше проведення підготовки кадрів вищої кваліфікації для роботи в ЦНДЛ
через аспірантуру, докторантуру та пошуковців.
• Впровадження системи контролю якості проведення доклінічних досліджень нових та генеричних лікарських препаратів за системою GLP.
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Навчально-наукові лабораторії НФаУ, які є окремими
структурними підрозділами університету
Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм
Лабораторія створена з метою підвищення ефективності науково-дослідної роботи та підготовки науковопедагогічних кадрів, здійснення науково-дослідних та навчальних робіт.
Лабораторія проводить комплексні науково-дослідні
роботи зі створення нових лікарських засобів, виконує експериментальні технологічні дослідження при створенні лікарських препаратів, які розробляються в НФаУ.
Ндр держбюджетного фінансування у 2009/2010 рр.:
Пошукові та прикладні дослідження: «Розробка дитячих
лікарських форм ацетазоламіду та карнітину».
Завідувач
Обсяг фінансування у 2009 р. по плану 113,5 тис. грн.
			
у 2010 р. по плану 113,5 тис. грн.
Безчаснюк О.М.
Строки
виконання
2009–2011
роки.
кандидат фармацевтичних
наук
Навчально-наукова діяльність. У 2009/2010 рр.
на базі лабораторії проводилися ознайомчі практики студентів з різних кафедр НФаУ. На базі технологічної лабораторії проводиться виконання аспірантської роботи.

Навчально-наукові лабораторії НФаУ,
створені при кафедрах університету
Проблемна лабораторія
морфофункціональних досліджень

Завідувач
Малоштан Л.М.,
доктор біологічних наук,
професор

Лабораторія є структурним підрозділом НФаУ. В лабораторії проводяться загальноклінічні, цитологічні, серологічні, гістохімічні, загальнотоксикологічні, біохімічні та інші види досліджень на основі сучасних досягнень
в галузі медицини, біології та фармакології, які дозволені
МОЗ України.
Одним із основних напрямків діяльності лабораторії
є випробування з визначення токсичних властивостей побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції, біологічно
активних добавок та лікарських засобів.
Лабораторія має Атестат акредитації (Токсикологічні
випробування побутової хімії та парфумерно-косметичної
продукції, визначення біологічних показників дії БАД та лікарських засобів (видане Національним агентством з акредитації Міністерства економіки України).
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Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних
та імунологічних досліджень

Завідувач

Лабораторія створена з метою забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів фармації вищої кваліфікації, проведення фармакомікробіологічних досліджень нових лікарських засобів, розробки нових методів оцінки мікробної чистоти та антимікробних властивостей препаратів антиінфекційного призначення, вдосконалення методів
імунофармакології, створення діагностикумів, вакцин, пробіотиків, лікувально-профілактичних сироваток, імуноглобулінів та інших лікарських засобів.

Філімонова Н.І.,
доктор медичних наук,
професор

Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу

Завідувач

Лабораторія створена наказом ректора НФаУ №9-к від
30.11.1992 р. на базі кафедри органічного синтезу з метою
проведення науково-дослідних робіт з синтезу нових біологічно активних речовин, проведення досліджень шляхів
циклізації поліфункціональних реагентів, залучення комбінаторних методів синтезу, використання мікрохвильового опромінювання для активації хімічних процесів, розробки високопродуктивних технологій одержання лікарських
субстанцій, забезпечення адресної доставки діючої речовини з використанням нанотрубок.

Губін Ю.І.,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Лабораторія електротехніки та електроніки
Лабораторія створена на базі кафедри фізики з метою
забезпечення навчального процесу з курсу «Електротехніка
та основи електроніки». Лабораторія забезпечує проведення
термогравіметричного аналізу як готових лікарських засобів,
так і препаратів, які знаходяться на стадії розробки на профілюючих кафедрах НФаУ.

Завідувач
Тюкін М.Б.
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Наукові та науково-практичні центри,
які є окремими структурними підрозділами університету
Клініко-діагностичний центр

Директор
Грінцов Є.Ф.,
кандидат медичних наук,
доцент

Завідувач
Місюрьова С.В.
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Клініко-діагностичний центр створений з метою здійснення медичної практики, проведення наукових досліджень та забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів у галузі клінічної фармакології та фармації.
Клініко-діагностичний центр та лабораторія клінічної діагностики проводять інструментальну, лабораторну та функціональну діагностику, науково-дослідну роботу з розробки та клінічних випробувань нових лікарських
засобів, наукові дослідження з питань клітинної терапії
та застосування препаратів клітинної терапії на підставі
сучасних молекулярних методів. Проведення досліджень
на біоеквівалентність (біодоступність) та клінічні випробуванння І–ІІІ фази проводиться за технологією, що максимально наближена до міжнародної практики клінічних випробувань (GCP).
Клініко-діагностичний центр готується до акредитації
лабораторії як лікувально-профілактичного закладу. Має ліцензію на медичну практику.
Лабораторія клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру атестована на проведення вимірювань та має право проводити лабораторні дослідження, які дозволяють оцінити стан білкового, вуглеводного, ліпідного та пігментного видів обміну, функціональний стан периферичної крові, серцево-судинної та сечовидільної систем.
Лабораторія може бути задіяна як база практики з лабораторної діагностики та біохімії для студентів спеціальності Клінічна фармація та Лабораторна діагностика.
Співробітництво. Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення 43 вітчизняних та закордонних підприємств, серед яких ДУ «Інститут

ім. Ситенка», ТОВ НВФ «Мікрохім», ТОВ «Дослідний інститут хімічного різноманіття» (Росія), ЗАТ «Індар», ЗАТ «Лекхім-Харків», ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», «Дарниця», АТ «Київмедпрепарат», Фармацевтична корпорація Артеріум, ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», ХДФП «Здоров’я
народу», ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ «Біолік», ЗАТ «Стома», ВАТ «Інтерхім», ВАТ «Галичфарм» та ін.
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Університет плідно співпрацює з 12 установами НАН та АМН України та із
більш ніж 20 галузевими інститутами, підпорядкованими МОЗ України.
При університеті функціонують Науково-методична комісія з фармацевтичної
освіти МОН України, Проблемна комісія «Фармація» МОЗ України, яка координує наукові дослідження 18 наукових установ у галузі фармації, Технологічна комісія МОЗ України.
Провідні фахівці та науковці НФаУ залучаються до роботи державних установ, відомств, експертних, координаційних, спеціалізованих вчених рад, комітетів: Комітету з державних премій науки і техніки України; Експертної ради Державного Фармакологічного
центру МОЗ України; Експертної дорадчої ради при комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я; Ради з питань охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України; Технологічної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення; Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України; Ради з питань
реформування системи охорони здоров’я; Науково-методологічної ради з якості та безпеки лікарських засобів та медичної продукції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів; Комісії з національних переліків ЛЗ; Експертної ради ВАК України.
Фахівці університету беруть участь в роботі професійних асоціацій, громадських
об’єднань з питань розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.
Оснащення обладнанням. У 2009 році була проведена закупівля лабораторного обладнання на суму 7,7 тис. грн.; лабораторних меблів на суму 1 298,0 тис грн.; комп’ютерної
техніки на суму 297 483 тис. грн.

Розроблені та впроваджені лікарські засоби
Головним напрямком наукових досліджень в університеті є створення нових лікарських препаратів. Цій меті підпорядкована наукова діяльність багатопрофільних
кафедр НФаУ, які здійснюють пошук біологічно активних речовин синтетичного та
природного походження, розробку оптимальних лікарських форм і технології одержання лікарських засобів і субстанцій, їх фармакологічне вивчення, розробку відповідної НТД тощо. За період з 1.09.2009 до 30.05.2010 р. тривали роботи зі створення
понад 170 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться
на різних етапах впровадження.
• Освоєно виробництво в промислових умовах
• Лікарські засоби НФаУ, які знаходяться
на реєстрації в ДФЦ МОЗ України
• Затверджено ТУ на виготовлення
лікарських засобів
– 2 фаза клінічних випробувань
– 1 фаза клінічних випробувань
• Завершені доклінічні дослідження нових
лікарських препаратів
• Продовжуються доклінічні дослідження
оригінальних лікарських препаратів
• Нові лікарські препарати, що почали
розроблятися у 2007–2009 рр.
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Патентно-інформаційна діяльність
Результати наукових досліджень науковців НФаУ узагальнені у патентах, методичних рекомендаціях, інформаційних листах та ін. Науково-медична інформація, зосереджена у таких джерелах, має найвищий рівень доказовості, а отже є гарантом високоякісно виконаного дослідження.
З кожним роком зростає винахідницька активність науковців університету. Так
у 2009/2010 навчальному році (станом на 31.05.2010 р.):
• одержано 40 патентів України на винаходи та корисні моделі;
• одержано 42 рішення про видачу патентів України;
• подано 88 заявки з метою одержання патентів України на винаходи та корисні
моделі.
Одними з найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) для узгодження в установленому порядку 10 науково-методичних рекомендацій, з них 4 опубліковано. Підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 21 інформаційний лист, з них 15 — надруковано.
Перелік грантів, отриманих у 2009 році науковцями НФаУ
№

Грант

Отримувач гранта

1

2

3

1 Грант «Compact instrument for determination of Хара Г.І та інші (каф. фармакоінelectronic component radiation tolerance, measurement форматики)
of & dose rates»
2 Грант «Полікристалічні сцинтилятори для медичних
гамма-камер»
3 Грант для участі у 41 Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації бджільницьких асоціацій «АПІМОНДІЯ
2009», м. Монпельє, Франція
4 Грант для участі у 41 Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації бджільницьких асоціацій «АПІМОНДІЯ
2009», м. Монпельє, Франція
5 Грант канадського відділення УНТЦ «Global
partnership» на участь у конференції «Наука і технологія для людини», м. Торонто, Канада
6 Грант Drug Information Association для участі у конференції DIA 21st Annual EuroMeeting, м. Берлін, Німеччина
7 Грант Європейського директорату з якості ліків та
охорони здоров’я для участі у семінарі «Оцінка якості
орієнтованої на пацієнта фармацевтичної опіки у Європі — актуальна ситуація та перспективи», м. Страсбург, Франція
8 Запропоновано безкоштовне членство у Royal Society
of Chemistry (UK)
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Проф. Пєнкін Ю.М. та інші (завідувач каф. фармакоінформатики)
Проф. Тихонов О.І. (завідувач каф.
аптечної технології ліків)
Доц. Шпичак О.С. (каф. аптечної
технології ліків)
Доц. Таран С.Г. (каф. медичної хімії)
Харченко Д.С. (каф. клінічної фармакології з фармацевтичною опікою)
Асп. Грінцова О.Є. (каф. клінічної
фармакології з фармацевтичною
опікою)
Проф. Георгіянц В. А., доц. Вишневська Л. І., ст. викл. Владимирова І. М.,
ст. лаб. Проскуріна К. І., асп. Прокопенко Ю. С., асп. Хохлова К. О. (каф.
ЯССЛ ІПКСФ НФаУ)
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9 Грант для участі в конференції «Structure and Ст. викл. Животова О.М.
Dynamics of Hydrogen-Bonded Systems» від Abdus (каф. фізики)
Salam International Center for Theoretical Physics
(ICTP), м. Трієст, Італія

Науково-практичні конференції
2009/2010 навчальний рік
Для подальшого розвитку наукових досліджень і плідного обміну інформацією велике значення мають наукові конференції. У 2009/2010 навчальному році у НФаУ проведено 10 науково-практичних заходів різного рівня. Матеріали конференцій опубліковано у збірках та наукових журналах.
1. 20–21 листопада 2009 р. VІ міжнародна науково-практична конференція
«Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні
системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону
«Слобожанщина».
Організатори: кафедра фармацевтичного права ІПКСФ, Харківська обласна державна адміністрація, СУ ГУМВС України в Харківській обл., Харківська міська спілка ветеранів Афганістану.
Конференція присвячена проблемі наркотизації суспільства внаслідок наркозлочинності та порушеннями правил обігу контрольованих засобів і речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів), лікарських засобів. Вперше в Україні це питання висвітлюється під кутом спільного розгляду висококваліфікованими
представниками державних та правоохоронних структур, а також науковцями різних
галузей науки.
2. 26–27 листопада 2009 р. Науково-практична конференція «Сучасні напрямки розвитку гомеопатії в Україні».
Організатори: кафедра аптечної технології ліків.
Інтернет-конференція присвячена основним напрямкам розвитку та правовим аспектам гомеопатії, контролю якості та стандартизації гомеопатичних лікарських засобів, можливості використання гомеопатичного методу лікування на сучасному етапі розвитку медицини, місцю комплексних гомеопатичних препаратів в системі сучасної медицини.
3. 4 лютого 2010 р. XXVІІ науково-практична конференція «Ліки людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів».
Організатори: кафедри фармакотерапії та біохімії.
Конференція орієнтована на фахівців медичної та медико-фармацевтичної галузі.
Учасники конференції розглянули та обговорили результати експериментальних і клінічних досліджень біологічно активних сполук природного і синтетичного походження;
розглянули сучасні аспекти вивчення і впровадження нових лікарських засобів, актуальні
питання проблеми фармакотерапії захворювань людини, теоретичні і практичні (клінічні) аспекти взаємодії лікарських засобів.
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4. 11–12 лютого 2010 р. Міжнародна науково-практична конференція «Тести у модульно-рейтинговій системі навчання студентів іноземній мові як вид
самостійної роботи».
Організатори: кафедра іноземних мов-1.
Конференція присвячена актуальним питанням впровадження тестів у модульнорейтинговій системі навчання студентів іноземній мові, організації самостійної роботи,
професійно-орієнтованому навчанню, сучасним освітнім технологіям та методам їх використання в навчальному процесі, системі контролю знань студентів при навчанні іноземним мовам, особливостям організації навчального процесу у немовних ВНЗ.
5. 17–18 березня 2010 р. ІІІ науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку».
Організатори: кафедра фармакоекономіки.
Конференція присвячена теоретичним та практичним аспектам розвитку фармакоекономічних досліджень в Україні, питанням стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров’я України та впровадженню формулярної системи.
6. 24–25 березня 2010 р. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning у сучасній системі вищої школи».
Організатори: кафедра іноземних мов-2.
Конференція присвячена теоретичним та практичним аспектам навчання іноземній мові засобами мультимедійної технології у контексті Болонської декларації; проблемі впровадження технологій E-learning у гуманітарну компоненту системи вищої школи України та використання web-сайтів як одного із ефективних методів самостійної
роботи студентів. Також обговорювалися питання про особливості сучасних підходів
до реформування загальних та професійних комунікативних компетенцій за кредитномодульною системою; нові тенденції вивчення/викладання іноземної мови за професійним спрямуванням в умовах Болонської концепції; врахування особливостей організації
індивідуальної та самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання; особливості контролю та критерії оцінювання знань студентів з іноземної мови
за професійним спрямуванням; інновативність «рамкової» програми з іноземної мови
для професійного спілкування, удосконалення змісту навчальних програм, форм та методів навчання за кредитно-модульною системою.
7. 27 березня тренінг-семінар «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі та нормативні вимоги щодо проведення клінічних випробувань лікарських
засобів».
Організатори: кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, ДП «Державний
фармакологічний центр» МОЗ України, Департамент клінічних та доклінічних досліджень.
Метою тренінг-семінару є ознайомлення з законодавчими та нормативними вимогами щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів в Україні.
8. 21–22 квітня 2010 р. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
Організатори: науково-дослідна частина.
Конференція присвячена питанням синтезу фізіологічно активних речовин, стандартизації ліків, фармацевтичному та хіміко-токсикологічному аналізу фізіологічно активних
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речовин, дослідженню лікарських рослин та створенню фітопрепаратів, актуальним проблемам технології та впровадження у виробництво лікарських засобів, доклінічній фармакології, патогенетичним основам фармакокорекції патологічних станів, маркетинговому менеджменту у фармації та організації економіки сучасної фармацевтичної галузі України, фармакоекономічним дослідженням лікарських препаратів, інформаційним
технологіям у фармації та медицині, фармацевтичному праву та судовій фармації, суспільствознавству та філософії, філології.
9. 12 травня 2010 р. VIІ Міська міжвузівська студентська науково-практична
конференція з фізіології та валеології.
Організатори: кафедра біології, фізіології та анатомії людини.
Конференція присвячена актуальним проблемам фізіології людини, медицини та валеології, зокрема аспектам впливу різних факторів на організм людини, проблемам профілактики та лікування, а також здорового способу життєдіяльності людини.
10. 2–3 червня 2010 р. Науково-практична конференція з міжнародною
участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційноекономічним напрямком».
Організатори: кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ.
Конференція присвячена питанням післядипломної підготовки спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком.

Виставкова діяльність
• Міжнародна виставка «Наука і виробництво.
Машинобудування Харківщини»
24–27 вересня 2009 р., м. Харків
ДИПЛОМ учасника виставки.
• Виставка навчальних закладів «Інноватика в освіті України»
2–4 грудня 2009 року, м. Київ
ПАМ’ЯТНА НАГОРОДА
Лауреат конкурсу у номінації «Інноватика у вищій освіті»;
Диплом виставки «За розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій»
ПОДЯКА ректору НФаУ Черних В. П.
«За плідну організаторську роботу по розвитку і упровадженню освітніх інновацій».
• Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День студента»
10-12 грудня 2009р., м. Київ, Палац мистецтв «Український дім».
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ
СЕРТИФІКАТ та ДИПЛОМ у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для
профільних вищих навчальних закладів».
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• Міжнародна виставка-презентація «Сучасні навчальні заклади 2010»
17–19 березня, м. Київ
ДИПЛОМ та ПАМ’ЯТНА
НАГОРОДА «Лідер вищої освіти
України»
ДИПЛОМ виставки «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»
ПОЧЕСНА ГРАМОТА ректору НФаУ Черних В. П. «За творчу організаторську роботу по розвитку сучасної національної системи освіти».

Інноваційна діяльність
Апробація і використання в педагогічному, науковому процесі передових
наукових технологій та розробок
Впровадженню новітніх наукових технологій та розробок НФаУ сприяє створення монографій, підручників та навчальних посібників, які широко використовуються в навчальному процесі. Результати наукових досліджень реєструються як нововведення, апробуються на конференціях та у розроблених науково-методичних
рекомендаціях.
Реєстр галузевих нововведень МОЗ України є основним документом, який регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони
здоров’я. У 2009/2010 н. р. до Реєстру включено 27 нововведень, які мають соціальну та
клінічну ефективність.
Інформація про дані нововведення внесена до навчально-методичних матеріалів відповідних дисциплін і використовується у навчальному процесі НФаУ
та у наукових дослідженнях. Нововведення створені при виконанні дисертаційних
робіт і впроваджені у діяльність профільних закладів.
Результати наукових досліджень вчених НФаУ представлені у 829 наукових статтях,
з них 61 опубліковано у закордонних наукових журналах, а також у 894 тезах конференцій та симпозіумів, з них 101 — закордонні.
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Спеціалізовані вчені ради
У Національному фармацевтичному університеті з 01.10.2007р. функціонують дві
спеціалізовані вчені ради:
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.01 (Наказ ВАК України від 24 вересня
2007 року №555) — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями:
– 14.03.05 — фармакологія
– 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія.
Голова спецради — чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних; заступник голови спецради — проф. І.С. Гриценко; вчений секретар спецради — проф. Л.М. Малоштан.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 34 засідань, на яких проведено
захист 1 докторської дисертації за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки) та 25 кандидатських дисертації (11 дисертацій за спеціальністю 15.00.02 —
фармацевтична хімія та фармакогнозія, 14 дисертацій за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія). Проведено переатестацію 3 кандидатських дисертацій (2 дисертації за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки) та дисертація за спеціальністю
15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія), надісланих ВАК України.
Відхилених докторських дисертацій — немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.02 (Наказ ВАК України від 24 вересня
2007 року №554) — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук зі спеціальності
15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи.
Голова спецради — проф. В.М. Толочко, заступник голови спецради — проф. В.І. Чуєшов, вчений секретар спецради — проф. Д.І. Дмитрієвський.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 36 засідань, на яких проведено
захист 3 докторських дисертацій та 27 кандидатських дисертацій (з них — всі дисертації написано українською мовою). Проведено переатестацію докторської дисертації за спеціальністю 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи, надісланою ВАК України.
Відхилених докторських дисертацій — немає.

Проблемна комісія «Фармація» МОЗ та АМН України
На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія
(ПК) «Фармація» — постійно діючий експертний орган, який визначає: доцільність,
конкурентоспроможність дисертаційних робіт, попереджає дублювання вітчизняних
розробок у фармацевтичній галузі, відповідає за своєчасну та ефективну розробку наукових досліджень і впровадженням їх в практику, забезпечує зміцнення та збагачення наукового потенціалу фармацевтичної галузі.
До складу ПК «Фармація» входять 22 інститути-виконавці. У складі ПК «Фармація»
працює 5 секцій (робочих груп):
• 35.01. Вивчення лікарської флори України (фітохімічна секція)
• 35.02. Фармацевтична технологія і біофармація (технологічна секція)
• 35.03. Фармацевтична хімія (хімічна секція)
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• 35.04. Наукові основи економіки, менеджменту та маркетингу у фармації (організаційно-економічна секція)
• 35.05. Клінічна фармація (секція клінічної фармації).
За 2009/2010 н. р. було проведено 7 засідань ПК «Фармація». На засіданнях ПК було
розглянуто:
• 16 тем докторських (з них 2 — редакційні зміни у назві теми)
• 97 тем кандидатських дисертаційних робіт
• прорецензовано 29 методичних рекомендацій, 19 інформаційних листів, 2 нововведення, навчальний посібник, 9 НДР (НФаУ, ДНЦЛЗ, ДДМА, ЗДМУ), з яких 7 затверджено та рекомендовано до включення до конкурсу МОЗ на держбюджетне фінансування, 2 НДР відхилені.
Секція
Вивчення лікарської флори України
Фармацевтична технологія і біофармація
Фармацевтична хімія
Наукові основи економіки, менеджменту та маркетингу
у фармації
Клінічна фармація і фармакологія

Запланованих
докт. робіт
1
6
3
2

Запланованих
канд. робіт
12
17
24
22

4

23

Студентське наукове товариство
Одним із найважливіших елементів комплексної підготовки фахівців в університеті є студентське наукове товариство (СНТ), яке складається з 46 наукових гуртків кафедр, у яких працюють 728 студентів.
У листопаді — грудні 2009 р. проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Шість кращих
робіт було направлено для участі у ІІ турі конкурсу.
Переможці ІІ туру: Супрун О. — «Експериментльне вивчення антигіпоксичної
активності нового антиоксиданта — антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1» (диплом
ІІ ступеня та Диплом лауреата за значні успіхи в науковій діяльності); Андреєва К. —
«АВС-аналіз споживання антигельмінтних препаратів в аптеці та ЛПЗ» (диплом ІІ ступеня).
21-21 квітня 2010 р. проведена Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». У рамках конференції працювали 14 секційних засідань, заслухано 127 доповідей, отримано 75 дипломів І–ІІІ ступеня. Опубліковано 510 наукових робіт
у Збірнику тез доповідей (видавництво НФаУ).
Студенти СНТ взяли участь у 3 закордонних конференціях (Москва, Росія;
Познань, Польща та Кошіце, Словакія). Матерієнко А. (наук. кер. доц. Грудько В.О) отримала диплом ІІ ступеня на X Міжнародному конгресі молодих вчених-медиків, який відбувся 17–21травня 2010 р. на базі Познанського медичного університету, Польща.
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Декан факультету з підготовки іноземних громадян —
доц. Горячий В.Д.
Заступник декана (довузівська підготовка) —
доц. Коваленко З.І.
Начальник відділу міжнародних зв’язків — Бородін С.В.
Реалізуючи основні положення концепції розвитку,
університет продовжує зміцнення міжнародних зв’язків як
з країнами дальнього зарубіжжя, так і з країнами — членами СНД.
Основні завдання розвитку
Проректор
міжнародної діяльності НФаУ:
з науково-педагогічної
• розширення міжнародного співробітництва в галуроботи
зі освіти та науки, збільшення напрямків та можливостей
(міжнародних зв’язків)
співпраці;
• обмін науковими публікаціями, сумісні наукові розПопов Сергій Борисович,
доктор медичних наук,
робки, обмін студентами (навчальна практика, навчання
професор
за кордоном), обмін викладачами;
• зростання контингенту іноземних студентів та аспі					
рантів;
• членство в міжнародних освітянських асоціаціях, участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах тощо.

Профорієнтаційна робота
У 2009/2010 н. р. проводилась активна профорієнтаційна робота із залучення іноземних громадян на навчання в НФаУ:
• Підготовлені до видання рекламно-інформаційні листівки англійською,
французькою, арабською мовами та російською — для абітурієнтів з країн CНД та
Болгарії.
• Розгорнуто активну профорієнтаційну роботу з країнами, з якими існують міжурядові угоди щодо взаємного визнання документів про освіту (Азербайджан, Білорусь,
Болгарія, Грузія, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Польща, Франція). Надіслані рекламні листизапрошення на навчання в НФаУ до фармацевтичних коледжів цих країн.
• Підтримується зв’язок з фармацевтичними департаментами країн: Маврикію,
Лівану, Марокко, Йорданії, Сирії, США, Канади, Великобританії, Греції, Китаю, Ірану,
Турції, Уганди з приводу визнання диплома НФаУ урядом цих країн.
– Протягом 2009/2010 навчального року було надано понад 200 підтверджень
факту навчання в НФаУ та видачі дипломів магістра фармації випускникам університету.
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• Для студентів та випускників НФаУ, як іноземних так і вітчизняних, відділ міжнародних відносин здійснює пошук потенційних баз проходження навчальної практики
за кордоном (аптечні установи, клініки, фармацевтичні підприємства тощо).

Офіційні візити делегацій НФаУ
Активний розвиток фармацевтичної галузі та євроінтеграційні процеси в галузі освіти в цілому передбачають нові підходи до підготовки фармацевтичних кадрів у вищих навчальних закладах.
З метою реалізації поставлених задач є доцільним вивчення питань стосовно науковометодичної роботи та організації навчального процесу фахівців в галузі фармації, обмін
досвідом щодо питань наукового співробітництва із профільними вищими навчальними
закладами зарубіжних країн.
На початку нового 2009/2010 навчального року в НФаУ було активізовано профорієнтаційну та міжнародну діяльність у відношенні країн СНД. Готуючись до 2012
року, коли не буде випуску в середніх школах України, залучення на навчання іноземних громадян як дальнього, так і ближнього зарубіжжя набуває стратегічного значення для вузів.
Набутий досвід доказав величезне значення проведення роботи «на місцях», безпосередньо в тісному контакті із потенційними студентами, їх батьками.
Так, з метою проведення активної профорієнтаційної роботи щодо залучення на навчання іноземних громадян протягом року делегації НФаУ відвідали країни CНД, Африки та Близького Сходу. Проведені презентації університету в профільних середніх навчальних закладах, в ВНЗ-партнерах, організовані зустрічі на рівні Міністерств охорони
здоров’я, вищої освіти та посольств. Проведена широкомасштабна профорієнтаційна робота, направлена на збільшення контингенту іноземних студентів у наступному році, насамперед з країн СНД, із проведенням лекцій майстер-класу викладачами НФаУ.
ТУНІС: 29 вересня — 6 жовтня 2009 р. — візит до м. Туніс, м. Монастир —
проф. Попов С.Б. у складі офіційної делегації ВНЗ Харкова.
• Зустрічі на рівні Міністерств вищої освіти та охорони здоров’я Тунісу, а також Посольства України в Туніській Республіці.
• Візит до фармацевтичного факультету Університету м. Монастир.
• Зустрічі з випускниками шкіл та коледжів, абітурієнтами та їх батьками; презентація НФаУ.
• Зустрічі з випускниками НФаУ.
Із початком 2009/2010 навчального року в НФаУ стартувала програма виїзних секцій роботи приймальної комісії із залучення іноземних громадян на навчання. Особлива
увага приділяється країнам Співдружності.
ВІРМЕНІЯ: 13 — 15 жовтня 2009 р. — візит до м. Єреван проф. Черних В.П. у складі офіційної делегації Харківської облдержадміністрації, представників ділових кіл Харківщини.
• Зустріч з Міністром освіти і науки; подано програму вищої освіти в Харківській області, презентовано НФаУ; наголошено на зверненні Уряду Сирії до університету з проханням закінчити за окремою програмою підготовку фармацевтів-сирійців, які здобували
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освіту в університетах Єревана; розглянуто питання щодо відкриття філії НФаУ у Вірменії на базі
медичного коледжу м. Діліжан; отримано попередню згоду в Міністерстві освіти і науки; отримано пропозицію на базі цієї філії об’єднати ліцензії
обох навчальних закладів таким чином, щоб на базі
філії не лише проводилась підготовка фахівців, але
й спільно виготовляли лікарські препарати.
• Зустрічі з губернаторами Лорійської, Ванацдзорської та Тавушської областей з метою розвитку міжрегіонального співробітництва освіти
і науки; досягнуті домовленості в наступних напрямках співробітництва:
– в освітянській діяльності — питання підготовки кадрів для фармгалузі Вірменії спільно з державними ВНЗ Вірменії, що мають відповідну ліцензію; впровадження академічних та культурних
обмінів; виїзні цикли читання лекцій провідними
фахівцями НФаУ та вищих навчальних закладів Вірменії, що пропонують навчання за спеціальністю
Фармація (Єреванський державний медичний університет ім. Мхітара Гераци (фармацевтичний факультет); Єреванський медичний університет ім. Меграбяна (фармацевтичний факультет); проведення «Освітянських днів Харківщини» в Вірменії та відповідних
заходів на території Харківської обл.;
– в галузі розробки лікарських засобів — розвиток співпраці в галузі хімічного синтезу, розробки технологічного регламенту, доклінічного та клінічного вивчення лікарських засобів.
МОЛДОВА: 20–23 квітня 2010 р. —
візит до Придністровської Молдовської Республіки — доц. Вишневська Л.І.
• Презентація НФаУ у середніх школах,
профільних ВНЗ (м. Рибнице, м. Вулкенешт).

ТАДЖИКИСТАН: 28–30 жовтня
2009 р. — візит до м. Душанбе проф. Черних В.П. у складі делегації харківських ВНЗ.
• Участь у бізнес-форумі; акцент на взаємній зацікавленості в двосторонній співпраці в освітянській галузі між НФаУ та ВНЗ Таджикистану.
• Зустріч з керівництвом Таджицького
медичного університету ім. Абуалі ібн Сіно;
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презентація наукового та навчально-методичного потенціалу НФаУ; домовленість щодо
спільної підготовки студентів, аспірантів, докторантів, впровадження академічних обмінів, підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.
• Презентація НФаУ у середніх школах Центрального району м. Душанбе.
• Зустрічі в Міністерстві освіти; представлено фармацевтичну галузь Харківської обл.; домовленість щодо відкриття Інформаційного центру харківських ВНЗ
в м. Душанбе.
• Зустрічі з випускниками харківських вузів.
• Зустріч з заступником міністра економічного розвитку та торгівлі Таджикистану;
окремим питанням винесено розробку спільної програми між НФаУ та міністерством
щодо збору, переробки та продажу лікарських рослин Таджикистану.
• Зустріч з Президентом Таджикистану п. Емомалі Рахмоном, який підтримав
пропозицію з розвитку стратегічної співпраці між Харківщиною і Таджикистаном, насамперед в освітянській галузі, та завірив, що в Таджицькому державному медичному
університеті ім. Абуалі ібн Сіно буде відкрито представництво Національного фармацевтичного університету.
– 17 — 24 листопада 2009 р. — проф.
Попов С.Б., проф. Кисличенко В.С., доц. Зайченко Г.В.
• Презентація НФаУ у середніх школах,
профільних ВНЗ.
• Зустріч у правлінні міжнародних відносин Міністерства освіти Республіки Таджикистан.
• Відкриття інформаційно-консультативного центру ВНЗ м. Харкова на базі ЗОШ
№21 м. Душанбе — першого в республіці
центру з профорієнтаційної роботи щодо залучення таджицької молоді до ВНЗ України,
зокрема до м. Харкова.
• Візит до Таджицького медичного університету ім. Абуалі ібн Сіно; участь
у науково-практичній конференції з нагоди 70-річчя ТДМУ; ознайомлення
з матеріально-технічною базою; обмін досвідом, навчальними програмами, обговорення можливих шляхів співпраці, питань впровадження в 2010/2011 н. р. академічних обмінів з метою проходження навчальної практики з фармакогнозії, ботаніки,
ресурсознавства; робоча нарада з деканом фармацевтичного факультету; обговорення
типового навчального плану підготовки провізорів, порівняльний аналіз навчальних
програм НФаУ та ТДМУ; відвідування баз навчальної практики з фармакогнозії, ботаніки, ресурсознавства у передгір’ї Паміру; обговорення вимог до проведення практики, навчальних програм практики.
• Зустріч з Міністром охорони здоров’я Таджикистану п. Нусратуло Салімовим;
обговорення питань підготовки наукових кадрів для Таджикистану; зазначення нових
питань для продовження співробітництва між державами у сфері медичної та фармацевтичної освіти.
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ВІРМЕНІЯ: 30 листопада — 5 грудня 2009 р. — візит до м. Єреван, м. Гюмрі,
м. Діліжан — проф. Попов С.Б., доц. Іванова К.А., доц. ПрокопенкоТ.С.
• Візит з метою практичної реалізації
запланованих шляхів співпраці, відкриття
філій коледжу НФаУ на базі медичних коледжів м. Діліжан та м. Гюмрі.
• Візити до Єреванського медичного
університету ім. Мхітара Гераци, Університету ім. Меграбяна, Єреванського національного університету з метою обговорення питання впровадження академічних обмінів; узгодження питань щодо спільної підготовки
кадрів для фармацевтичної галузі Вірменії;
• Активний зворотній зв’язок щодо потенційних студентів;
• Презентація НФаУ в Державному медичному університеті ім. Мхітара Гераци
(м. Єреван); обговорення можливостей впровадження системи «подвійних дипломів»
між НФаУ та ЄДМУ за системою «2+3» (перші 2 роки — вивчення фундаментальних дисциплін у Вірменії з подальшим навчанням в НФаУ) в межах укладеної в жовтні
2009 р. угоди про наукове та навчально-методичне співробітництво в галузі фармацевтичної освіти; обговорення планів академічних обмінів.
МОЛДОВА: 30 листопада — 12 грудня 2009 р.
• За проханням Міністерства охорони здоров’я та соціального захисту Придністровської Молдавської Республіки викладачами Інституту підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації НФаУ (Супрун О.В. Кожуховою Т.В., Яковенко В.К., Вишневською
Л.І., Печенізькою Л.О., Євтіфєєвою О.А., Владимировою І.М.) проведено тематичні цикли (семінарські заняття) для фахівців фармацевтичної галузі на базі Тираспольського
медичного коледжу ім. Л.О. Тарасевича.
БІЛОРУСЬ: 30 листопада–12 грудня 2009 р. — проф. Башура О.Г.
• На стадії обговорення можливість здійснення спільних проектів з виготовлення
лікарських засобів.
• До Комітету з питань освіти Міністерства освіти Білорусії направлено до розгляду
пакет рекламно-профорієнтаційних матеріалів.
• Розглядається питання створення в Республіці Білорусь інформаційно-консультативного центру НФаУ із залучення громадян Білорусії на навчання.
ГРУЗІЯ: 30 листопада — 12 грудня 2009 р — директор коледжу НФаУ доц. Прокопенко Т.С.
• Обмін досвідом в галузі підготовки фармацевтичних кадрів із Тбіліським державним медичним університетом ім. Акакі Церетелі.
• Обмін навчальними програмами «бакалавр».
• Узгодження питань щодо набору на навчання в магістратурі НФаУ студентів
ТДМУ.
• Активний зворотній зв’язок щодо бажаючих навчатися в магістратурі НФаУ.
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РОСІЯ: 30 листопада–12 грудня 2009 р. —
проф. Башура О.Г.
• Виїзна профорієнтаційна робота приймальної комісії.
• Презентація НФаУ у середніх школах,
профільних ВНЗ.
• Обговорення можливості надання освітніх послуг для громадян Російської Федерації
(зокрема Бєлгородської області) в галузі клінічної фармакології та косметології.
ТУРКМЕНІСТАН: 16 — 20 травня 2010 р. — візит до м. Ашгабат — проф. Попов С.Б., проф. Пімінов О.Ф.
• Ознайомлення з системою підготовки фармацевтичних кадрів Туркменістану.
• Зустріч з консулом України в Туркменістані з питання визнання дипломів та кваліфікацій випускників НФаУ, підвищення кваліфікації фахівців, наукового та освітнього
співробітництва, проходження практики студентами та стажування викладачів.
• Зустріч з керівництвом Туркменського медичного інституту, знайомство з організацією навчального процессу, відвідування фармацевтичного факультету, зустрічі зі студентами та викладачами; знайомство з матеріально-технічною базою, обговорення питань підвищення кваліфікацї ПВС медичного інституту на базі НФаУ.
• Зустріч з Президентом фармацевтичної асоціації Туркменістану, обговорення питань підвищення кваліфікації фахівців фармації різних рівнів.

Участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах
Роботу відділу з міжнародних зв’язків спрямовано на виявлення нових контактів для
співробітництва та розширення напрямків співпраці з вже існуючими партнерами.
Розширення міжнародної діяльності передбачає зростання кількості закордонних
відряджень як для співробітників університету, викладачів, так і для молодих науковців,
аспірантів та студентів НФаУ.
Так, протягом 2009/2010 н. р. організовано та технічно оформлено повний пакет документів для 45 закордонних відряджень співробітників та для 22 закордонних відряджень студентів університету до Китаю, Німеччини, Польщі, Молдови,
Словаччини, Словенії, Італії, Австрії, Португалії, Тунісу, Російської Федерації, Туркменістану тощо.
У 17 міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах взяли участь науковці університету, студенти й аспіранти НФаУ.
м. Монпельє
ФРАНЦІЯ

м. Москва
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ

12–20 вересня 2009 р. — проф. Тихонов О.І. та доц. каф. АТЛ Шпичак О.С. — участь у роботі конгресу «Апімондія-2009» та Міжнародній
виставці «Апі-Експо-2009» за запрошенням Президії спілки бджолярів
України та Асоціації апітерапевтів України, ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН»
19–23 жовтня 2009 р. — доц. каф. фармакогнозії Попова Н.В. — участь
у VII Міжнародному симпозіумі на базі Інституту фізіології рослин
ім. К.А. Тимірязєва Рос. Академії наук
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м. Трієст
ІТАЛІЯ

24–29 жовтня 2009 р. — доц. каф. фізики Животова О.М. — участь у конференції «Structure and Dynamics of Hydrogen-Bonded System» / Міжнародний центр теоретичної фізики (Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics)

м. Прага
ЧЕХІЯ

28–29 січня 2010 р. — проф. Зупанець І.А., проф. Попов С.Б. — участь
у симпозіумі з клінічних та терапевтичних досліджень за запрошенням
Міллер Теннер Асоціації
25–26 березня 2010 р. — проф. каф. промислової фармації Гладух Є.В.
та ас. каф. Шмирьова Ю.В. — участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Досягнення науки для виробничої практики» за домовленістю з всесвітньовідомим виробником обладнання для фармацевтичної
промисловості «Sartorius Stedium Biotech», Німеччина
11–13 квітня 2010 р. — зав. каф. фармакології проф. Дроговоз С.М.
та доц. каф. Щокіна О.Г. — участь у конгресі «Людина та ліки»

м. Київ
УКРАЇНА

м. Москва
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
м. Харків
УКРАЇНА
м. Київ
УКРАЇНА

м. Кошіце
СЛОВАЧЧИНА
м. Бремен
НІМЕЧЧИНА

21–22 квітня 2010 р. на базі НФаУ відбулась Всеукраїнська науковопрактична конференція студентів та молодих вчених. Дипломом I ступеня нагороджений студент V курсу НФаУ з Єменської Республіки Джаміль Ал-Асрі
27–28 квітня 2010 р. — проф. Попов С.Б. та доц. Коваленко З. І. — участь
у навчально-практичному семінарі «Експорт українських освітніх послуг:
завдання та умови, підвищення конкурентоздатності та розвиток експортного потенціалу» (Український державний центр міжнародної освіти МОН України)
15–26 червня 2010 р. — студенти НФаУ Ганна Коваль та Олексій Супрун — участь у II міжнародному студентському конгресі (ISMCK 10)
18–25 липня 2010 р. — наук. спів. каф. ЯССЛ Шейкіна Н.В. — участь у 38th
COSPAR Scientific Assembly 2010

Співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами
Міжнародна діяльність Національного фармацевтичного
університету як базового закладу із впроНФаУ співпрацює
вадження положень Болонської декларації у навчальбільш ніж з 50 ВНЗ
ний процес направлена на інтеграцію НФаУ до євро25 країн Європи, Азії
пейського освітнього простору. Сьогодні, як ніколи,
та Африки
університет, що пропонує високий рівень підготовки,
не може існувати без міжнародної складової, і Національний фармацевтичний університет успішно реалізує цю діяльність. Міжнародна діяльність — одна із складових політики із залучення іноземних студентів, передбачає також програми із залучення грантів та стипендій, а також гармонізацію дипломів НФаУ
на загальноєвропейському рівні.
Виходячи з вищезазначеного, основними напрямками діяльності міжнародного департаменту НФаУ є:
– діяльність, пов’язана з набором на навчання іноземних студентів;
– підготовка висококваліфікованих кадрів;
– міжнародне співробітництво з налагодження освітянських, наукових, культурних
контактів з профільними ВНЗ, міжнародними організаціями та асоціаціями;
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– розширення внутрієвропейського міжнаціонального та міжнародного наукового
співробітництва;
– зміцнення матеріально-технічної бази;
– іміджева діяльність НФаУ(виставки, форуми тощо).
Один з основних аспектів міжнародної роботи НФаУ — це співпраця з закордонними вищими освітніми закладами.
Форми такої співпраці:
– інформаційний та культурний обмін;
– обмін науковими публікаціями;
– сумісні наукові розробки, конференції (в т. ч. Internet-конференції), семінари;
– обмін студентами (проходження навчальної практики, навчання за кордоном, наукове стажування);
– обмін викладачами;
– експорт науково-технічної продукції та освітніх послуг тощо.
У 2009/2010 н. р. укладено двосторонні угоди про співпрацю:
• з Єреванським державним університетом (Вірменія);
• Єреванським державним медичним університетом ім. Мхітара Гераци (Вірменія);
• Медичним університетом ім. Меграбяна (Вірменія);
• Медичним коледжем м. Гюмрі (Вірменія);
• Медичним коледжем м. Діліжан (Вірменія);
• Орденом фармацевтів Лівану;
• Таджицьким державним національним університетом;
• Відділом освіти району Шохмансур м. Душанбе (Таджикистан).
У рамках міжнародної діяльності активно розвиваються академічні обміни викладачами, науковцями та студентами, здійснюються спільні науково-освітні заходи та наукові дослідження.
Співробітництво між закладами, країнами та народами знаходить підтримку,
передусім, серед молоді, яка прагне знань та відкриттів. Так, у поточному навчальному році було виявлено тенденцію зростання серед студентської молоді НФаУ, бажаючих пройти навчальну практику на базі закордонних медичних закладів та взяти участь
у міжнародних конференціях, семінарах тощо.
ТАДЖИКИСТАН: Таджицький державний медичний університет ім. Абуалі ібн Сіно, 21 квітня — 10 травня 2010 р. — практика на базі НФаУ з промислової фармації та заводської технології ліків (каф. ЗТЛ, каф. пром. фармації) — 8 студентів фармацевтичного факультету (керівник — ас. каф. фармтехнологій Гулмородов А.С.).
КАЗАХСТАН: Казахський національний медичний університет ім. С.Ж. Асфендіярова,
22 квітня — 1 травня 2010 р. — практика на базі НФаУ з менеджменту та маркетингу (каф. менеджменту та маркетингу в фармації, каф. організації та економіки фармації)
6 студентів V курсу фармацевтичного факультету (керівник — викладач каф. ОЕФ Жумаєва Г. Ш.).
ПОЛЬЩА: Університет медичних наук ім. Карола Марцинковського, 30 липня–
17 серпня 2010 р. — практика для 5 студентів НФаУ ІV курсу спеціальності Фармація
(керівник — доцент кафедри заводської технології ліків Маслій Ю. С.).
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ПОЛЬЩА: Медичний університет в м. Бєлосток, 26 червня — 4 липня 2010 р. —
практика для 5 студентів НФаУ ІV курсу спеціальності Клінічна фармація, Фармація
(керівник — заст. декана медико-фармацевтичного факультету доц. Крижна С. І.).
НІМЕЧЧИНА: Аптека доктора Хартмана на базі клініки Фрідріх-ШіллерУніверситету м. Єна, 3–31 липня 2010 р. — стажування для студентки ІV курсу медикофармацевтичного факультету (спеціальність Клінічна фармація) Ірини Мукомел.
У 2010/2011 н. р. планується втричі розширити кордони практики та кількісні показники. Вже існують такі домовленості із постійними партнерами НФаУ — медичними
університетами Польщі, Литви та Латвії.

Іноземні делегації
Протягом 2009/2010 н.р. міжнародним департаментом НФаУ було організовано та
проведено прийом близько 20 іноземних делегацій з Лівану, Аргентини, Тунісу, Єгипту, Ізраїлю, Ірану, Конго, Сирії, Китаю, Лівії, Франції, Німеччини, Іраку, Казахстану, Таджикистану, Польщі.
Під час візитів відбулось знайомство з науковою, матеріально-технічною та навчальною базами НФаУ, обговорення актуальних для обох сторін питань та затвердження напрямків співробітництва на майбутнє.
25 вересня 2009 р. — офіційний візит Надзвичайного та Повноважного Посла
Аргентинської Республіки в Україні п. Ліли Ролдан Васес ду Муан з керівниками провідних фармацевтичних підприємств Аргентини та України — ознайомлення з науковотехнічною та матеріальною базою НФаУ, обговорення напрямків співпраці.
7 жовтня 2009 р. — неофіційний дружній візит Президента Фармацевтичного
Ордену Лівану др. Салеха Дбейбо.
23 жовтня 2009 р. — візит Почесного Консула Туніської Республіки в Україні п. Самойлова Г.Г. у межах проведення президентських та парламентських виборів
в Тунісі.
10–13 листопада 2009 р. — заступник директора філії канадсько-єгипетської
компанії «KRISKO & ASSOCIATES» в м. Каїр, Наср др. Халед Салах — ознайомлення з науково-технічною та матеріальною базою НФаУ, укладання угоди про організацію
співробітництва щодо здійснення набору на навчання в НФаУ.
19 січня 2010 р. — 2-й секретар Посольства Ізраїля в Україні п. Алекс С. Кляйман — обговорення питань перспективних шляхів розвитку співпраці з загальноосвітніми школами та медичними ВНЗ Ізраїлю.
20 січня 2010 р. — представник підприємства «Persian Bioinformatics
Systems» (Іран) др. Мостафа Асаді — обговорення питань спільних наукових досліджень, розробок та проектів.
25 січня 2010 р. — делегація Сінанського медичного університету — отримання
пакету профорієнтаційних матеріалів.
11–12 лютого 2010 р. — лектори DААD Мартін Ройтер і Маріо Радермахер (Німеччина), регіональний координатор програми Campus France при Посольстві Франції
в Україні Орельєн Мас — участь у науково-практичній конференциї на базі НФаУ з міжнародною участю «ТЕСТ у модульно-рейтинговій системі навчання студентів іноземні
мові як вид самостійної роботи» (каф. іноземних мов).
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25 лютого 2010 р. — Багдадського університету на чолі з проректором з міжнародних відносин Озманом Адель Хамзою — ознайомлення з матеріально-технічною базою університету, обговорення питань проведення набору на навчання в НФаУ молоді
з Іраку.
15 березня 2010 р. — професор медичного факультету Університету Єрусалима
Л.Н. Грінберг — обговорення питань співпраці з НФаУ щодо набору на навчання громадян Ізраїлю. Презентація лекції «Фармацевтична освіта в Ізраїлі» для членів Ректорської
ради та студентів 3–5 курсів НФаУ.
16 березня 2010 р. — докторант кафедри аптечної технології ліків (фармацевтичний
факультет Алматинського національного медичного університету, Казахстан) Сакіпова З. Б. — отримання відгуку на фарм. препарат.
12 квітня 2010 р. — делегація з Лівану на чолі з екс-президентом Фармацевтичного ордену др. Салехом Дбейбо та співробітником ордену др. Бассамом Хнейні — зустріч зі студентами V курсу — громадянами Лівану з метою ознайомлення з законодавчою базою Лівану в галузі фармацевтичної освіти та умов складання колоквіуму в липні 2010 р.
Магістрантка Університету Поля Верлена в м. Мец (Франція) Тетяна Рик (спеціальність «Французька мова: викладання»), яка проходила стажування з жовтня 2009 по
червень 2010 р. у Французькому центрі м. Харкова, прорецензувала новий підручник для
студентів-іноземців фармацевтичних спеціальностей ВНЗ України, розроблений кафедрою іноземних мов.

Членство НФаУ в міжнародних організаціях
Важливий аспект діяльності сучасного вищого навчального закладу — міжнародне
співробітництво та євроінтеграція.
Налагоджена тісна співпраця з DAAD — Німецькою службою академічних обмінів.
Щороку керівник DAAD при посольстві Німеччини в Україні пан Мартін Ройтер проводить лекції майстер-класу для студентів, молодих науковців та викладачів НФаУ на тему
«Навчання і дослідження в галузі фармації у Німеччині».
Національний фармацевтичний університет активно співпрацює з міжнародними
асоціаціями та організаціями, є дійсним членом Європейської асоціації фармацевтичних
факультетів (EAFP) та Міжнародної асоціації фармацевтів (FIP).
21–26 червня 2010 р. у щорічній конференції Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) в м. Катанья (Італія) взяли участь проф. Пімінов О.Ф., проф.
Георгіянц В.А., доц. Прокопенко Т.С, ст. викл. Бондарева Л.В.
Отримано запрошення на 70-й щорічний конгрес Міжнародної асоціації фармацевтів (FIP), який відбудеться 28 серпня — 2 вересня 2010 р.
Участь у подібних міжнародних проектах сприяє формуванню привабливого іміджу
не тільки нашого університету, але і Харківського регіону в цілому, який сприймається
нашими зарубіжними партнерами як один із кластерів фармацевтичної освіти.
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КОЛЕДЖ
Національного фармацевтичного університету
Коледж — це освітній місток до університету
• АУП — 16
• Навчально-допоміжний персонал — 75
• Педагогічні кадри (в т. ч. АУП , який має педнавантаження) — 74
• Чисельність штатних — 78, з них
– кандидатів наук — 6
– спеціалістів вищої категорії — 38, (в т.ч. методистів — 13
– старших викладачів — 8.

Директор

Набір на І курс — 265 чол.,
Випуск — 412 фахівців.

Прокопенко
Тіна Сулейманівна
кандидат фармацевтичних
наук, доцент, заслужений
працівник фармації
України

Контингент студентів (на 1.05.2010 р.) —
956 студентів (668 д.в. + 288 з.в.)

Прийом за спеціальностями на 2009/10 н.р. станом на 01.10.09 р.
Спеціальності

9 кл.
11 кл.
11 кл
9 кл.

За рахунок
бюджету
8
2
1
3

За рахунок фіз.
та юрид. осіб
87
47
55
3

11 кл.

1

2

3

9 кл.
11 кл.
11 кл.

3
1
0
19

0
2
50
246

3
3
50
265

На базі

5.12020101 Фармація (м. спеціаліст)
6.120201 Фармація (бакалавр)
5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів
5.12020101 Фармація (заоч. відділення)
Всього по коледжу

Всього
95
49
56
6

Випуск за спеціальностями у 2009/2010 н.р.
Назва спеціальності
1

Бюджет

Випуск
Контракт

Всього

10

157

167

2

5.12020101 Фармація (м. спеціаліст)
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4
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1

2

3

4

6.120201 Фармація (бакалавр)
5.12020101 Фармація (заоч. відділення)
5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

1
0

37
171

38
171

5

11

16

5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів

5

15

20

21

391

412

Всього по коледжу

Контингент студентів коледжу (на 1.05.2010р.)
Спеціальність
Фармація бакалаври

Фармація (денне відділення)

Фармація (заочне відділення)

Аналітичний контроль якості
хімічних лікарських сполук

Виробництво фармацевтичних
препаратів
(денне відділення)

Курс
2
3
4
Всього:
1
2
3
Всього:
1
2
3
4
Всього:
1
2
3
Всього:
1
2
3
Всього:

Бюджет
1
1
1
3
8
10
10
28
–
–
–
–
3
4
5
12
3
4
5
12

Контракт
55
57
37
149
85
169
158
412
–
55
61
172
288
3
17
11
31
0
10
11
21

Всього:
56
58
38
152
93
179
168
440
–
55
61
172
288
6
21
16
43
3
14
16
33

Навчально-виховний процес
• Удосконалення навчального процесу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
• Розробка навчальних планів для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та молодший спеціаліст для спеціальностей:
– 5.12020101 Фармація — 3
– 5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук — 2
– 5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів — 2.
• Розробка навчальних програм для дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для спеціальностей:
– 5.12020101 Фармація — 23
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– 5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук — 16
– 5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів — 14
• Атестація циклових комісій.
• Підготовка документів до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти:
– підготовка іноземців, що прибули в Україну на навчання;
– підготовка громадян України до вступу в ВНЗ.
• Підвищення професійної компетентності викладачів:
– дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук — 6 чол.,
– атестація викладачів — 7 чол.,
– підвищення кваліфікації — 19 чол.
• На базі коледжу проведено засідання:
– обласного методичного об’єднання викладачів хімії ВНЗ І–ІІ рівня акредитації — 4
– обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І–ІІ рівня акредитації — 1
– обласного методичного об’єднання заступників директорів з ВР ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації — 1, а також Обласна студентська екологічна конференція, науковопрактична конференція до Дня хіміка.
• На базі коледжу проведено ХІ Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
І–ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12020101 Фармація «PANACEA».
• Підготовка і видання навчальнометодичних матеріалів:
– навчальні посібники — 2
– тестові завдання для підготовки до Державних іспитів — 3
– робочі зошити з дисциплін — 8
– методичні рекомендації до навчальних та
виробничих практик — 4.
• Поповнення бібліотечного фонду філії, яка знаходиться в коледжі — 6735 примірників навчально-методичної літератури.
Здійнювалась практична підготовка
834 студентів, 299 баз практики, проведено 3 конференції за результатами виробничих практик.
• Розширено співпрацю з закладами
практичної фармації для проходження практики студентами коледжу:
– з мережею аптечних закладів та установ
м. Харкова, Харківської та інших областей України — 274 договори;
– з Ботанічним садом НФаУ (м. Харків); Ботанічним садом Державного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Нікітським ботанічним садом (м. Ялта);
– підприємствами України — 23 договори (ТОВ «Фармацевтична компанія
«Здоров’я»; ВАТ «Хімзавод «Червона зірка»; ТОВ Харківське фармацевтичне підпри-
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ємство «Здоров’я народу»; ЗАТ «Біолік» м. Харків; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; «ДП СЗВГФ Фармакогностичний центр»; ТОВ НВЛ «Гранум»;
ДП «Державний науковий центр лікарських засобів»; Державна наукова установа
«Інститут монокристалів НАН України»; ДП «Науково-експертний фармакопейний
центр»; Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Харківській обл.;
комунальне підприємство «Виробничо-технологічне підприємство «Вода»);
– санітарно-епідеміологічними станціями — 2 договори.
• Взято участь у 11 конференціях різного рівня.

Профорієнтаційна робота
• Дні відкритих дверей — 11:
м. Дружківка, м. Маріуполь, м. Горлівка (Донецька обл.); м. Кременчук (Полтавська
обл.); м. Новомосковськ (Дніпропетровська обл.); м. Суми; м. Балаклія, м. Чугуїв; смт Комсомольський, смт Караван, смт Коротич (Харківська обл.).
• Дні відкритих дверей — 7.
• Проведено акцію «Веселий десант» на День фармацевтичного працівника.
• Проведено розповсюдження рекламних листівок на вокзалах, ринках, у житлових
масивах м. Харкова.
• Проведені зустрічі з випускниками 9-х та 11-х класів м. Харкова — 220 шкіл; а також Харківської області та інших міст України — 70.
• Розміщено інформацію про коледж у довідниках, на радіо, телебаченні.
• Проведено зустріч із батьками випускників 5 шкіл м. Харкова на батьківських зборах, присвячених Всеукраїнському незалежному оцінюванню якості освіти.
• Поширено інформацію про умови вступу до Коледжу НФаУ в аптеках різних міст
України — 109; у поліклініках — 85;
• Проведено зустрічі з працівниками хіміко-фармацевтичних підприємств міст
Харкова та Києва — 13.
• Надіслано рекламні листи на хіміко-фармацевтичні та хімічні підприємства України — 50.
• Проведено інструктажі студентів коледжу та забезпечення профорієнтаційним
матеріалом з метою його розповсюдження за місцем проживання.
• Забезпечено рекламними матеріалами Центри реєстрації незалежного тестування на базі ХАІ, ХПІ, ХЮА ім. Ярослава Мудрого.
• Проведена профорієнтаційна робота в Палаці школярів та молоді Орджонікідзевського р-ну м. Харкова.
• Проведена профорієнтаційна робота в Центрі дитячої творчості «Гагарінець»,
в бібліотеці Комінтернівського р-ну м. Харкова.
• Підготовлено та розіслано вітання педагогічним колективам шкіл м. Харкова з нагоди Дня вчителя.
За час роботи приймальної комісії для профорієнтації використано 5 000 календариків, 1100 плакатів, 19 000 роздаткового матеріалу.
На підготовчих курсах коледжу навчалося слухачів — 141 чол.
Подано заяв на літні підготовчі курси (на 1.06.2010) — 70 чол.
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Виховна робота
Патріотичне виховання
• Проведення заходів до
65-річниці Перемоги:
– урочиста зустріч студентів
коледжу з учасниками бойових дій;
– літературно-музична композиція «Подвиг. Пам’ять. Життя»;
– урок пам’яті «Подвиг в ім’я
Батьківщини».
• Участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика.
• Проведення заходів до Дня рідної мови, відкриті виховні години «Ненько моя,
Україно!», «Мово моя колискова!» до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.
• Перемога студентів коледжу у районному фотоконкурсі «Ми майбутнє твоє, Україно!» в номінації «Зв’язок поколінь».
Правове виховання, культура здорового способу життя — заходи, бесіди, лекції, тренінги, соціальні акції до Дня прав людини, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,
Дня боротьби з тютюнопалінням.
Екологічне та трудове виховання. Участь у міській екологічній акції «Чиста Україна — чиста Земля!». Організація та проведення студентської конференції серед ВНЗ І–
ІІ рівнів акредитації м. Харкова та Харківської області «Збережемо Землю і життя на землі». Інтелектуальна гра «Брейн-ринг-біологія». Участь у міських масових екологічних заходах, присвячених Дню довкілля, Міжнародному дню Землі, акції «Чисте місто».
Фізичне виховання. Спортивний клуб «Уран» — 5 спортивних секцій, 98 студентів. Загальнокомандне ІІ місце у Спартакіаді обласного комітету Харківської обласної організації профспілок працівників охорони здоров’я України серед працівників ВМ(Ф)НЗ.
Художньо-естетичне виховання. Культурний центр коледжу НФаУ об’єднує
6 творчих колективів. Проведено 12 масових розважальних заходів: до Дня працівника
освіти та Дня фармацевтичного працівника, свята 8 Березня; конкурси, випускні вечори тощо. Участь у гранд-проекті культурно-мистецьких та спортивних заходів «Овація».
Студенти коледжу стали призерами обласного студентського фестивалю-конкурсу вокалістів «Нові імена» в номінації «Світовий шлягер» та лауреатами обласного галузевого
студентського фестивалю-конкурсу фольклорного мистецтва «Перлини краю» в жанрі
«Хореографічна композиція».
Студентське самоврядування. Проведено 6 розширених засідань студентського
парламенту коледжу. Перемога у міському конкурсі студентських рад в номінації «Кращий орган студентського самоврядування ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації». До міжнародного Дня студентів проведена конкурсна розважальна програма «Міс коледж — 2009».
Участь у щорічній благодійній акції «Червоний хрест».

Ремонтні роботи
Проведення ремонтних робіт у приміщеннях Коледжу НФаУ.
Заміна 32 вікон на металопластикові (каф. фізики та каф. ПАХФВ); аварійний ремонт вікон у туалетах І–ІV поверхів головного корпусу (1832,66 грн.); придбання 2 металопластикових вікон для ауд. №1 старого корпусу (1977,00 грн.)
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У гуртожитку коледжу замінено каналізаційний стояк, підведена гаряча вода на кухні, замінено вхідних дверей.
Придбано для навчальних приміщень 120 стільців.
Власними зусиллями співробітників коледжу відремонтовано аудиторію №1 старого корпусу коледжу, проведено косметичний ремонт коридорів корпусу та аудиторій коледжу.
• Корегування нормативного та інструктивно-методичного
забезпечення навчального процесу у відповідності до нових редакцій
ГСВО зі всіх спеціальностей.
• Створення навчально-методичних посібників.
• Впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних
технологій.
• Забезпечення підвищення кваліфікації та атестації викладачів
• Залучення викладачів коледжу до науково-дослідницької робоПріоритети ти та пошуково-дослідницької роботи.
2010/2011 н.р.
• Придбання сучасних приладів, устаткування, комп’ютерів та
оргтехніки для організації навчального процесу на сучасному рівні.
• Профорієнтаційна робота.
• Виконання заходів Комплексної програми виховної роботи,
Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед молоді.
• Продовження господарчої діяльності, направленої на підтримання в належному стані будівль, приміщень, функціональних систем
коледжу; благоустрій території.
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ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Декан факультету
післядипломної освіти

ДИРЕКТОР ІПКСФ

Декан факультету
підвищення кваліфікації

Гарна
Світлана Василівна,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Пімінов
Олександр Фомич,
доктор фармацевтичних наук,
професор

Великий
Дмитро Львович,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Стратегічні завдання системи післядипломної ланки вищої освіти визначені Указом Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти», Законом України «Про вищу освіту», Законом
Високий професіоналізм потребує освіти
України «Про освіту», Державною націовпродовж всього життя
нальною програмою «Освіта», «Концепцією розвитку післядипломної освіти
в Україні», низкою постанов Кабінету Міністрів України, які конкретизовані стосовно фахівців фармації відповідними наказами МОЗ України.
Основна мета післядипломної підготовки — забезпечення високої кваліфікації
фахівців шляхом безперервного навчання та здійснення об’єктивного контролю знань.
У структурі Національного фармацевтичного університету післядипломне навчання
здійснює Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ).

Головні напрямки роботи інституту
Організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки спеціалістів
з урахуванням потреби практичної фармації:
• первинна спеціалізація;
• передатестаційна підготовка;
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Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
• тематичне удосконалення;
• підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників медичних і фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації.
Навчальна робота. Сьогодні інститут співпрацює з 24 регіонами України (в перспективі — Закарпаття).
В ІПКСФ проходять навчання викладачі і працівники фармацевтичних (медичних)
навчальних закладів усіх регіонів України.
Кафедри ІПКСФ продовжують опановувати нові нефармацевтичні напрямки післядипломної підготовки, для яких підготовлені і проводяться відповідні цикли тематичного удосконалення.
За 2009/2010 н. р. проведено 94 цикли підвищення кваліфікації як на базі ІПКСФ,
так і на виїзді. Пройшли навчання 4565 спеціалістів, з них 3366 — слухачі, 1186 — інтерни, 13 — магістранти.
Вид навчання
Підвищення кваліфікації
Інтернатура
Магістратура
ВСЬОГО:

Кількість слухачів
за заг. фондом
за спец. фондом
1415
1951
105
1081
13
–
1533
3032

Всього
3366
1186
13
4565

Удосконалення навчального процесу
В ІПКСФ постійно удосконалюються програми, плани, зміст дисциплін:
– створено та переглянуто 34 програми, понад 2500 комп’ютерних тестових завдань
та відповідей до них;
– складено 80 нових екзаменаційних білетів;
– створено 120 нових та доповнені новим матеріалом 47 лекцій;
– постійно удосконалюється оформлення лекцій демонстраційним матеріалом
(мультимедійні презентації, слайди та ін.). Оновлюються та доповнюються новим матеріалом методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять;
– постійно впроваджується у регіонах України викладання українською мовою.

Методична робота
Кафедрами ІПКСФ підготовлено:
Нові тексти лекцій — 120
Нові практичні заняття — 207
Тестові завдання та відповіді — 2500

Кафедрами ІПКСФ проведено:
Відкриті лекції — 11
Відкриті практичні заняття — 21
Лекції майстер-класу — 4

Видавнича діяльність. Інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання

навчально-методичної літератури. За 2009/2010 н. р. видано 1 підручник, 44 методичних і практичних посібники, підготовлено до друку 19 методичних рекомендацій та посібників.
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Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

посібники

практикуми

зб. завдань

методичні рекомендації

підручники

посібники

практикуми

зб. завдань

методичні рекомендації

Подано до друку

підручники

Видано

1

9

8

–

26

–

3

–

1

15

Підвищення професійного рівня:
– 18 викладачів пройшли навчання на циклах підвищення кваліфікації;
– проведено 11 відкритих лекції, 21 відкрите практичне заняття, 4 лекції майстеркласу.
Підготовка наукових кадрів:
– виконуються 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій;
– захищено 1 докторську, захищено та затверджено 8 кандидатських дисертацій;
– подано до Спецради 3 кандидатських дисертацій.
Статті та наукові видання:
– опубліковано статей (журн.) — 103;
– видано монографій — 2;
– інформ. листів і рекомендацій — 24.
Наукова діяльність. За звітний період взято участь у 73 конференціях та семінарах різного рівня. Тривають науково-дослідні роботи зі створення 5 нових лікарських
засобів.
Міжнародна діяльність. Разом з міжнародним департаментом в ІПКСФ проводиться активна робота щодо вивчення можливості здійснення післядипломної освіти для
фахівців з інших країн (Китаю, США, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, Таджикистану).
Викладачами ІПКСФ
вперше проведений цикл
тематичного удосконалення для фахівців фармації Придністровської
Молдавської Республіки.
Госпрозрахункова
діяльність проводилася
за рахунок позапланового навчання фахівців фармації на госпрозрахункових умовах, що забезпечило надходження до НФаУ
понад 7,6 млн. грн.
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Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
Кафедри ІПКСФ беруть участь у профорієнтаційній роботі. Викладачі кафедр інституту постійно надають інформацію в різних регіонах України щодо умов вступу до
НФаУ та коледжу НФаУ, продовження освіти у магістратурі та аспірантурі та ін.
• Впровадження та розвиток прогресивних форм навчання: дистанційного, очно-заочного, навчання у співробітництві та ін.; створення навчально-методичного, технічного та програмного забезпечення з урахуванням нових системних підходів до практичної підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи.
• Внесення доповнення до навчальних планів та програм з питань фармацевтичної практики, адаптованих до рекомендацій
ВООЗ та вимог системи охорони здоров’я країн ЄС.
• Застосування сучасних навчальних технологій, нових методик викладання, які стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до
теоретичних знань та передового досвіду, сприяють засвоєнню ефективних способів вирішення фахових проблем.
• Проведення роботи з розширення регіонів проведення циклів
Пріоритети
підвищення кваліфікації, в тому числі в зарубіжних країнах; приділен2010/2011 н.р.
ня особливої уваги співпраці в сфері післядипломної освіти з прикордонними з Україною областями.
• Розширення спектра госпрозрахункової діяльності для залучення
додаткових джерел фінансування.
• Постійне проведення виховної, культурно-освітньої та просвітницької роботи серед слухачів, інтернів, магістрантів; посилення ролі кураторства.
• Нарощування потенціалу та оновлення матеріально-технічної бази інституту, в тому числі шляхом продовження співробітництва з фармацевтичними підприємствами України.
• Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — докторів
і кандидатів наук, активізація діяльності молодих докторів наук.
• Участь у профорієнтаційній роботі в регіонах України.
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заступник ректора
з економічних питань

Проректор
з адміністративногосподарчої роботи

Головний бухгалтер

Л.М. Коваленко

В.Т. Смоляник

Т.П. Хурсал

Бюджет НФаУ формується і виконується, виходячи з реальних показників економічного і соціального розвитку університету. В першу чергу заходи з його виконання спрямовані на забезпечення навчального процесу, виконання науково-дослідних робіт, надання соціально-побутових пільг.
За період з вересня 2009 по червень 2010 р. надійшло 62366,3 тис. грн, в т.ч.:
за навчання студентів
за проживання у гуртожитках
за виконання госпдоговірних НДР
за оренду приміщень
за видання журналів
за надання інших платних послуг

56408,2 тис. грн.
3551,1 тис. грн.
570,9 тис. грн.
86,3 тис. грн.
64,6 тис. грн.
1685,2 тис. грн.

Витрати склали 46568,2 тис. грн., з них:
заробітна плата з нарахуваннями
комунальні послуги
придбання предметів і обладнання
поточний та капітальний ремонт
видання підручників
відрядження
податки та обов’язкові платежі
наукові дослідження
видатки на утримання матеріально-технічної бази
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30782,2 тис. грн.
5901,4 тис. грн.
3145,1 тис. грн.
2597,6 тис. грн.
513,3 тис. грн.
402,2 тис. грн.
375,1 тис. грн.
15,5 тис. грн.
2835,8 тис. грн.

Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
Фінансові ресурси університету у першу чергу спрямовувалися на соціальний захист
викладачів, науковців, співробітників і студентів, перспективний інноваційний розвиток
університету.
Завдяки цільовому та економічному використанню фінансів заробітна плата та стипендія виплачуються своєчасно. Всі гарантовані чиним законодавством надбавки і доплати виплачуються у повному обсязі.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2009 р. склала
2291,36 грн.

Виконання планів соціального розвитку колективу
Ректорат та первинна профспілкова організація університету неухильно дотримуються виконання соціального пакету прав і пільг студентів та співробітників університету. Основні засади соціального захисту закріплені у Колективному
договорі.
План соціального розвитку колективу університету виконаний у повному обсязі.
В університеті діє ефективна система соціального захисту співробітників, студентів, аспірантів, докторантів відповідно до Колективного договору.
Адміністрація НФаУ та профспілковий комітет активно співпрацюють у питаннях
соціального розвитку колективу.
Всі соціальні виплати (заробітна плата, стипендія, допомога студентам-сиротам)
здійснюються у строки, визначені Колективним договором.
Згідно з Колективним договором за рахунок коштів університету співробітникам
виплачено матеріальну допомогу (на оздоровлення науково-педагогічним працівникам,
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, на поховання), винагороду при виході на пенсію у розмірі 6-ти посадових окладів, за підготовку наукових кадрів, за видання
підручників, а також усім категоріям працівників до ювілейних дат, учасникам ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС — на загальну суму 1606,9 тис. грн.
В університеті функціонують об’єкти соціальної інфраструктури: харчувальний
комплекс на 410 посадочних місць, 5 гуртожитків, що забезпечують на 100% місцями
студентів, які їх потребують, Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам.
Протягом звітного періоду студентам з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, були проведені компенсаційні виплати, а саме:
на придбання одягу — 10,4 тис.грн., на придбання навчальної літератури —
29,0 тис. грн., безоплатне харчування — 190,1 тис. грн., соціальна стипендія —
183,3 тис. грн., виплати при закінченні вузу — 16,5 тис. грн., безкоштовне проживання у гуртожитку.
Протягом року молодим науковцям виплачено стипендії Кабінету Міністрів України — 1 аспірант, Президента України — 1 аспірант на загальну суму — 26,8 тис.грн., преміювання за успіхи в навчанні, науковій і громадській роботі, спорті — 7,5 тис.грн.
Своєчасно забезпечується виконання комплексного плану покращання умов праці
і санітарно-оздоровчих заходів.
Забезпечується дотримання Законів України «Про відпустки», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
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Фінансово-господарська діяльність
зокрема, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС учасникам ліквідації надається матеріальна допомога.

Контроль і аудит за фінансово-господарською діяльністю
В університеті особлива увага приділяється внутрішньому контролю за фінансовою
та господарською діяльністю, а саме:
• на кожному засіданні Ректорської ради розглядаються окремі питання фінансової
та господарської діяльності університету;
• працюють бюджетна комісія, до функцій якої належить здійснення контролю
за цільовим та ефективним спрямуванням коштів державного бюджету та власних надходжень; орендна комісія, що здійсненнює контроль за використанням площ та майна
університету;
• розроблено низку положень та локальних нормативних актів про надання платних
послуг, в тому числі створення (передачу) науково-технічної продукції, надання в оренду
приміщень;
• для забезпечення прозорості, покращення інформованості трудового колективу про рішення ректорату у сфері фінансово-економічної і господарської діяльності та
ефективності використання коштів в НФаУ працює Рада старійшин. До сфери діяльності
Ради входить контроль за виконанням рішень Ректорської ради, інформація членів Вченої ради про відповідні результати діяльності закладу.
Зовнішні перевірки проводилися такими контролюючими організаціями: УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова; Державною інспекцією з контролю за цінами в Харківській обл.; КРУ в Харківській обл.; УПФУ в Московському районі м. Харкова; Харківським міським центром зайнятості; ДПА в Харківській обл.; Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у Київському районі м. Харкова; УПФУ в Київському районі м. Харкова; Київським РВД ХОВ
ФСС з тимчасової втрати працездатності; Харківським управлінням юстиції; Харківським
міським центром зайнятості; Управлінням праці та соціального захисту населення Київської районної у м. Харкові ради.
За результатами перевірок порушень законодавчих актів не виявлено.
• Забезпечення діяльності університету у форматі «економічність-ефективність-результативність».
• Постійний пошук джерел додаткового надходження коштів.
• Планування раціонального та ефективного використання
Пріоритети трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.
• Збільшення видатків соціального спрямування для забезпечення
2010/2011 н.р.
відповідної організації навчання та побуту працівників і студентів.
• Удосконалення матеріально-технічної бази для забезпечення
першочергових потреб навчальної, наукової та соціально-побутової
сфери університету.
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Первинна профспілкова
організація НФаУ
Велика робота з соціального захисту співробітників університету проводиться також первинною профспілковою
організацією НФаУ.
За рахунок коштів профбюджету виплачено премії
на суму 9,70 тис. грн. та матеріальної допомоги на суму
38,23 тис. грн.
Співробітники, які того потребують, забезпечуються
путівками для санаторно-курортного лікування в установленому порядку. Закуплена путівка до санаторію «Бермінводи» (4,3 тис. грн.). Витрачено коштів профбюджету на оздоГолова
ровлення співробітників, а також матерів з дітьми на суму первинної профспілкової
24,031 тис. грн.
організації НФаУ
Діти співробітників забезпечуються путівками до літніх таборів відпочинку в установленому порядку. ВитрачеТомаровська Т.А.
но коштів профбюджету на закупівлю путівок у дитячі оздодоцент
ровчі табори на суму 22,83 тис. грн., а також у пансіонат з лікуванням на суму 1,26 тис. грн.
Соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них забезпечується відповідно до Колективного договору. Усі працюючі ветерани Великої Вітчизняної війни отримують премію, а непрацюючі за рахунок профбюджету отримують подарунки та
грошову матеріальну допомогу.
На навчально-спортивні та культмасові заходи витрачено коштів профбюджету
6,0 тис. грн., на культурно-масові заходи — 53,95 тис. грн. Придбані квитки на Новорічні
свята дітям співробітників, аспірантів, докторантів та студентів.
Співробітники та студенти беруть участь у літніх та зимових спартакіадах серед працівників охорони здоров’я, а також ВНЗ м. Харкова за всіма видами спорту.
У 2009 році організовано екскурсії вихідного дня для співробітників університету,
на що витрачено 9,0 тис. грн. профбюджетних коштів.

Колективний договір
Відповідно до вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» в Національному фармацевтичному університеті
діє Колективний договір, який
укладено між ректором та трудовим колективом Національного
фармацевтичного університету, зареєстрований 15.06.2010, у Київській районній в м. Харкові раді.
Порядок укладення Колективного договору базується на принци-
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пі рівності сторін та їх добровільності щодо прийняття зобов’язань, дотриманні вимог
чинного законодавства, забезпечення контролю виконання умов колективного договору
і встановлення відповідальності за їх невиконання.
Всі норми і положення Колективного договору є обов’язковими для адміністрації та
всіх працівників університету. Узяті зобов’язання сторонами виконуються.
Порушень умов Колективного договору, в тому числі і в частині соціального захисту працівників та студентів університету, зокрема строків виплат, розмірів винагороди
за працю та стипендій немає.

Збереження будівель,
поліпшення стану навчальних приміщень
Національний фармацевтичний університет на своєму балансі має 26 будівель та
споруд загальною площею 90224,0 м2, які розташовані на 9-ти земельних ділянках
площею 14,5 га.
Основним завданням адміністративно-господарської частини НФаУ є здійснення необхідних заходів для збереження, укріплення та відновлення матеріальнотехнічної бази університету. З року в рік університет проводить велику роботу зі
збереження та покращення стану своїх будівель, естетичного їх вигляду, поліпшення функціонування інженерних мереж. Для цієї мети щорічно виділяються кошти
спеціального фонду.
Видатки на капітальні ремонти приміщень здійснювались в межах, затверджених
кошторисом.
Для поліпшення стану навчальних приміщень та споруд були проведені такі роботи:
Навчальний корпус по вул. Блюхера, 4
• капітальний ремонт коридору у навчальному корпусі літ. Г (аптека)
• капітальний ремонт системи опалення технологічного корпусу
• капітальний ремонт системи водопостачання хімічного корпусу
• капітальний ремонт приміщень кафедри органічної хімії
• капітальний ремонт приміщень вестибюля
• розроблено проект на встановлення газових котлів для потреб гарячого водопостачання фізкультурного корпусу.
Навчальний корпус по вул. Мельникова, 12
• реконструкція вузла теплового обліку
• ремонт системи водопостачання приміщення їдальні
• ремонт приміщень лабораторії кафедри біохімії.
Навчальний корпус по вул. Олександра Невського, 18
• заміна вікон у навчальному корпусі
• заміна приладів освітлювання у фізкультурному корпусі
• заміна приладів освітлювання у підвалі їдальні.
Гуртожиток №3 по вул. Тимурівців, 11
• капітальний ремонт системи водопостачання і каналізації.
Гуртожиток №2 по вул. Тимурівців, 35
• капітальний ремонт покрівлі

147

Підсумки діяльності НФаУ за 2009/2010 н.р.
• капітальний ремонт системи опалення у підвалі та першому поверсі
• заміна вікон.
Гуртожиток №4 по вул. Тимурівців, 11
• поточний ремонт кімнат підготовчого факультету.
Одним із пріоритетних завдань господарської діяльності в університеті є використання енергозберігаючих технологій. При виконанні ремонтних робіт приміщень кафедр та служб університету обов’язково проводиться заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові в комплексі з заміною застарілих приладів опалення та освітлення на нові, сучасні, що покращує температурний режим в приміщеннях і створює комфортні умови для студентів та співробітників, а також сприяє
заощадженню енергоносіїв.
На виконання Закону України «Про енергозбереження» №74/94-ВР, Указів
Президента України №662/99 від 16.09.1999р. та №174/2008 від 28.02.2008 р., наказу МОЗ України від 14.01.2000 р. Національним фармацевтичним університетом
замовлені та розроблені в 2009 р. «Загальновиробничі норми питомих витрат,
нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів на 2009 рік», зареєстровані Територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по
Харківській області. Нормативні значення питомої норми витрат теплової та електричної енергії на потребу закладу розроблені згідно з «Міжгалузевими нормами
споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної
сфери України», затвердженими наказом Державного комітету України з енергозбереження від 25.10.99 р. за №91.
Аналіз проведеної роботи з енергозбереження по університету в 2009 році показав, що тенденція із щорічного зменшення енерговитрат збереглась. Середній відсоток економії енерговитрат з трьох видів теплової енергії, електроенергії та газу
складає 15%.
Фактичні витрати споживання енергоресурсів
в порівнянні з нормами споживання
Норма споживання

Витрати
у 2009р.

Різниця
(«-»економія
«+» перевитрати)

Відсоткове відношення
(«-» економія
«+» перевитрати)

Електроенергія
(кВт )

2952463

2758654

–193 803

–6,5%

Теплоенергія
(Гкал)

12109,7

10 245,297

–1 864,403

42 647,57

32 556

–10 091,57

Найменування

Газ, м 3
(навч. корпуси,
гуртожитки)

148

–15%

–23,62%

ЗДОБУТКИ КАФЕДР
Національного фармацевтичного
університету
за 2009/2010 навчальний рік
Кафедри очолюють видатні вчені із світовим
ім’ям, які зробили вагомий внесок у розвиток
фармацевтичної освіти, науки, фармацевтичної галузі України.
Серед них:
• 39 докторів наук, професорів;
• 10 кандидатів наук, доцентів
• 18 мають почесне звання «заслужений».

За час своєї роботи завідувачі
кафедр підготували:
• 108 докторів наук,
• 582 кандидати наук.
Щоденною кропіткою працею кожного співробітника створюється імідж Національного
фармацевтичного університету.

ХІМІЧНІ КАФЕДРИ
Кафедра аналітичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Болотов
Валерій Васильович
д. хім. н., проф.,
засл. винахідник України

Колісник С.В.
к. хім. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа 556,97 м2, з них 5 навчальних лабораторій (253,7 м2),
2 лабораторії НДР (57,7 м2), мала лекційна аудиторія (47,76 м2).
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 2, кандидатів наук — 12 (з них професорів — 2, доцентів — 9, асистентів — 3), аспірантів — 2.
Навчальний процес. Підготовлено 5 нових лекцій та 4 лабораторних заняття,
проведено 2 відкриті лекції, 2 лабораторних заняття, прочитана 1 лекція майстеркласу. Підготовлено 215 тестових завдань та відповідей на них. Передано до видавництва «Конспект лекцій з аналітичної хімії», «Аналітична хімія» 2 ч. (англ. мовою),
навчальний посібник—довідник «Аналітична хімія». Виготовлено 60 навчальних таблиць. Три викладачі викладають дисципліну англійською мовою. Щорічно проводяться студентські олімпіади. 4 викладачі кафедри є кураторами 8 академічних груп.
Виготовлено стенд кафедри, на якому висвітлено історичні віхи розвитку кафедри та
напрямки її діяльності.
Науково-дослідна робота. Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських препаратів, синтез нових БАР в ряду похідних 2-оксоіндоліну (керівник проф. Болотов В. В.). Опубліковано 8 журнальних статей, 2 методичних рекомендації, отримано
5 патентів України. Індекс цитування за Scopus — 1,146 (Болотов В.В.). Наукові зв’язки:
кафедра хімічної метрології (проф. Логінова
Л.П.) та органічної хімії (проф. Орлов В.Д.)
Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна, а також проф. Антонович В.П. (аналітичний відділ Фізикохімічного інституту ім. О.В. Богатського),
проф. Гризодуб О.І. (Фармакопейний центр).
СНТ — 20 студентів. За результатами роботи студенти СНТ отримали дипломи ІІ та
ІІІ ступенів.
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Хімічні кафедри
Госпрозрахункова діяльність. Підготовка цільового аспіранта для Донецького медичного університету — 15 500 грн.
Профорієнтаційна діяльність. Кафедра проводить профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх школах м. Харкова. Робота у складі приймальної комісії НФаУ — доц.
Динник К. В. Орієнтовна кількість абітурієнтів на 2010 рік: до НФаУ — 38 чол., до коледжу — 11 чол.
Громадська діяльність. Проф. Болотов В. В. є членом Спеціалізованих вчених рад із
захисту докторських дисертацій при НФаУ і при ХНУ ім. В. Н. Каразіна; член Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України; член редакційних колегій журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», член
науково-методичної ради з аналітичної хімії НАН України.
Доц. Жукова Т. В. і доц. Костіна Т. А. є відповідальними секретарями журналів «Вісник фармації» та «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», проф. Свєчнікова О. М.
є головою комісії з апробації дисертацій, доц. Динник К. В. — голова фахової атестаційної
комісії, експерт центру тестування (Крок-1).
Кафедра нагороджена дипломом І ступеня на конкурсі лекційних матеріалів НФаУ
6–16 квітня 2010 р. у номінації «Блок хімічних дисциплін».

Кафедра медичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гриценко Іван Семенович
д. хім. н., проф.,
засл. працівник освіти
України

Ісаєв С.Г.
д. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа — 434 м2: 4 навчальні лабораторії, 1 семінарська,
1 лаборантська, 2 лабораторії НДР, 2 викладацькі, кабінет завідувача, методичний кабінет.
Науково-педагогічні кадри. В штаті 3 доктори наук та 13 кандидатів наук. Виконуються 3 докторські дисертації — доц. Зубков В. О. (докторантура), доц. Березнякова Н.Л., доц. Перехода Л.О., 2 кандидатські дисертації — Олексієнко Т.О. та Рущак Н.І.
У 2009/2010 н. р. захищено 2 кандидатські дисертації (Цапко Т.О. та Кізь О.В.). Підвищення кваліфікації: ас., к.ф.н. Федосов А.І., ас, к.ф.н. Кобзар Н.П.
Навчальний процес. Проведено лекцію майстер-класу, відкриту лекцію, 2 відкритих лабораторних заняття, оновлено лекційний матеріал та лабораторні завдання, підготовані мультимедійні тексти лекцій для спеціальностей Фармація, ТПКЗ, КФ. Видано робочий зошит для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 з тестами. Подано до видавництва методичні вказівки з фармацевтичної та косметичної хімії.
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Здійснюється керівництво виробничою практикою студентів на базах практики (аптеки та лабораторії з контролю якості — ДНДЛ КЯЛЗ при НФаУ, АТ «Ефект»,
ППТФ «ЮСІ», ТОВ «Слобожанський миловар»). Проведена кафедральна олімпіада
з фармацевтичної хімії. Викладачі кафедри є кураторами в групах медико-фармацевтичного факультету.
Науково-дослідна робота. Розвивається науковий напрямок досліджень з синтезу БАР — похідних азотовмісних гетероциклів. Участь у конференціях різного рівня: 2-х
міжнародних (грант на участь у конференції в Канаді, м. Торонто — проф. Таран С. Г.) та
3-х всеукраїнських. Наукові зв’язки: НТК монокристалів, Інститут фармакології та токсикології АМН України, Інститут органічної хімії, ХНУ ім. Каразіна, НДІ мікробіології та імунології ім. Мечнікова, КНУ ім. Шевченка, Херсонський НТУ, Харківська ДЗВА,
Харківський НМУ, Вінницький ДМУ, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН
України, ЦНДЛ та ДНДЛ КЯЛЗ при НФаУ.
Студентське наукове товариство кафедри — 29 членів. Студенти є співавторами
патентів (1), інформаційних
листів (2), статей (7) та тез
доповідей (18). Результати
наукових робіт доповідалися
на студентській конференції
та відзначені нагородами.
Госпрозрахункова діяльність. Цільова підготовка
аспіранта Івано-Франківського
державного медичного університету на контрактній основі.
Профорієнтаційна діяльність. За планом профорієнтаційної роботи НФаУ — зі школою № 13, ліцеями
№ 141 та № 161; ініціативна робота — з окремими закладами освіти (загальноосвітніми школами Полтавської та Донецької областей, медичними училищами м. Шостки
та м. Лебедина Сумської області).
Громадська діяльність. Нагороди. Проф. Гриценко І. С. — Почесна грамота Харківської облдержадміністрації; проф. Таран С. Г. та доц. Ісаєв С. Г. — Почесні грамоти
НФаУ; ас. Федосов А. І. — обласна стипендія ім. М. О. Валяшка; ас. Кізь О. В. — Грамота
Харківської облради товариства винахідників та раціоналізаторів.
Проф. Гриценко І.С. — заступник головного редактора в фахових журналах «Органічна та фармацевтична хімія» і «Фармацевтичний часопис». Робота в Спеціалізованих
радах із захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д64.605.01 (НФаУ) — проф.
Гриценко І. С. (заст. голови); Д17.600.03 (ЗДМУ) — проф. Таран С. Г.
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Кафедра неорганічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Левітін Євген Якович
д. хім. н., проф.

Ведерникова І.О.
к. хім. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа — 379 м2, 3 навчальні лабораторії площею 154,34 м2,
лекційна аудиторія — 47,8 м2.
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 1; кандидатів наук — 5.
11.12.2009 Захищена кандидатська дисертація асистентом Коваль А.О. на тему:
«Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів».
Підвищення кваліфікації з основ психолого-педагогічної підготовки викладачів —
доц. Ведерникова І.О.
Навчальний процес. Підготовлено 25 лекцій за мультимедійними технологіями з візуалізацією змісту лекцій, яка здійснюється за рахунок анімаційних моделей та відеодослідів.
Видано 2 підручники, конспект лекцій, 2 методичних видань
Відкриті заняття: 27.10.09 семінар на тему «Хімічний зв’язок та будова молекул», доц.
Ведерникова І.О. (англ. мова);
19.02.10 лекція на тему «Елементи II В групи періодичної системи Д.І.Менделєєва. Фізичні та хімічні властивості елементів та їх сполук. Використання сполук елементів у фармацевтичній практиці та медицині», доц. Рой І.Д.
Викладання англійською мовою: проф. Левітін Є.Я., доц. Ведерникова І.О.
Науково-дослідна робота проводиться за напрямками:
• Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у медицині
• Підвищення біоінертності металічних виробів остеосинтезу та ендопротезів
• Дослідження корозійної стійкості матеріалів фармацевтичного обладнання
• Пошук речовин з протизапальною та анальгетичною активністю
Публікації — 27.
СНТ складається із 9 студентів, робота пов’язана з науковими напрямками кафедри.
Госпрозрахункова
діяльність. 20 тис. грн. зароблено за рахунок роботи на підготовчих курсах.
Профорієнтаційна
діяльність. Було проведено роботу в різних містах України (в 52 навчальних закладах) із залученням студентів І курсу НФаУ. За результатами
проведеної роботи понад 150 учнів
старших класів виявили бажання
вступити до НФаУ.
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Кафедра органічної хімії
Завідувач кафедри
Черних Валентин Петрович
д. фарм. н., д. хім. н., проф.,
чл.-кор. НАН України, лауреат
Державної премії України,
заслужений діяч науки
і техніки України, заслужений
винахідник України

Резерв на посаду
завідувача кафедри
Шемчук Л.А.
д. хім. н., проф.

МТБ кафедри. Площа — 692,57 м2: 4 навчальні (235,67 м2), 4 наукові лабораторії
(199,6 м2), конференц-зал (50 м2), методкабінет, кабінет завідувача, 4 викладацькі. Здійснено капітальний ремонт кафедри, оформлено хол та створено портретну галерею завідувачів кафедри. Оснащення: сучасна оргтехніка та наукове обладнання («Коттерман»
(Німеччина), спектрофотометри «Specord M-40», «Specord M-80», «Specol 1500», 6 поляриметрів СМ-3, ваги «Kern» та ВЛР-200, 2 прилади для визначення температури плавлення, 2 магнітні мішалки, роторний випарювача «Laborota».
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 3, кандидатів наук — 14. Пройшла
апробація (15.06.10) канд. дис. асп. Левашова Д.В., готується 2 кандидатські дисертації цільовими аспірантами ДНМУ. Підвищили кваліфікацію 2 викладачі та 1 аспірант.
Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою. Прочитано
7 лекцій майстер-класу (проф. Черних В.П.), відкрита лекція (доц. Шпичак Т.В.) та 2 відкритих заняття (ас. Різак Г.В., доц. Орленко І.В.). Створено посібник до іспиту Крок-1,
який містить 598 тестів (29 тем) з відповідями та поясненнями. Підготовлено 250 дефініцій з органічної хімії до «Тлумачного словника фармацевтичних термінів». Готується
до видання «Атлас ІЧ-спектрів органічних сполук». Створюється електронний підручник
«Органічна хімія». Викладають англійською мовою 6 викладачів. Кафедрою проводиться
щорічна студентська Олімпіада з органічної хімії.
Науково-дослідна робота. Наукова школа чл.-кор. НАН України проф. В.П. Черних: синтез БАР у ряду похідних дикарбонових кислот і створення гетероциклічних
структур; дослідження шляхів циклізації поліфункціональных реагентів, синтез ансамблів циклів і конденсованих гетероциклічних структур; вивчення взаємозв'язку структури і біологічної активності синтезованих речовин. Опубліковано 5 статей, в т. ч. 3 за кор-
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доном. Наукові зв’язки з ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДУ НТК «Інститут монокристалів», ІМІ
ім. І.І. Мечникова АМН України. СНТ — 9 учасників, отримали дипломи: І ст. — 2, ІІ ст. —
2 та ІІІ ст. — 1, виступили з 6 доповідями, опублікували 10 тез доповідей.
Госпрозрахункова діяльність. Підготовка 2-х цільових аспірантів для Донецького медичного університету (30 тис. грн) та магістранта для університету м. Сана (Йемен).
Профорієнтаційна діяльність. Кафедра співпрацює з ЗОШ м. Харкова (6), Київської (1), Полтавської (3), Сумської (3) і Волинської (1) обл. та учнів Житомирського коледжу. Мультимедійна лекція «Цікава органічна хімія» прочитана у м. Харкові та
Полтавській обл.
Громадська діяльність. Робота РПК «Фармація» МОЗ і МОН України (проф. Черних В.П., проф. Шемчук Л.А.), Спеціалізованих вчених рад НФаУ, ДНЦЛЗ (проф. Черних В.П), ХНУ ім. В.Н. Каразіна (проф. Шемчук Л.А.), експерти Центру тестування МОЗ
України (проф. Шемчук Л.А., доц. Билов І.Є). Нагороди: Черних В.П. — орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, Шемчук Л.А. — заслужений викладач НФаУ, Шпичак Т.В. — заслужений співробітник НФаУ, Диплом ІІІ ступеня у конкурсі лекційних матеріалів НФаУ. Видання: до 85-річчя кафедри видано «Историю кафедры органической
химии НФаУ», біобібліографію «В.П. Черных. Полвека в фармации».

Кафедра токсикологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Бондар
Володимир Степанович
д. фарм. н., проф.

Мерзлікін С.І.,
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база. На кафедрі є 6 комп’ютерів.
Науково-педагогічні кадри. Працює 2 доктори наук та 9 кандидатів наук. Підвищили кваліфікацію 5 викладачів. З науковим ступенем — 100 %.
Навчальний процес. Видано 2 посібники, 1 збірник тестових завдань, 3 методичні рекомендації.
Викладання англійською мовою — видано «Токсикологічна хімія в схемах і таблицях».
Виховна робота проводиться згідно з планом (куратори доц. Баюрка С.В., Малиновський Ю.Ю., Цапко Є.О.).
Для дистанційного навчання передано до комп’ютерного центру електронні варіанти навчально-методичної літератури.
В студентських олімпіадах взяли участь 4 студенти. На обласній олімпіаді МАН України 1 робота нагороджена дипломом II ступеня.
Науково-дослідна робота Затверджено ВАК 2 канд. дисертації, подано до Спецради 1 дисертацію, готується 4 аспіранти, 1 докторант.
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За 2009-2010 роки опубліковано 19 статей, 20 тез доповідей, одержано 2 патенти,
подано 1 заявку на патент.
Кафедра має наукові зв’язки з фармацевтичними факультетами Запорізького, Львівського, Тернопільського, Івано-Франківського, Донецького медичних університетів та обласними бюро судово-медичної експертизи.
Госпрозрахункова діяльність: 80,0 тис. грн. (дольова участь в роботі технологічної
комісії), 30,0 тис. грн. (аспірантів).
Профорієнтаційна діяльність.
ЗОШ №3, ліцей №2, мед. коледж, м. Вовчанськ
ЗОШ №156
Харківський ліцей №107

– доц. Ковальов В.М.
– доц. Полуян С.М.
– ас. Шовкова З.В.

Громадська діяльність. Бондар В.С. — член Вченої ради НФаУ, член технологічної комісії МОЗ України при НФаУ; Мерзлікін С.І. — член спеціалізованої Вченої ради
Д 64.817.01 при ДНЦЛЗ.
За рахунок кафедри зроблений поточний ремонт всіх приміщень. За рахунок спонсорської допомоги відремонтовано газо-рідинний хроматограф ЛХМ-8МД та генератор
водню.
Проведено тури вихідного дня до Одеси, Полтави, Диканьки, Краснокутського дендропарку, Опішні.

Кафедра фармакогнозії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Ковальов
Володимир Миколайович
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України

Попова Н.В.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа — 378,89м2, 4 навчальних лабораторії, 2 науководослідні лабораторії лаборантська, матеріальна. Обладнання кафедри: 4 комп’ютери,
проектор, принтер, 14 мікроскопів з підсвіткою, 92 мікроскопи МБС, 2 стереомікроскопи, 2 рефрактометри, спектрофотометр СФ-46 з програмним забезпеченням, 4 ваги
аналітичні, ваги аналітичні електронні, 2 сушильні шафи, електрофотоколориметр КФК,
електропіч СНОП, прилад для визначення температури плавлення.
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 2, кандидатів наук — 12, професорів — 3, доцентів — 8, асистентів — 5; аспірантів — 7, здобувачів — 7.
Навчальний процес повністю переведено на кредитно-модульну систему. Проведено 4 відкриті показові лекції та 4 відкритих лабораторних заняття. Для студентів
ІV курсу фарм. факультету створено новий курс лекцій з дисципліни «Фармацевтичні аспекти нутріціології» та розроблені 10 нових лекцій та 4 лабораторні заняття. Для студен-
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тів V курсу створено 4 нових лекції «Підготовка до Крок-2» та 2 лекції під час навчальної
практики. Створено та видано збірку тестів для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2
«Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин». Розпочато переробки підручника та практикуму за вимогами ДФУ та Європейської фармакопеї. Підготовлено до друку Практикум з морфолого-анатомічного аналізу ЛРС. Навчальна практика проводиться
на базі ботанічного саду НФаУ, Івано-Франківського та Тернопільського медичних університетів. Англійською мовою викладають 3 викладачі. 9 викладачів кафедри є кураторами академічних груп №1–9 V курсу.
Науково-дослідна робота. Дослідження БАР ЛР флори України, створення на їх
основі ЛП; стандартизація ЛРС і фітопрепаратів; хемотаксономічне і хеморесурсознавче
дослідження видів флори України; синтез аналогів і модифікація БАР природного походження: флавоноїдів, ізофлавоноїдів, антрахінонів, кардіостероїдів. Опубліковано 55 статей, 74 тези, 9 методрекомендацій, отримано 13 патентів України, учасники 7 конференцій. Індекс цитування за Scopus — 1,112. Кафедра підтримує наукові зв’язки з ДНЦЛЗ,
ДЗ ДНЦЛЗ, ЗАТ «Красная звезда», фірмою «ЕЙМ», ТОВ «Здоров’я», КНУ ім. Т.Г. Шевченка, УкрНДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юрьєва, НДІ монокристалів, ХНУ
ім. В.Н. Каразіна. У СНТ навчаються 80 студентів; захищено 39 дипломних і 18 магістерських робіт; отримали дипломи І–ІІІ ступенів.
Госпрозрахункова діяльність. Підготовлено 14 контрактних магістрантів —
168 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність. Кафедра проводить профорієнтаційну роботу
у ЗОШ м. Харкова №124, 139, Кегичівському ліцеї, Мерефянському медичному ліцеї та
ЗОШ смт Чапаєве. Проведено 38 лекцій та співбесід з питань фармацевтичної освіти та
вступу до НФаУ в закріплених школах і під час Днів відкритих дверей та зустрічей з майбутніми випускниками. Кількість учнів, які обрали для тестування у 2010 р. хімію, —
20, біологію — 64 і математику — 186.
Громадська діяльність. Проф. Ковальов В.М. — член Спеціалізованої вченої ради
при НФаУ, член проблемної комісії «Фармація» МОЗ України.
Нагороди та відзнаки. Проф. Ковальов В.М. та ас. Ткаченко М.Ф. нагороджені Золотою медаллю V Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час»
за розробку способу одержання комплексу БАР з антиоксидантною та протизапальною
дією. Кафедра нагороджена дипломом учасника у конкурсі лекційних матеріалів НФаУ
6–16 квітня 2010 р.
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Кафедра фармацевтичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Георгіянц
Вікторія Акопівна
д. фарм. н., проф.

Українець І.В.
д. хім. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 520 м2
навчальні лабораторії — 4
наукова лабораторія — 3
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1.
Кафедра має 9 одиниць різнопланового сучасного обладнання.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 6
здобувачів — 3
здоб. докт. дис. — 3.
Виконані дисертаційні роботи —
захищено кандидатських дисертацій — 3
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 12
нових практичних занять — 12
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 6
Подано до друку:
навчальний посібник з фармацевтичного аналізу — 1.
навчальний посібник з броматології – 1
Дистанційне навчання
Подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 24.

Керівництво практикою
студентів:
виробнича — 197
стажування — 3
Участь у студентських олімпіадах
Міжвузівська студентська конференція — ІІ місце
Виховна робота
Кураторство над студентами спеціальності Фармація V курсу.
Науково-дослідна робота
Опубліковано статей — 43, в т. ч. за
кордоном — 13
Отримано 4 патенти.
Спільна НДР з Інститутом інфекційних та алергічних захворювань США, Національним інститутом раку США, МДУ
ім. М.В. Ломоносова, КДУ ім. Т.Г. Шевченко,
НТК «Інститут монокристалів».
Участь у науково-практичних конференціях:
міжнародних — 11
всеукраїнських — 4
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Хімічні кафедри
Профорієнтаційна діяльність
вузівських — 1
Робота з загальноосвітніми навчальниКількість студентів наукового гуртка — 19
ми закладами — 2: Участь у виїзних профоГоспрозрахункова діяльність
Цільова підготовка аспірантки з Ки- рієнтаційних заходах
Реклама у туристичній агенції Матаю на контрактній основі. За рахунок
спонсорської допомоги відремонтована рокко.
Громадська діяльність. Нагороди
навчальна лабораторія.
Проф. Безуглий П.О. — «Відмінник освіти
України»; 2 Почесні грамоти НФаУ.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кабачний
Володимир Іванович
д. фарм. н., проф.

Блажеєвський М.Є.
д. хім. н., доц.

Науково педагогічні кадри: (доктори наук — 2, кандидати наук — 8)
Підготовка науково-педагогічних кадрів: 3 аспіранти.
Виконані дисертаційні роботи — 1.
Підвищення кваліфікації — 2 чол.
МТБ кафедри. Загальна площа кафедри — 280 м2 (3 навчальні та 2 наукові лабораторії), бібліотека — 2100 прим.
Навчальний процес. Методична робота: видано — 1 підручник, 2 посібники,
4 практикума; подано до друку — 3 посібники); відкриті лекції — 4, відкриті заняття — 3;
викладання англійською мовою — ст. викл. Івашура М.М.
Науково-дослідна робота. Наукові школи:
– синтез оригінальних речовин, дослідження їх фізико-хімічних властивостей,
реакційної здатності та біологічної активності серед похідних арил-(гетерил-) амідів,
пероксипохідних моно- та дикарбонових
кислот;
– вивчення можливостей застосування пероксикислот як аналітичного
реагента у фармацевтичному та хімікотоксикологічному аналізах;
– апаратурно-методичне забезпечення кріобіологічних досліджень об’єктів різної природи (ооцити, сперматозоїди);
– опрацювання методик кількісного визначення лікарських та біологічно
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активних речовин методом пероксокислотометрії; розробка хімічних засобів знешкодження токсикантів на основі пероксидних похідних карбонових кислот;
– конструювання оптичних хемілюмінесцентних сенсорів для виявлення токсикантів.
Публікації, в т. ч. за кордоном — 18 (12 тез доповідей, 6 статей у журналах).
Конференції — 5.
Студентське наукове товариство — 2 студенти (4 праці). Наукові зв’язки: Інститут
тваринництва УААН (м. Харків), Центр репродукції людини та ендоскопічної хірургії
«Сана-Мед» (м. Харків), Житомирський фармацевтичний коледж.
Госпрозрахункова діяльність — 100,0 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність проводилась в 15 школах Харківської та інших областей.
Громадська діяльність. Нагороди та відзнаки. Медаль ім. Р. Вірхова за досягнення
в галузі природничих наук з розробки екологічно чистих технологій відновлення зовнішнього середовища, в медицині, ветеринарії та сільському господарстві (EUROP ISCHE
AKADEMIE der NATURWISSENSCHAFTEN, Німеччина) — Кабачний В.І.
Підготовлена до друку монографія Блажеєвський М.Є., Черних В.П., Коваленко
С.М. «Пероксидні похідні карбонових кислот як дезінфекційні та стерилізуючі засоби»; згідно з договором про співпрацю та взаємодопомогу здійснюється допомога виконання 2-х кандидатських дисертацій аспірантами Запорізького ДМУ; з дослідницькими господарствами Інституту рослинництва ім.В.Я. Юр’єва УААН України проводилися консультації щодо впровадження кріозахисних технологій в рослинництві з метою підвищення морозостійкості озимих сільськогосподарських культур;
розробка екологічно нешкідливих технологій підвищення насіннєвої продуктивності
сільськогосподарських рослин.

Кафедра хімії природних сполук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кисличенко
Вікторія Сергіївна
д. фарм. н., проф.

Комісаренко А.М.
д. фарм. н., проф.

МТБ кафедри. Загальна площа — 296,7 м2. На кафедрі є 4 навчальних лабораторії
та 2 науково-дослідні лабораторії, укомплектовані комп’ютерами, ксероксами, сканером,
принтерами, мішалкою магнітною з підігрівом, насосами вакуумними, роторними випарювачами, вагами аналітичними, сушильними шафами, спектрофотометром, мікроскопами, проектором Misubishi EX10-1 та дистилятором ДЕ-10-1. Кафедра має бібліотеку із
сучасних іноземних та вітчизняних фахових видань.
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Науково-педагогічні кадри. Штат кафедри: 3 доктори та 13 кандидатів фармацевтичних наук. Під керівництвом Кисличенко В.С. виконується 6 кандидатських та 3 докторські дисертації, під керівництвом Павлія О.І. і Журавель І.О. — по 1 кандидатській
дисертації. Співробітники кафедри постійно підвищують рівень кваліфікації на різних
освітніх циклах.
Навчальний процес. В 2009/2010 н. р. було проведено 2 відкритих лабораторних
зайняття, 2 лекції та 1 лекція майстер-класу. На кафедрі перший рік ведеться викладання курсу фармакогнозії англійською мовою. Після закінчення курсу фармакогнозії студенти проходять навчальну практику. Відповідальний за практику — доц. Вельма В.В. Щорічно на кафедрі проводиться олімпіада з фармакогнозії, в якій беруть участь студенти
ІІІ курсу фармацевтичного факультету, факультету технології парфюмерно-косметичних
засобів та факультету клінічної фармації. Викладачі кафедри проводять виховну робота зі
студентами, для цього щосеместрово готуються та читаються лекції про шкідливість паління, наркоманії та алкоголю.
Науково-дослідна робота. Співробітниками та аспірантами кафедри було опубліковано в 2009/2010 н. р. 60 робіт, в т. ч. 7 за кордоном. Кількість публікацій у Scopus Кисличенко В.С. — 6; кількість цитувань — 1; індекс цитування 0,167. Кафедра співпрацює
з фірмою «Unipharm inc.», ВАТ «Лубнифарм», фармацевтичною фірмою «Вертекс» та ДЗ
«ГНЦЛС», Полтавською аграрною академією, ДП ДГ «Гонтарівка», НДІ мікробіології
та імунології ім. І.І. Мечнікова. Співробітниками кафедри ведеться розробка лікарських
препаратів та дієтичних добавок на основі рослинної сировини.
Кафедра має наукові зв’язки з АТ «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» (акад. С.М. Адыкенов), Республіка Казахстан; Інститутом хімії рослинних речовин (проф. А.И. Глушенкова), Республіка Узбекистан; Інститутом харчування РАЕН м. Москва; МЦ «Адаптоген» (проф. В.Г. Макаров), м. СанктПетербург; фармацевтичним факультетом Вітебського медичного інституту, Республіка Білорусь; фармацевтичним факультетом Софійського університету (проф.
Г. Китанов), Болгарія. На кафедрі створено студентське наукове товариство (відп. доцент Король В.В.). Кількість — 52 чол.
Профорієнтаційна діяльність. Співробітники кафедри проводять профорієнтаційну роботу в 23 школах (відп. доц. Кошовий О.М.).
Нагороди. Проф.
Павлія О.І. нагороджено Почесною відзнакою МОН України
«Відмінник освіти».
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ТЕХНОЛОГІЧНІ КАФЕДРИ
Кафедра аптечної технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Тихонов
Тихонова С. О.
Олександр Іванович
д. фарм. н., проф.
д. фарм. наук, проф, засл. діяч
науки і техніки України

МТБ кафедри. Площа — 336,2 м2, ТVблок, 3 навч. лабор., 10 комп’ютерів, СФ-26,
СФ-46.
Науково-педагогічні кадри
Докторів наук................................................................ 3
Кандидатів наук........................................................... 9
Захищено:
докторський дисертацій................................... 1
кандидатських дисертацій.............................. 5
Подано до Спецради
канд. дисертацій................................................. 2
Підвищення кваліфікації на курсах
«Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» — доц. Юр’єва Г.Б.
Навчальний процес
9 нових текстових лекцій у вигляді мультимедійних слайдів укр. мовою, 10 англ.,
420 тест. завдань укр., рос., англ. мовами
Проведено:
Лекції майстер-класу............................................ 3
Відкритих лекцій........................................................ 2
Відкритих лабораторних занять...........2
Видано:
Навчальних посібників з грифом МОН......1
Навчальних посібників
(тексти лекцій)............................................8
Метод. рекомендацій, робочий журнал
по АТЛ для студентів до ліцензійного іспиту КРОК-2 ..................................................................................... 1

Подано до друку
1підр., 2 метод. рек., 1 практ.
Науково-дослідна робота
Публікації
Отримано патентів.................................................. 8
Подано заявок на патент.................................. 1
Опубліковано статей /
в т ч. за кордоном.......................................................36 / 8
Видано монографій.................................................. 2
Фармакопейна стаття «Методи приготування гомеопатичних базисних препаратів
(ст.5.N.1 «Екстемпоральні лікарські
засоби») проектів статей ............................................. 2
Участь в студентських олімпіадах
2-ге місце на ІV Всеукраїнській студенській олімпіаді з фармації м. Тернопіль,
І. Комарицький, ІV к., 3 гр.
Студентське наукове товариство
Кількість студентів................................................45
Кількість друкованих праць . ............. 29
в т. ч. стаття у фах. вид. — 1,
патент....................................................................................... 1
До VІІ з’їзду фармацевтів України
Підготовлено збірник «Нормативна
документація щодо приготування ліків
в умовах аптек» (пропозиції доповнень
до ДФУ).
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Госпрозрахункова
діяльність................................................192,8 тис. грн.
Розроблено та впроваджено у виробництво мазь «Інфларакс».........................62,8 тис. грн.
Робота технологічної
комісії.....................................................................90,0 тис. грн
Гранти.......................................................40,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність
Виступ на телеканалі «УТ-1»,
ТРК «Оріон», «Сімон» та ін.; із ЗОШ
м. Куп’янська, робота на конференціях,

співпраця з аптечними закладами, участь
в університетських заходах з профорієнтації.
Громадська діяльність. Проф. Тихонова О.І. до Дня фармацевтичного працівника нагороджено грамотою. Член Спілки композиторів України, член правління
Спілки композиторів м. Харкова.
Участь у підготовці та проведенні
ІV з’їзду апітерапевтів України.

Кафедра біотехнології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Стрельников
Леонід Семенович
д. фарм. наук, проф.

Стрілець О. П.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри
Загальна площа — 196 м2
Навчальні лабораторії — 3
Наукова лабораторія — 1
Лаборантська — 1
Викладацька — 1
Кабінет завідувача — 1

Кафедра має 33 одиниць різнопланового сучасного обладнання
Науково-педагогічні кадри
Докторів наук — 1
Кандидатів наук — 8
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Підготовка науково-педагогічних
кадрів
аспірантів — 1
здоб. докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи
Захищено кандидатських дисертацій — 2
Подано до спецради канд. дисертацій — 1
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота
Підготовлено:
• Нових текстів лекцій — 45
• Нових практичних занять — 40
Проведено:
• Відкритих лекцій — 2
• Відкритих практичних занять — 2
Видано:
• Навчальний посібник з грифом Мон
Подано до друку у видавництво НФаУ:
• Навчальний посібник (англ. мова)
Дистанційне навчання
Подано до центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 160
Участь у студентських олімпіадах
Всеукраїнська студентська олімпіада
з біотехнології (ІІ тур) — І місце команда,
І–ІІІ місця у особистому заліку.
Базами практик є понад 70 підприємств України, а також внді харчових
ароматизаторів, кислот і барвників расгн,
м. Санкт-Петербург
Керування практикою студентів
• Навчальна ознайомлювальна — 1
• Виробнича — 2
• Переддипломна — 1
• Стажування — 1

Виховна робота
Кураторство над студентами спеціальності Біотехнологія І–V курсів.
Науково-дослідна робота
Опубліковано статей — 20
Отримано: патентів — 4, подано заявок на патенти — 3, розроблено лп на етапі
доклінічного випробування — 5
Спільна ндр з Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
амн України.
Налагоджено наукові зв’язки з внді
харчових ароматизаторів, кислот і барвників расгн, м. Санкт-Петербург.
Участь у науково-практичних конференціях міжнародних — 9, Всеукраїнських — 7, кількість студентів наукового гуртка — 15.
Госпрозрахункова діяльність
За рахунок спонсорської допомоги
отримано: багатофункціональний пристрій «Саnon», цифровий відеоокуляр
dcm-320, спектрофотометр ulab 101
(25 тис. грн.).
Профорієнтаційна діяльність
Робота з загальноосвітніми навчальними закладами — 20.
Участь у виїзних профорієнтаційних
заходах — 8.
Робота з роботодавцями — підприємства
України біотехнологічного профілю — 57.
Виступи на телеканалі «Simon», радіо
«Люкс fm», відеореклама у супермаркетах
м. Харкова.
Громадська діяльність.
Проф. Стрельников Л.С., доц. Стрілець O.П. є членами нмк МОН України
з біотехнології.
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Кафедра заводської технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Рубан Олена
Анатоліївна
д. фарм. н., доц.

Спиридонов С.В.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри
Загальна площа.......................................... 273 м2:
кабінет завідувача кафедри....1 (22 м2)
навчальних приміщень........... 3 (108 м2)
кімнат для персоналу......................4 (72 м2)
лаборантська.............................................1 (18 м2)
матеріальна.................................................1 (17 м2)
наукова лабораторія.........................1 (36 м2)
завершено ремонт: кабінету завідувача,
наукової лабораторії, однієї кімнати для персоналу та обладнано їх новими меблями.
Науково-педагогічні кадри
докторів наук................................................................. 5
кандидатів наук...................................................... 11
Підготовка науково-педагогічних
кадрів:
аспірантів.......................................................................... 2
докторантів..................................................................... 1
здоб. канд. дис. ............................................................ 3
здоб. докт. дис. ............................................................ 7
Виконані дисертаційні роботи:
канд. дисертацій......................................................... 1
докт. дисертацій........................................................ 1
Методична робота
Підготовлено нових
текстів лекцій............................................................................. 5
оновлено текстів лекцій.................................12
проведено: відкритих лекцій....................... 2
відкритих практичних заняття................ 2
розроблено:
тестових завдань
та відповідей на них...................................................... 45
методичних рекомендацій........................... 3

видано:
посібників.......................................................................... 4
практикумів.................................................................... 1
подано до видавництва:
методичних рекомендацій............................ 1
готується до друку:
практикум......................................................................... 1
енциклопедичний тлумачний фармацевтичний словник.............................................................. 1
лекційний журнал................................................... 1
Науково-дослідна робота
Опубліковано статей.......................................... 30
тез доповідей............................................................... 26
отримано патентів................................................ 6
інформаційних листів.......................................... 3
Участь у науково-практичних конференціях:
міжнародних.................................................................... 4
всеукраїнських............................................................... 1
вузівських............................................................................. 1
участь у семінарах (вузів................................. 7
кількість студентів наукового
гуртка.................................................................................................58
підготовлено робіт дипломних............. 29
магістерських.............................................................. 13
Профорієнтаційна діяльність:
за кафедрою закріплено:
шкіл м. Харкова і області................................... 9
коледж медичного обладнання.................. 1
Нагороди та відзнаки кафедри:
грамоти................................................................................... 2
Перспективи:
1. Створити електронний підручник
з ПТЛЗ.
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2. Створити сайт кафедри ЗТЛ.
3. Видати «Історію кафедри ЗТЛ».
4. Видати лекційний журнал з ПТЛЗ.
5. Видати методичні рекомендації та
щоденник стажування магістрантів.
6. Продовжити ремонт кафедри з придбанням технол. лабораторного обладнання.
7. Підготувати до видання практикум
з ПТЛЗ з одержанням грифа МОН України.
8. Поширити наукову співпрацю
з НДІ сорбції та проблем ендоекології
НАН України з напрямів створення препаратів сорбційної дії.

9. Посилити роботу з пошуку госпдоговірної тематики.
10. Підготувати 2 аспірантів.
11. Почати підготовку контрактних
аспірантів.
12. Підготувати до апробації 1 докторську дисертаційну роботу (доц. Спиридонов С.В.)
13. Запланувати виконання 1 докторської дисертації (доц. Гриценко В.І.).
14. Працювати у напрямку впровадження наукових розробок кафедри
у практичну діяльність.

Кафедра косметології та аромології
Завідувач кафедри
Башура Олександр
Геннадійович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
Половко Н.П.
к. фарм. наук, доц.

МТБ кафедри: 211,8 м2
Науково-педагогічні кадри:
2 доктори фармацевтичних наук, 8 кандидатів фармацевтичних наук, 4 кандидати
медичних наук.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: 1 докторант, 1 здобувач докторської
дисертації, 1 аспірант, 6 здобувачів кандидатської дисертації.
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Виконана 1 дисертаційна робота:
Підвищено кваліфікацію: 1 чол.
Навчальний процес. Створено оригінал-макети 2 навчальних посібників, нових
текстів лекцій — 18, тимчасових типових та робочих програм — 5.
Проведено: відкритих лекцій — 2, відкритих занять — 2.
Англійською мовою викладають — 2 доценти.
Бібліотека — більше 1000 примірників спеціалізованих та наукових видань.
Науково-дослідна робота. Науковий напрямок: розробка складу та технології
лікувально-косметичних та лікарських засобів м’якої форми випуску.
Публікацій: 40, з них статей — 25, тез доповідей — 15; отримано патентів — 2.
Студентське наукове товариство — 26 студентів, підготовлено 11 дипломних та 9 магістерських робіт.
Участь у 3-х науково-практичних конференціях.
Виховна робота: організація та відвідання театрів, виставок — 2.
Госпрозрахункова діяльність: 1 аспірант контрактної форми.
Профорієнтаційна діяльність
Всеукраїнський профорієнтаційний тур (охоплено 21 місто), виступи на конференціях, виставках — 16, виступи на телебаченні — 1, створено рекламний ролик спеціальності ТПКЗ — 1 та рекламний проспект спеціальності ТПКЗ — 2, виступи в підшефних
середніх навчальних закладах — 3, участь у Днях відкритих дверей — 8.
Громадська діяльність
Участь у роботі Всеукраїнської асоціації косметологів та аромологів.
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Кафедра промислової фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Чуєшов
Владислав Іванович
д. фарм. н., проф.

Гладух Є.В.
д. фарм. н., проф.

МБТ кафедри. Загальна
площа — 485,55 м2. Навчальних
лабораторій — 3, конференцзал площею 97,11 м2; лабораторії НДР площею 54,97 м2; методичний кабінет — 18,07 м2;
приміщення для самостійної позааудиторної підготовки студентів — 40 м2; кабінети зав. кафедрою,
приміщення
для
професорсько-викладацького
складу — 58,34 м2; та допоміжного персоналу — 18,7 м2; бібліотечний куточок — 9 м 2. Аудиторія та навчальні класи оснащені технічними засобами навчання. Робочі місця співробітників кафедри забезпечені комп’ютерною технікою,
всі приміщення телефонізовано, для оперативного обміну інформацією використовується факс та Інтернет.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук...........................................................2
кандидатів наук..................................................11
Підготовка науково-педагогічних
кадрів:
аспірантів.....................................................................8
докторантів................................................................2
здоб. канд. дис. .......................................................1
здоб. докт. дис. .......................................................1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій.....................2
захищено докт. дисертацій......................2
подано до спецради..........................................3
Методична робота:
підготовлено:
нових текстів лекцій....................................30
нових практичних занять.......................60

проведено:
відкритих лекцій......................................1
відкритих практичних
заняття.........................................................................................1
розроблено:
тестових завдань.................................300
видано:
посібників.........................................................2
інших видань.................................................2
подано до друку:
підручників......................................................2
посібників.........................................................5
методичних рекомендацій...........4
Науково-дослідна робота:
опубліковано
статей.......................................................................24
тез доповідей................................................... 26
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отримано
патентів.....................................................................3
інформаційних листів...............................1
подано заявку на патент........................1
участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних.......................................................4
всеукраїнських..................................................1
вузівських................................................................2
участь у семінарах (вузів................................7
кількість студентів
наукового гуртка..................................................15
підготовлено робіт
дипломних..............................................................5
магістерських.....................................................5

розроблено:
лікарські препарати .................................3
Профорієнтаційна діяльність:
робота із загальноосвітніми навчальними закладами, проведення виїзних семінарів, участь в ярмарках вакансій.
Нагороди та відзнаки кафедри:
грамоти.................................................................................2
подяки....................................................................................2
Перспективи:
1. Створення електронного підручника з ПТЛЗ.
2. Підготовка до видання практикуму
з грифом МОН.

Кафедра технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
зав. кафедри

Ярних
Тетяна Григорівна
д. фарм. н., проф., засл. діяч
науки і техніки України

Вишневська Л.І.
д. фарм. н., доц.

Підготовлено та розроблено
Науково-педагогічні кадри
5 нових текстів лекцій, 2 методичних
докторів наук...................................................................2
кандидатів наук......................................................... 10 рекомендації, 3 навчальних посібники.
Видано:
Навчальний процес
Методичних рекомендацій.............................2
Впроваджено в навчальний процес:
Навчальних посібників........................................5
навчально-виробничі заняття з АТЛ; ділоДовідкових матеріалів для підготовки
ві ігри; комп’ютерну програму «Технологія
до ліцензійного іспиту «Крок-2» з АТЛ.........1
екстемпоральної рецептури».
Науково-дослідна робота
Підготовлено блок лекцій з АТЛ
Підготовка науково-педагогічних кадрів
на основі мультимедіа технології з ефектаДокторів наук.................................................................3
ми комп’ютерних анімацій.
Кандидатів наук............................................................5
Отримано 2 грифи МОН та подано
Публікації
до видавництва «Практикум з технолоОтримано патентів...................................................1
гії ветеринарних препаратів»; підручник
Подано заявку на патент...................................6
«Біофармація».
Опубліковано статей........................................... 30
Проведено:
Видано 4 інформаційних листи
лекцій майстер-класу.............................................2
Студентське наукове товариство
відкритих лекцій.........................................................2
Кількість студентів................................................ 25
відкритих лабораторних занять................2
Кількість друкованих праць....................... 22
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Розроблено:
лікарські препарати............................................. 12
засіб малої механізації «Пристрій для
виливання вошарових супозиторіїв»............1
технологічні інструкції щодо приготування лікарських препаратів в умовах
аптек................................................................................................... 10
Підготовлено до ДФУ
(ст. 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби») проектів статей......................................................2
До VII з’їзду фармацевтів України:
підготовлено збірник «Нормативна документація щодо приготування ліків в умовах аптек» (пропозиції доповнень до ДФУ).
Госпрозрахункова діяльність
Участь у роботі технологічної комісії
20 тис. грн.
Підготовка аспірантів за контрактом
15 тис. грн.

Ексклюзивна діяльність на кафедрі
Постійно проводиться науково-практичний семінар для працівників аптек
«Нормативно-технологічні аспекти виробничої діяльності аптек в сучасних
умовах».
Пропозиції та плани
В рамках VII з’їзду фармацевтів України провести семінар-тренінг «Отримання
двошарових супозиторіїв в умовах аптек».
Придбати обладнання для проведення технологічних і фізико-хімічних досліджень супозиторіїв.
Профорієнтаційна робота
• Створення відеолекцій для абітурієнтів «Моє майбутнє місце роботи» та ін.
• Продовження налагодження зв’язків
з майбутніми базами працевлаштування
випускників НФаУ.
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ КАФЕДРИ
Кафедра біології, фізіології та анатомії людини
Завідувач кафедри
Малоштан
Людмила Миколаївна
д. біол. н., проф.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
Кравченко В.М.
д. біол. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа — 310 м2, навчальні лабораторії — 5, лабораторії
НДР — 2.
Обладнання кафедри: комп’ютерів — 8, принтерів — 2, сканерів — 2,
імунферментативний аналізатор — 1, біохімічний аналізатор — 1, ФЕК — 1,
бінокулярний мікроскоп — 2, монокулярний мікроскоп — 9, рН-метр — 1,
центрифуга — 1, термостати — 2, гігрометри — 3.
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 4, кандидатів наук — 11.
Підготовлено: аспірантів — 1, здобувачів — 3, магістрів — 5, здобувачів докторантів
наук — 2.
Виконані дисертаційні роботи: подано до Спецради — 4; захищено — 2 (одна
з яких докторська).
Підвищення кваліфікації: 1 доцент кафедри підвищив кваліфікаційний рівень
в ІПКСФ НФаУ.
Навчальний процес. Інновації: вперше розроблені лекції в мультимедійній формі
з дисциплін «Вікова фізіологія» для фармацевтичного та іноземного факультетів.
Методична робота: підготовлено нових текстів лекцій — 43, практичних занять — 30, відкритих лекцій — 5, практичних занять — 5, тестових завдань — 770, статей до «Фармацевтичної енциклопедії» — 6. Розроблено: навчально-методичний посібник «Анатомія та фізіологія» для самостійної позааудиторної роботи студентів (Малоштан Л.М., Жегунова Г.П., Рядних О.К., Петренко І.Г.); навчальний посібник «Біологія
з основами генетики» для студентів ІФ (Кравченко В.М., Садовниченко Ю.О. та ін.). Видано: 1 — підручник, 1 — посібник, 1 — збірка завдань, 2 — методичні рекомендації.
Участь у СНТ: II тур Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених — 5 доповідей (відзначено дипломами II та III ступенів). На базі кафедри
біології, фізіології та анатомії людини була проведена VII міжвузівська конференція
з фізіології та валеології між НФаУ, ХДМУ, ХНПУ.
Науково-дослідна робота. При кафедрі працює проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень за напрямками: вивчення токсичних властивостей парфумернокосметологічних засобів, фармацевтичних препаратів, БАДів, засобів побутової хімії
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та до клінічне дослідження лікарських засобів. Опубліковано
15 статей (журнали, індекс цитування за Scopus — 2.62 (Малоштан Л.М.); 1 — монографія,
1 — інформаційний лист; одержано 2 патенти, подано заявок
на патенти — 10.
Гранти: грант переможцю
IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець
Харківщини» в номінації «Хімія, біологія, сільське господарство, фармація».
Конференції: участь у 11 міжнародних та 19 всеукраїнських конференціях.
Госпрозрахункова діяльність. На базі ПЛМД здійснюється госпрозрахункова діяльність на загальну суму 25,0 тис. гр.
Профорієнтаційна діяльність. Проводилась активна профорієнтаційна робота
в м. Харків (ЗОШ №12, 20, 151, 159, 131, 47 та коледжах), навчальних закладах інших регіонів (м. Балаклія, м. Змиїв, м. Куп’янськ, м. Кремінна).
Громадська діяльність. Малоштан Л.М. — головний редактор Українського біофармацевтичного журналу, вчений секретар Спецради, зав. лаб. морфофункціональних
досліджень.

Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Вороніна
Загайко А. Л.
Лариса Миколаївна
д. біол. н., доц.
д. біол. н., проф.,
засл. працівник освіти України

МТБ кафедри. Загальна площа — 318 м2: корисна площа — 267 м2; експериментальні лабораторії — 51 м2 , приміщень для викладачів — 3, навчальних аудиторій — 2,
наукова лабораторія — 1, бібліотека (у кабінеті зав. каф.), комп’ютерів — 4, аналізатор
АК-11, аналізатор біохімічний АИФ 340, ваги аналітичні ВЛР-200 в компл. с різновагами,
іонометр (ЭВ-74), прибор для електрофорезу (ПЭФ-3).
Науково-педагогічні кадри. Кафедра має 13 викладачів, з них 4 доктори наук та
9 кандидатів наук. На цей час на кафедрі заплановані та виконуються 6 кандидатських
дисертацій: 2 — пошукачами кафедри та 4 контрактними аспірантами. Захищені 2 докторські та 1 кандидатська дисертації.
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Навчальний процес
Методична робота: написано 3 і поновлено 13 лекцій з біологічної хімії, поновлено 6 лекцій з клінічної біохімії, 5 лекцій з загальної біохімії та молекулярної біології.
Оновлено 5 лекцій з функціональної біохімії. Оновлені 3 лабораторних заняття з функціональної біохімії. Здійснено переклад тестів з банку даних ліцензійного іспиту Крок-1, загальною кількістю 280, українською, російською та англійською мовами.
Вийшов з друку навчальний посібник для студентів, які навчаються англійською мовою. Підготовлений до друку навчальний посібник з грифом МОН «Функціональна біохімія». Протягом навчального року на були проведені 2 відкриті лекції та 2 відкритих практичних заняття.
Викладання англійською мовою здійснюють проф. Вороніна Л.М., доц. Кравченко Г.Б.,
доц. Стрельченко К.В., доц. Волощенко М.В.
Виховна робота: Усі викладачі проводять виховну роботу зі студентами під час
проведення лекцій та лабораторних робіт. 4 викладачі є кураторами груп іноземних
студентів.
Науково-дослідна робота
Опубліковано статей — 12, тез доповідей — 6.
Участь у науково-практичних конференціях: всеукраїнських — 3, міжнародних — 6.
Укладені договори про творчу співпрацю з НІВіВ «Магарач», м. Ялта та НДІ проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського, м. Харків.
Отримано патент на корисну модель та патент на винахід.
Студентське наукове товариство. На кафедрі працює СНТ, членами якого є 23 студенти ІІІ курсу. Було проведено 2 засідання та опубліковано статей — 2, тез — 4, участь
студентів у конференціях — 3.
Госпрозрахункова діяльність склала 62 тис. 600 грн (за надання платних освітніх
послуг з поглибленого вивчення біохімії та навчання 4 контрактних аспірантів).
Профорієнтаційна діяльність. Проводиться співпраця з адміністрацією
навчально-виховного комплексу №116 та фізико-математичним коледжем №27 щодо
здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів зазначених середніх шкіл.
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Кафедра ботаніки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Сербін
Анатолій Гаврилович
д. фарм. н., проф.

Хворост О.П.
д. фарм. н., проф.

МТБ: 9 комп’ютерів з периферією, мікроскопи різного призначення — 72, центрифуги, термостати, ротаційний випаровувач та ін.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 2, кандидатів наук — 12.
Навчальний процес. За звітний період видано 4 посібники, 12 методичних вказівок, 2 збірники завдань. Подано до друку 1 підручник, 1 посібник, 2 збірники завдань,
3 методичних вказівки. Підготовлений до друку «Атлас по морфології рослин». Підготовлено 18 нових текстів лекцій, 4 нові заняття, 270 тестових завдань з відповідями.
Науково-дослідна робота. Захищено — 3, підготовлено — 2 кандидатські дисертації. Проходить клінічне дослідження 1 субстанція, 11– доклінічне. Опубліковано 17 робіт. Отримано 2 патенти та подано заявку на 1 патент. Індекс цитування — 1,8. Кафедра
має наукові зв’язки з факультетами у Запоріжжі, Львові, Тернополі, Івано-Франківську та
інших містах України. СНТ налічує 14 студентів.
Профорієнтаційна діяльність. Співпраця зі школами м. Харкова, Харківської та
Полтавської областей.
Громадська діяльність. Співробітники кафедри отримували почесні грамоти і дипломи різного рівня. Кафедра є опорною для споріднених кафедр фармфакультетів України.
Перспективи:
– оновлення матеріально-технічної бази;
– оновлення та перевидання блоку навчально-методичної літератури;
– взяти участь у створенні арборетруму та оранжереї;
– підготовка кадрів;
– розробка субстанцій та передача їх фармакологам;
– госпрозрахункова діяльність;
– профорієнтаційна робота.
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Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Залюбовська
Ольга Іллівна
д. мед. н., проф.

Березнякова М.Є.
д. мед. н., проф.

МТБ кафедри. Площа — 20 м 2; МКЛ №2, ДП №23, де розташований комп’ютерний
клас, бібліотека та проводиться лікувальна робота. Обладнання: Мікроскопи — 16, камери Горяєва — 7, лічильник «Гемостат» — 1, комп’ютери — 6, принтери — 1, ФЕК — 1,
хроматомасспектрометр з ртутною приставкою — 1, масспектрометр МХ 7300А з вакуумним постом «ДИМАСК» — 1, лабораторний посуд, реактиви.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 3, кандидатів наук — 4.
Підготовка науково-педагогічних кадрів. Аспіранти на умовах контракту — 2; пошукувачі без відриву від виробництва — 2.
Підвищення кваліфікації. проф. Залюбовська О.І., проф. Березнякова М.Є., доц.
Зленко В.В., ас. Карабут Л.В. — ІПКСФ НФаУ.
Навчальний процес. Підготовлено нових навчальних програм — 8; банк тестів
та відповідей на них — 4786; нових текстів лекцій — 38; нових практичних занять —
64. Видано методичних рекомендацій — 4. Проведено лекції майстер класу — 3; відкриті лекції — 8; відкриті заняття — 12. Дистанційне навчання. Подано до центру дистанційного навчання 29лекційних матеріалів. Викладання англійською мовою — доц.
Зленко В.В. Курівництво практикою студентів — доц. Зленко В.В., доц. Фоміна Г.П.
Проведена акредитація ОКР бакалавр спеціальністі Лабораторна діагностика. Лекційні матеріали кафедри нагороджені дипломом ІІ ступеня. Зв’язки з роботодавцями.
МКЛ №2, МКЛ №23, МКЛШМД ім. О. Мєщанінова, НДІ медрадіології ім. Григор’єва,
МОД, МСЧ №8. Участь в студентських олімпіадах — 1 (ХГМУ, каф. пропедевтики
внутрішніх хвороб).
Науково-дослідна робота.
Опубліковано 26 статей у фахових виданнях. Співпраця з науковцями ЦНІЛ ХМАПО;
ЦНІЛ, каф. патологічної фізіології ХГМУ; каф. біологічної хімії ХНУ ім. В.Н. Каразіна; НДІ
антимікробної терапії м. Смоленськ; НДІ терапії ім. Л.Т. Малої. Участь у конференціях:
міжнародних — 4; всеукраїнських — 6; вузівських — 12. Студентське наукове товариство — 10 чол., відповідальна проф. Березнякова М.Є. Проводяться експериментальні роботи, готуються та публікуються тези у наукових збірках.
Профорієнтаційна діяльність. Проводилась робота в ЗОШ та коледжах. Виступ по радіо — 2. Прочитано лекцій — 18. Проведено екскурсій в клініко-діагностичні лабораторії —
6. Проводилось анкетування випускників. Планували подати документи в НФаУ — 18.
Громадська діяльність. Консультування в міському центрі реабілітації інвалідів
Чорнобиля — доц. Фоміна Г.П. Проведення санітарно-просвітницької роботи в середніх
навчальних закладах.
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Робота опорної кафедри. Проведені акредитаційні експертизи зі спеціальності
Лабораторна діагностика у БМУ, ТМУ. Головували в журі ІІІ Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності І–ІІ рівня зі спеціальності Лабораторна діагностика у Харківському базовому медичному коледжі. Проводили методичні наради з профільними кафедрами, наради-консультації для викладачів

Кафедра клінічної фармакології
з фармацевтичною опікою
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Зупанець Ігор Альбертович
д. мед. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України

Попов С.Б.
д. мед. н., проф.

МТБ кафедри. Площа — 792,0 м2; комп’ютери — 20, принтери — 8, копіювальний
апарат, мультимедійний проектор; бібліотечний фонд — 674 прим.; лабораторія клінічної
діагностики; Клініко-діагностичний центр; архів Клініко-діагностичного центру; комп’ютерний клас.
Науково-педагогічні кадри. Доктори наук — 3, кандидати наук — 10. Підготовка науково-педагогічних кадрів: аспіранти — 3, здобувачі — 7. Виконані дисертаційні роботи: кандидатська дисертація — 1. Підвищення кваліфікації: тематичне удосконалення — 22; атестація — 12.
Навчальний процес. Інновації: клінічні конференції у інтерактивній формі на лабораторних заняттях; впровадження у навчальний процес протоколів провізора (фармацевта)
згідно з наказом МОЗ України №158 від 22.02. 2010 р. Методична робота. Видано: підручник — 1, навчальних посібників — 2 (з грифом МОН), збірка завдань — 1. Проведено відкритих лекцій — 2, відкритих занять — 3. Дистанційне навчання: 80 презентацій за матеріалами лекцій розміщено на сайті Центру дистанційного навчання. Викладання англійською мовою: підготовлено та надано для отримання грифа посібник «Clinical pharmacy» та посібник
«Modern problems of bioethics». Керівництво практикою студентів. Зв’язки з роботодавцями: залучення нових клінічних баз для виробничої практики з клінічної фармакології; спеціалізація практики з фармінформації та фармопіки за окремими галузями практичної медицини; звітування за результатами виробничої практики з клінічної фармації у формі доповідей
на щорічній конференції з практики. Виховна робота: кураторство студентів спеціальності
Клінічна фармація І–ІІ курсів.
Науково-дослідна робота. Наукові школи: наукова школа клініко-фармакологічного
вивчення нових лікарських засобів проф. І.А. Зупанця. Публікації: статті — 79; патенти — 3;
ТУ — 1; нормативні документи МОЗУ — 2; наук. метод. рекоменд. — 1; інформ. листи — 4. Індекс цитування (база Scopus) — 0,654 (проф. І.А. Зупанець). Гранти: грант SPRI
для участі у HALT-HE EEU Investigators Meeting (проф. І.А. Зупанець, проф. С.Б. Попов,
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ас. К.О. Зупанець); грант Європейського директорату — О.Є.
Грінцова. Наукові зв’язки: участь
у роботі Всеукраїнських шкіл
ревматологів, ендокринологів,
кардіологів, гепатологів, гастроентерологів та фармакологів.
Конференції — 24 доповіді. Студентське наукове товариство:
учасників — 25; доповідей — 6;
наукових праць — 10. Виконано магістерських робіт — 17, дипломних — 3.
Госпрозрахункова діяльність: 425 784,00 грн.
Профорієнтаційна діяльність: презентація спеціальності у рамках роботи міжнародних науково-практичних заходів (м. Алмати, Казахстан; м. Київ, Запоріжжя, Харків); планові візити до шкіл та коледжів (19); виступи на радіо і TV.
Громадська діяльність. Нагороди та відзнаки кафедри: проф. І.А. Зупанець — відзнака у рейтингу «Панацея-2009»; Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава».
Ексклюзивна діяльність. Атестація лабораторії клінічної діагностики; розробка
сайту Клініко-діагностичного центру НФаУ; створення ПК «Клінічна фармакологія та
клінічна фармація» (за наказом МОЗ та АМН України); співробітництво з SPRI (США)
з питань клінічного вивчення лікарських засобів; проведення тренінг-семінару з GCP;
видання навчально-методичного практикуму «Клінічна фармація»; розробка протоколів
провізора (фармацевта) для наказу МОЗУ №158 від 22.02. 2010 р.; розширення
навчальних площ на клінічних базах.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Філімонова
Наталія Ігорівна
д. мед. н., проф.

Шевельова Н.Ю.
к. біол. н., доц.

МТБ кафедри:
загальна корисна площа............................. 152 м2:
• навчальні лабораторії — 4
• лаборантська — 1
• викладацька — 1
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• кабінет завідувача — 1
• наукова лабораторія ..................................1

Обладнання:
комп’ютери................................................................. 3
принтери........................................................................ 2

Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
подано до видавництва:
сканери............................................................................................ 1
методичних рекомендацій........................ 2
ксерокс............................................................................................. 1
посібників........................................................................1
Науково-педагогічні кадри:
Дистанційне навчання
докторів наук............................................................................ 1
Подано до Центру дистанційного
кандидатів наук...................................................................... 8
навчання лекції у мультимедійному
Викладання англійською мовою:
форматі.................................................................
174
проф. Філімонова Н.І., доц. Велика М.М.,
Готується до друку енциклопедичний
доц. Шевельова Н.Ю., доц. Сілаєва Л.Ф., ас.
тлумачний фармацевтичний словник............ 1
Дубініна Н.В.
лабораторний журнал..................................... 1
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Керівництво практикою студентів
аспірантів...................................................................................... 4
• навчальна ................................................................ 1
Подано до спецради дисертацій........................ 1
• виробнича ................................................................1
Підвищення кваліфікації: проф. ФілімоноВиховна робота
ва Н.І., доц. Велика М. М.
Кураторство над студентами
Методична робота:
підготовлено нових текстів лекцій......... 25 спеціальності Фармація І–ІІІ курсів.
Науково-дослідна робота:
оновлено текстів лекцій......................................... 27
опубліковано статей...................................... 14
підготовлено тестових завдань та відповітез доповідей..................................................... 26
дей на них .............................................................................740
отримано патентів............................................ 3
проведено:
участь у науково-практичних
відкритих лекцій.................................................................. 2
конференціях:
відкритих практичних заняття........................... 2
міжнародних....................................................... 2
розроблено:
всеукраїнських.................................................... 5
тестових завдань
вузівських.................................................................. 7
та відповідей на них...................................................... 45
кількість студентів
видано:
наукового гуртка................................................15
посібників..................................................................................... 1
Профорієнтаційна діяльність:
за кафедрою закріплено:
школи м. Харкова і області........................ 6
школи Полтавської області....................... 6
медичний коледж, м. Кременчуг ...... 1
Нагороди та відзнаки кафедри:
грамоти...............................................................................1
Перспективи:
1. Створення електронного підручника з мікробіології, вірусології та імунології.
2. Видання лабораторного журналу
з мікробіології.
3. Підготувати до захисту 4 аспірантів.
4. Ремонт науково-дослідної лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень та проведення її акредитації.
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Медико-біологічні кафедри

Кафедра патологічної фізіології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кононенко
Надія Миколаївна
д. мед. н., доц.

Тюпка Т.І.
д. мед. н., доц.

Науково-педагогічні кадри: док. наук — 4; канд. наук — 4.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: аспірантів (здобувачів) — 7; докторських
здобувачів — 1.
Виконані та захищені 3 дисертаційні роботи: 1 докторська, 2 кандидатські.
Нострифікована 1 докторська дисертація.
МТБ кафедри: площа — 253,4 м2, навчальні аудиторії — 3, комп’ютерний клас. Обладнання: 6 комп’ютерів, принтер, 2 багатофункціональних пристрої, кодоскоп, 3 мікроскопи, тонометр, 5 стетофонендоскопів, онкометр, торсіонні терези, електрокардіограф,
апарат Комовського, гемокоагулограф. Бібліотека — 300 примірників фахових видань
медико-фармацевтичного напрямку.
Підвищення кваліфікації: участь у міжнародних і всеукраїнських науковопрактичних конференціях (24); курси української мови (3 викладачі).
Навчальний процес: Методична робота: нові тексти до мультимедійних лекцій —
90, тестові завдання — 334, лекції майстер-класу — 5, відкриті лекції — 1, відкриті лабораторні заняття — 6. Видані 3 посібники з патологічної фізіології для підготовки студентів до ліцензійного іспиту Крок-1 Фармація (укр., рос., англ.). Подано до друку підручник
з патологічної фізіології за редакцією проф. Березнякової А.І. Дистанційне навчання: підготовка електронного підручника «Патологічна фізіологія». Викладання англійською мовою проводять доц. Крижна С.І., доц. Волковой В.А. Виховна робота — кураторство студентів спеціальності ТПКЗ І–ІІ курсів (куратор — доц. Тіщенко І.Ю.).
Науково-дослідна робота кафедри: наукові напрямки кафедри:
1. Фармакологічні дослідження біологічно активних сполук і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх використання в медичній практиці.
2. Система гемостазу в нормі та в умовах патології.
3. Патогенетичні механізми легеневої патології різного генезу.
4. Патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції.
Опубліковано — 25 статей, 24 тез доповідей. Студентське наукове товариство: кількість студентів — 42, опубліковано тез — 6, участь студентів у конференціях — 6.
Госпрозрахункова діяльність: проводяться госпдоговірні науково-дослідні роботи
з проведення аналізу незареєстрованих лікарських засобів щодо наявності аналогів лікарських засобів вітчизняного та іноземного походження на підставі діючої речовини. Підготовка 2 контрактних аспірантів.
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Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
Профорієнтаційна діяльність: у Харківській гімназії № 82, Катеринівській ЗОШ,
Царедарівському НВК, Комсомольському НВК (Харківська
обл., Лозівський р-н).
Громадська діяльність:
Кононенко Н.М. — вчений секретар Вченої ради НФаУ;
Крижна С.І. — заступник декана медико-фармацевтичного
факультету; Тіщенко І.Ю. — секретар ДЕК; Тюпка Т.І. — відповідальна за «Золоту книгу пошани НФаУ».
Нагороди та відзнаки: Почесні грамоти НФаУ (доц. Кононенко Н.М., доц.
Тюпка Т.І.); Грамота Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (доц. Кононенко Н.М.); Диплом переможця ХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (доц. Кононенко Н.М.).

Кафедра фармакології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду завідувача
кафедри

Дроговоз
Світлана Мефодіївна
д. хім. н., проф.,
засл. працівник
охорони здоров’я

Зайченко Г. В.
к. мед. н., доц.

МТБ кафедри: загальна площа — 231 м2, приміщень для викладачів — 3, навчальних
аудиторій — 5, наукова лабораторія — 1, бібліотека (у кабінеті зав. каф.), комп’ютерів — 4.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 3, кандидатів наук — 9.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: аспірантів — 5, здобувачів докторських —
7, кандидатських дисертацій — 2
Виконані дисертаційні роботи — 5, захищено кандидатських — 4, докторських — 1
Підвищення кваліфікації: 2 доценти кафедри — в ІПКСФ НФаУ.
Навчальний процес:
Інновації — вперше видано англійською мовою підручник «Фармакологія Cito».
Методична робота: підготовлено нових текстів лекції — 32, лабораторних занять —
28, розроблено тестових завдань — 284, проведено: лекцій майстер-класу — 2, відкритих
лекцій — 3, відкритих лабораторних занять — 6. Видано підручник-довідник, підручник
(англійською мовою), 3 навчальних посібника. Отримано диплом I ступеня в конкурсі
лекційних матеріалів.
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Медико-біологічні кафедри
Підготовлені
дипломна
і магістерська роботи.
Дистанційне
навчання:
проводиться підготовка електронного варіанту підручника
«Фармакологія Cito».
Викладання англійською
мовою: доц. Куценко Т.О., ас.
Уланова В.А., асп. Позднякова А.Ю. викладають дисципліни «Фармакологія», «Токсикологія».
Участь в студентських
олімпіадах: брали участь у підготовці 4-х студентів до I та II туру Всеукраїнської олімпіади з фармації, які посіли 2-ге місце в загальному заліку.
Виховна робота: 6 викладачів є кураторами груп іноземних студентів. Проведено
10 бесід, 2 екскурсії до музею природи.
Науково-дослідна робота: науковий напрямок кафедри — фармакологічне дослідження лікарських препаратів за 10 видами активностей (С.М. Дроговоз); репродуктивна фармакологія (С.М. Дроговоз, Г.В. Зайченко, І.М. Риженко).
Опубліковано: 30 статей, 39 тез-доповідей. Індекс цитування: С.М. Дроговоз — 0,357;
І.М. Риженко — 1,333 (база Scopus).
Гранти: грант компанії «Фік Медикаль» на наукові публікації (Г.В. Зайченко). Конференції: участь у 12 науково-практичних конференціях (4 — міжнародних, 4 — всеукраїнських, 4 — вузівських); семінари: 2 — всеукраїнських, 2 — міжвузівських.
Студентське наукове товариство: проведено 4 засідання СНТ; кількість студентів — 31, опубліковано статей — 2, тез — 23, участь студентів у конференціях — 6
Госпрозрахункова діяльність: контрактна тема МОЗ України на 80,0 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність: із 48 обов’язкових кандидатур кафедра забезпечила 33 — абітурієнти, 10 — магістрантів, 5 — аспірантів.
Громадська діяльність: С.М. Дроговоз — керівник регіональної групи з ПД ліків
ДФЦ МОЗ України; С.М. Дроговоз, І.М. Риженко — члени Спец. ради НФаУ; Ю.В. Столєтов — заступник декана; К.Г. Щокіна — секретар ПК «Фармація», Т.О. Куценко — член
профкому НФаУ.
Ексклюзивна діяльність на кафедрі: підручник-довідник «Побічна дія ліків», аналогів
якому немає; налагоджено постійний контакт з науковцями Китаю.
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Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.

Кафедра фармакотерапії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду завідувача
кафедри

Самура Борис Андрійович Кіреєв І.В.
д. фарм. н., проф., засл. діяч д. мед. н., доц.
науки і техніки України

МТБ кафедри. Загальна площа — 220 м2. Кафедра розташована на наступних базах: Обласна студентська лікарня (10 кімнат); 23-я міська клінічна дитяча поліклініка (5 кімнат); навчальний корпус по вул. Мельникова, 12 (1 кімната) — експериментальна лабораторія — 1.
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 3, кандидатів наук — 13, професорів — 2, доцентів — 10, асистентів — 4. Ст. лаб. Ніколаєв В.О. та ас. Литвиненко Г.Л. працюють над кандидатськими дисертаціями; доц. Таран А.В. — над докторською дисертацією. У 2009/2010 н. р. під керівництвом проф. Самури Б.А. переатестовані 2 докторські та
6 кандидатських дисертацій та захищена кандидатська дисертація здобувача Корнієнко В.І.
Підвищення кваліфікації: 3 доценти та асистент кафедри — в ІПКСФ НФаУ.
Навчальний процес. Навчальний процес повністю переведено на кредитномодульну систему. Вперше екзамени замінені заліковими модулями. Підготовлено 5 нових навчальних програм згідно з вимогами кредитно-модульної системи. Банк тестів
та відповідей на них: з фармакотерапії — 500, з першої долікарської допомоги — 600,
500 — англійською мовою. Методична робота: Прочитано 20 мультимедійних лекцій
для англомовних студентів, для вітчизняних студентів — 41. Проведено 13 відкритих
лекцій, 5 відкритих практичних занять, 4 відкритих лабораторних занять. Розроблено
2 методичні рекомендації та 2 посібники. Вперше видано англійською мовою підручник «Manual to FIRST EDICAL AID». Викладання англійською мовою: проф. Деримедвідь Л.В., доц. Кіреєв І.В., викладають дисципліни «Фармакотерапія з фармакокінетикою»,
«Перша долікарська допомога».
Науково-дослідна робота. Науковий напрямок — фармакологічне дослідження
лікарських препаратів за 10 видами активностей (проф. д. фарм. н. Самура Б.А.). Опубліковано: 70 статей (в фахових виданнях — 49), 36 тез-доповідей. За результатами досліджень отримано 3 патенти України, подані 3 заявки на патент. Проведено 3 науковопрактичні конференції для лікарів на клінічних базах кафедри: «Репродуктивне здоров’я
у підлітковому віці», «Диференційна діагностика шкірних проявів в клініці внутрішніх
хвороб», «Полінози».
СНТ: проведено 4 засідання; кількість студентів — 31, опубліковано статей — 2, тез —
23, участь студентів у конференціях — 6
Лікувально-консультативна робота кафедри: проконсультовано хворих — 924,
проліковано хворих — 368, виконано чергувань по стаціонару — 38, виконано процедур плазмафорезу — 294, проведено науково-практичних конференцій для лікарів — 10.
Профорієнтаційна діяльність. Кафедра проводить профорієнтаційну роботу
в загально-освітніх школах м Харкова та Харківської області, 22 абітурієнти виявили бажання вступити до НФаУ.
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ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ КАФЕДРИ
Кафедра економічної теорії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду завідувача
кафедри

Федоренко
Ірина Анатоліївна
к. екон. н., доц.

Лантух І.В.
к. екон. н., доц.

Науково-педагогічні кадри:
Професорсько-викладацький склад: Федоренко І. А., доцент, канд. екон. наук, Лантух І. В., доцент, канд. екон. наук., Зоідзе Д. Р., доцент, канд. екон. наук, Носик О. М., доцент,
канд. екон. наук, Овсієнко О.В., доцент, канд. екон. наук (на посаді викладача (за сумісництвом)), Набатова О.О., канд. екон. наук, викладач (за сумісництвом), Кучерява І. В., викладач, Телепнева О.С., викладач.
Підвищення кваліфікації доц. Федоренко І.А. — «Психолого-педагогічні засади
навчально-виховного процесу» (2009 р.).
Навчальний процес
Інновації: розроблено та надано до Центру дистанційних технологій електронний банк презентацій лекцій з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Розроблено оригінал-макети електронних підручників: «Економічна теорія» (доц. Федоренко І.А.),
«Мікроекономіка» (доц. Носик О.М.).
Методична робота. Проводиться постійна робота з розробки усіх видів методичного забезпечення, яке відповідає сучасним вимогам.
Викладання англійською мовою — лекції та семінарські заняття з дисципліни «Економічна теорія» для англомовних студентів проводить доц. Лантух І.В. Резерв викладання англійською мовою — викл., канд. екон.
наук Набатова О.О.
Виховна робота. Викладачі кафедри, які є кураторами груп
факультету економіки та менеджменту, сприяють активній участі
студентів в громадському, науковому, культурно-масовому, спортивному житті університету.
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Профорієнтаційна діяльність
Проводиться систематична профорієнтаійна робота у 12 школах Харківської обл.
Відповідальний за профорієнтаційну роботу доц., канд. екон. наук Носик О.М.
Студентське наукове товариство
Членами СНТ є 14 студентів.
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених — студенти Генсицька І.А.(група 2-М-1), (1 — ЕП- 2), Дуюн Д.О. (1-ЕП-1).

Кафедра екстремальної медицини
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гридасов
Віктор Іванович
к. фарм. н., доц.

Карпенко Л.А.
к. фарм. н, доц.

МТБ кафедри: площа — 412м2; обладнання — 8 од.;
бібліотека — 415 прим.; лабораторії (навчальні класи) — 4.
Науково-педагогічні кадри: кандидати наук — 5 чол.
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспіранти — 1;
докторанти-здобувачі — 1.
Підвищення кваліфікації — 1.
Навчальний процес.
Видано — 1 навчальний посібник (англійською та російською мовами)
Відкриті заняття — 6.
Викладання англійською мовою — 3 навчальні дисципліни.
Науково-дослідницька робота.
Наукові зв’язки з кафедрою УВМА м. Київ
Студентське наукове товариство — 6.
Профорієнтаційна діяльність
3 — ЗОШ в м. Балаклія.
3 — ЗОШ в  смт Якимівка
Запорізька обл.
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Кафедра менеджменту
та адміністрування
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Карамишев
Дмитро Васильович
д. н. з держ. упр., доц.

Кононов І.О.
к. екон. н., доц.

Матеріальна база кафедри
площа (м2) — 131
принтерів — 2
комп’ютерів — 4

Навчальний процес
Підготовлено:
Нових текстів лекцій — 119
Нових практичних занять — 129

Науково-педагогічні кадри
докторів наук — 3
кандидатів наук — 7
без наукового ступеня — 3
Підготовка науково-педагогічних
кадрів: здобувачів докторських дисертацій — 2; здобувачів кандидатських дисертацій — 2
Проведено:
Відкритих практичних занять — 1
Відкритих лекцій — 7
Видано та підготовлено до видання:
Навчальних посібників — 9
Методичних рекомендацій –10

Дистанційне навчання
Протягом року підготовлено комплекси навчально-методичних матеріалів
для впровадження дистанційної форми за спеціальністю Адміністративний менеджмент з дисциплін: «Техніка адміністративної діяльності», «Керівник адміністративної служби», «Менеджмент організацій», «Правові засади адміністративної діяльності»,
Розпочато підготовку матеріалів за двома вибірковими дисциплінами: «Менеджмент державних установ і організацій», «Управління інноваційними процесами».

Науково-дослідна робота
Опубліковано статей — 21.
Опубліковано тез доповідей — 5.
Участь у науково-практичних конКількість студентів СНТ — 6
ференціях: Всеукраїнських — публікацій
Підготовлено до захисту 12 диплом(конференції) — 3; міжнародних — публі- них та 19 магістерських робіт.
кацій (конференція) — 7; вузівських — 2
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Профорієнтаційна діяльність
Відповідальний за профорієнтаційну роботу ас. Чухно І.А. Протягом року здійснювалось оновлення та подальше інформаційне наповнення сайту Вищої школи менеджменту АМS НФаУ, підготовлено та надруковано рекламні матеріали, зроблено поштову розсилку інформаційних листів та рекламних матеріалів загальноосвітнім навчальним закладам Полтавської, Луганської обл., Республіки Крим, проводиться систематична робота у 20 школах Харківської обл., підготовлено для розміщення в метрополітені
рекламно-інформаційний ролик щодо отримання менеджерської освіти.

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації
Завідувач кафедри
Мнушко
Зоя Миколаївна
д. фарм. н., проф, засл. діяч
науки і техніки України

Резерв на посаду
завідувача кафедри
Півень О.П.
д. фарм. н., доц.

МТБ кафедри: загальна площа — 422,35 м2, навчальних аудиторій — 7 площею
247,65 м2, комп’ютерний клас з 9 комп’ютерами; обладнання: комп’ютерів — 14 од., підключених до мережі Internet — 2 од., принтер лазерний — 2 од., ксерокс, проектор, діапроектор, графопроектор «Лектор», мультимедійний проектор, сканер по 1 од.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 3, кандидатів наук — 21.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: докторантів — 2, аспірантів та здобувачів — 5. Виконані дисертаційні роботи: кандидатські дисертації — 6.
Підвищення кваліфікації: в ІПКСФ — цикли «Психологія менеджменту освіти»,
«Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів», «Основи педагогічної майстерності»; стажування на робочих місцях у відділах маркетингу та комерції, фінансів АТ
«УкркомунНДІпроект»; участь у науково-практичних конференціях і семінарах.
Навчальний процес. Видані 1 підручник, 4 навчальні посібники, 2 методичні
рекомендації. З використанням дистанційних технологій у віртуальному середовищі НФаУ розроблені електронні навчально-методичні матеріали: електронні конспекти лекцій, електронні версії практичних, ситуаційних та тестових завдань. Готується
електронний гіпертекстовий варіант підручника «Менеджмент та маркетинг у фармації». Створено власний веб-сайт кафедри (режим доступу: www.mmf-nphau.info). Впроваджено у навчальний процес однопрофільних кафедр 13 науково-методичних розробок. Прочитані 8 лекцій майстер-класу, 5 відкритих лекції, проведено 7 відкритих
практичних занять. 5 викладачів викладають англійською мовою. Кафедра співпрацює
з управлінськими структурами державного та обласного рівня, фармацевтичними виробничими, оптово-посередницькими та аптечними підприємствами, які є об’єктами
наукових досліджень, базою виробничої практики студентів, виконання магістерських, дипломних та курсових робіт. За підсумками виробничої практики з ММФ
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підготовлено дві доповіді на міжвузівську конференцію з виробничої практики за спеціальністю
Фармація.
Науково-дослідна робота.
Основні напрямки дослідження:
управління ризиками на фармацевтичному ринку, адаптивне та
маркетингове управління фармацевтичними організаціями, маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення конкурентного потенціалу торговельних марок лікарських засобів тощо. Опубліковано 35 статей, 52 тези конференцій, 14 методичних рекомендацій.
Співробітники кафедри взяли участь у 16 науково-практичних конференціях і 9 семінарах різних рівнів. Підготовлено до захисту 10 дипломних та 53 магістерських робіт,
за результатами яких під керівництвом викладачів кафедри опубліковано 13 тез на щорічній міжвузівській студентській науковій конференції «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
Госпрозрахункова діяльність. Господарський договір на суму 268,0 тис. грн.; підготовка 3 аспірантів за контрактом.
Профорієнтаційна діяльність на кафедрі проводиться згідно з визначеними пріоритетами ректора НФаУ.
Нагороди. Мнушко З.М. присвоєно почесне звання «Заслужений професор НФаУ».
Кафедра нагороджена дипломом І ступеня в номінації «Організаційно-економічний блок
дисциплін» як переможець конкурсу лекційних матеріалів НФаУ.

Кафедра організації та економіки фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Немченко
Алла Семенівна
д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України

Панфілова Г.Л.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри: 6 навчальних класів загальною площею 294,1 м2, кабінет завідувача,
4 доцентських, лаборантська. Клас навчальна аптека обладнана 5 комп’ютерами.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 2; кандидатів наук — 18.
Навчальний процес. Підготовлено: практичних занять — 80; текстів лекцій — 86;
тестові завдання та відповіді на них — 187.
Проведено: відкритих: лекцій — 3 в т. ч. 1 — майстер-класу; практичних занять — 2.
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Видано: посібників — 5; практикумів — 2; збірники завдань — 1; метод. рекомендацій — 12.
Подано до друку: підручників — 1; посібників — 1; практикумів — 4; методрекомендацій — 1.
Дистанційне навчання. Підготовлено електронні навчально-методичні комплекси з 5 дисциплін для студентів спеціальностей Адміністративний менеджмент, Економіка підприємства.
Викладання англійською мовою: викладачів — 4; навчальних груп — 10.
Керування практикою студентів: 20 видів практики в т. ч. навчально-ознайомча
(5), виробнича (13), стажування (2). Підготовлено та видано: 15 методрекомендацій та
5 практикумів. Участь у конференціях.
Участь в студентських олімпіадах: на всеукраїнській олімпіаді студенти зайняли
перші місця та отримали грамоти.
Виховна робота проводиться у відповідності з планом кафедри, використовуючи
широкий спектр форм та методів, бесід, тематичних вечорів, відвідування виставок, екскурсій, театрів та ін.
Науково-дослідна робота
Участь у розробці: проектів Законів України «Про лікарські засоби» у I та II редакції, «Про заклади охорони здоров’я»; Концепції реформування та розвитку системи державного контролю якості лікарських засобів з метою її гармонізації з ЄС; постанови КМ
України «Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби».
Опубліковано статей — 27; опубліковано тез — 3; монографій — 2
Участь у науково-практичних конференціях і семінарах:
міжнародних — 2; всеукраїнських — 7; вузівських — 16; семінарах — 8
Студентське наукове товариство: в СНТ кафедри займаються 8 магістрів та 5 студентів-дипломників.
Госпрозрахункова діяльність: підготовка 1 цільового аспіранта.
Профорієнтаційна діяльність: у середніх загальноосвітніх закладах (11 шкіл),
установах та організаціях фармацевтичної галузі; взято участь у виїзних акціях приймальної комісії НФаУ, у проведенні днів відкритих дверей НФаУ.
Громадська діяльність. Нагороди
Проф. Немченко А.С. нагороджена дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри», а також кафедра нагороджена
дипломом І ступеня в номінації «Організаційно-економічний блок дисциплін» як переможець конкурсу лекційних матеріалів НФаУ.
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Кафедра товарознавства
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Дем’яненко
Віктор Григорович
д. фарм. н., проф.

Дем’яненко Д.В.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база
Загальна площа — 145,22, м2
Експериментальні лабораторії — 17,1 м2
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 1; кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів: докторанти — 1; аспіранти – 2;
здоб. докт. дис. — 1; здоб. канд. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи: кандидатські — 1.
Підвищення кваліфікації: доценти — 1.
Навчальний процес
Методична робота
Підготовлено: тексти лекцій — 2; практичні заняття — 2.
Проведено: відкриті лекції – 3; відкритих практичних занять — 4; лекцій майстеркласу — 3.
Розроблено: методичних рекомендацій — 1; тестових завдань та відповідей до них — 300.
Видано: методичних рекомендацій — 3.
Подано до надання грифу: практикумів — 3.
Викладання англійською мовою: доцент — 1.
Науково-дослідна робота
Опубліковано статей — 4.
Отримано патентів — 3.
Участь у науково-практичних конференціях: всеукраїнських — 18; вузівських — 3
Кількість студентів наукового гуртка — 24.
Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти — 15000 грн.
Профорієнтаційна робота
Проводилась профорієнтаційна робота серед школярів.
Перспективи
• Підготовка нових кандидатів та докторів наук із числа іноземних громадян.
• Відкриття нової спеціалізації: провізор-товарознавець.
• Написання підручника з товарознавства.
• Розширення матеріально-технічної бази.
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Кафедра управління та економіки підприємства
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Посилкіна
Ольга Вікторівна
д. фарм. н., проф.

Сагайдак-Нікітюк Р.В.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Площа — 539,5 м2, 1 комп’ютерний клас — дипломного проектування, 15 комп’ютерів, бібліотека.
Науково-педагогічні кадри: 2 доктори наук, 10 кандидатів наук. Виконується
3 докторських, 7 кандидатських дисертацій. За 2009/2010 рр. захищена 1 дисертація;
підвищення кваліфікації — 6 співробітників кафедри.
Навчальний процес. Видано 3 навчальних посібника (знаходиться у видавництві — 3), методичних рекомендацій — 6, науково-методичних рекомендацій — 5. Проведено 11 відкритих занять. Розроблено матеріали для проведення занять за дистанційною
формою навчання з 11 дисциплін. Викладання дисциплін «Екологія» та «Патентознавство» здійснюється англійською мовою. Здійснено керівництво переддипломною
практикою 43 студентів.
Участь в студентських олімпіадах: Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»
(27 студентів), Міжрегіональний студентський конкурс «Аудитор-2010» (21 студент).
Виховна робота: організовуються щорічні зустрічі зі студентами, надається допомога у працевлаштуванні випускників; зі студентами відвідуються виставкова галерея
«АВЕК»; галерея «Маестро», вистави театрів м. Харкова.
Науково-дослідна робота: напрямок — «Економічний механізм управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості» (реєстраційний №0108U009175). Участь у 23 конференціях, зокрема за кордоном — 8. Індекс
цитування: кількість публікацій
проф. Посилкіної О.В., які включені до бази Scopus, — 3.
СНТ — 27 студентів.
Госпрозрахункова діяльність — 55 тис. грн. Комп’ютерні
курси (11 тис. грн); за рахунок коштів спонсорів: двічі на рік розміщено рекламу в метро та видано
буклети зі спеціальності «Економіка підприємства» — 4 тис. грн.,
видання 4 монографій до VII Національного з’їзду фармацевтів
України — 40 тис. грн.
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Профорієнтаційна діяльність. Надрукована рекламна продукція зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Логістика»; здійснюється Інтернет-розсилка, робота зі
школами м. Харкова та інших міст, економічними коледжами, студентами-випускниками
медичних, фармацевтичних та економічних навчальних закладів.
Громадська діяльність. Нагороди та відзнаки. Диплом III ступеня в номінації
«Організаційно-економічний блок дисциплін» конкурсу лекційних матеріалів НФаУ, подяка Харківської обласної державної адміністрації. Ексклюзивна діяльність на кафедрі:
комп’ютерні курси на госпрозрахунковій основі.

Кафедра управління якістю
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Коваленко
Сергій Миколайович
д. хім. н., проф.

Підпружников Ю.В.
д. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри: Загальна площа — 230 м2, навчальних аудиторій — 3, комп’ютерів — 4, три з яких підключені до мережі Internet.
Науково педагогічні кадри: 4 професори, 15 кандидатів наук.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: 1 докторант, 6 аспірантів, 8 здобувачів.
Виконані дисертаційні роботи: У 2009/2010 н.р. під керівництвом проф. Коваленка С.М. підготовлена та захищена докторська дисертація (Журавель І.О.) та три кандидатські дисертації (Кайдалова А.В., Федосов А.І., Борисова О.В.).
Навчальний процес: Видання: видана 1 монографія, 2 метод. рекомендації, підготовлено до друку 2 навчальних посібники та 4 метод. рекомендації. Лекції майстеркласу — 2, відкриті лекції — 6, відкриті заняття — 8.
Збільшився набір студентів на спеціальність ЯСС: у 2007 р. — 120, у 2008 — 137,
у 2009 — 153 студенти. Опрацьована і удосконалена технологія дистанційного навчання за допомогою мережі Internet для спеціальності 8.000001 «ЯСС» (магістри): у 2010 р.
успішно завершили навчання 13 студентів заочної форми навчання, три з яких одержали
диплом з відзнакою. У 2009/2010 н.р. навчаються за дистанційною формою 38 студентівзаочників. Практика та стажування студентів спеціальності ЯСС проводиться на провідних фармацевтичних та інших підприємствах країни, з якими налагоджені тривалі взаємовигідні стосунки. Серед них: ТОВ «ФК «Здоров’я», ВАТ «Фармак», ЗАТ «Дарниця», ТОВ
«Юрія-Фарма», ДП «Черкаси-фарма», ЗАТ «НВП «БХФЗ», ЗАТ «Біолік», ЗАТ «Біофарма»,
АТ «Стома», Харківський молочний комбінат, аптечні заклади тощо.
Для іноземних студентів, які навчаються на кафедрі англійською мовою, з дисципліни «Належна фармацевтична практика» розроблена навчальна програма, лекції,
практичні завдання, тести, також проводиться робота зі створення методичних рекомендацій.
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Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
Науково-дослідна
робота: За 2009/2010 н. р. опубліковано 25 наукових статей, у т. ч. 10 —
у зарубіжних виданнях, понад
60 тез доповідей, отримано 2 патенти. З 2005 р. на кафедрі започаткована щорічна науково-практична
конференція «Управління якістю в фармації», яка проводиться
з участю провідних фахівців у сфері контролю та управління якістю, а також студентів-випускників
спеціальності ЯСС, де вони проходять апробацію своїх дипломних
і магістерських робіт та публікують перші наукові роботи. У 2010 році конференція запланована в рамках проведення VІІ Національного з’їзду фармацевтів України. Співробітники кафедри беруть активну участь у виданні журналу «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації» (головний редактор — проф. Коваленко С.М.).
Профорієнтаційна діяльність. Колективом кафедри з метою залучення до навчання в НФаУ за спеціальністю ЯСС протягом 2009/2010 н. р. проводилася профорієнтаційна робота з проведенням мультимедійних презентацій для V курсу спеціальностей ТПКЗ, Фармація (вітчизняних та іноземних студентів), на провідних фармацевтичних підприємствах: а також у Лохвицькому медичному училищі, Куп’янському медичному коледжі та ХМАПО.

Кафедра фармакоекономіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Яковлєва
Лариса Василівна
д. фарм. н., проф., засл.
діяч науки і техніки України

Міщенко О. Я.
д. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Загальна площа — 72,5 м2., навч. аудиторій — 2, комп’ютерів — 3.
Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 2, кандидатів наук — 4, аспірантів
(контрактних) — 3, здобувачів канд. дисертацій — 3, здобувачів докт. дисертацій — 2.
Захищено канд. дисертацій — 2, докт. дисертацій — 2. Переатестація канд. дисертації-1.
Підвищення кваліфікації: ас. Кириченко О.М. — за циклом «Психолого-педагогічні засади
навчально-виховного процесу» (ІПКСФ НФаУ).
Навчальний процес. Методична робота. Підготовлено нових текстів лекцій — 38,
нових практичних занять — 45. Розроблено тестових завдань та відповідей на них — 390.
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Видано навчальних посібників — 2. Проведено відкритих лекцій — 2, відкритих практичних занять — 2. Проводиться підготовка електронних навч.-метод. матеріалів з дисципліни «Фармакоекономіка» та «Фармакоекономічні основи формулярної системи». Подано
до Центру дистанційних технологій навчання лекції у мультимедійному форматі — 40.
Викладання англійською мовою: дисципліна «Фармакоекономіка» (доц. Міщенко О.Я.).
Керівництво практикою студентів. Зв’язки з роботодавцями. Укладено додатково договори з 4 лікувально-профілактичними закладами. Участь в студентських олімпіадах.
ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з фармацевтичних
наук (магістрант К. Андрєєва). Виховна робота. Кураторство студентів ІV–V курсів спеціальності Клінічна фармація.
Науково-дослідна робота. Публікації, в т.ч. за кордоном: метод. рекомендацій–1,
статей — 22, тез доповідей — 48. Індекс цитування: проф. Яковлєва Л.В. — 0,143, проф. Бездітко Н.В. — 0,714 (база Scopus). Наукові зв’язки: кафедра входить до складу Українського
відділення Міжрегіональної громадської організації «Общество фармакоэкономических
исследований».
Конференції. Кафедрою проведена ІІІ наук.-практ. конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (25-26 лютого 2010 р.). Участь у семінарі та
11 наук.-практ. конференціях різного рівня. Зроблено доповідей — 12. Студентське наукове товариство. Кількість студентів СНТ — 24. Участь у наук.-практ. конференціях — 8.
Опубліковано: статей — 10, тез доповідей — 35. Отримано нагород — 5. Зроблено доповідей — 16. Підготовлено: дипломних і магістерських робіт — 23.
Госпрозрахункова діяльність. 12594,82 грн. (надання платних освітніх послуг) та
45,0 тис. грн. (контрактні аспіранти). За спонсорські кошти відремонтовано і обладнано
додаткову навчальну кімнату та проведено конференцію.
Профорієнтаційна діяльність. Укладені договори з 5 середніми загальноосвітніми закладами. Проведені екскурсії учнів старших класів шкіл м. Харкова до ЦНДЛ НФаУ.
Нагороди та відзнаки кафедри. Зав. кафедрою, проф. Яковлєвій Л.В. присвоєно
звання «Заслужений професор НФаУ» (грудень 2009 р.).
Ексклюзивна діяльність. Кафедра надає освітні платні послуги з вивчення студентами НФаУ додаткового спецкурсу «Підготовка фармацевтичного представника».
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ
ТА ІНЖЕНЕРНІ КАФЕДРИ
Кафедра процесів та апаратів хімікофармацевтичних виробництВ
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Зайцев
Олександр Іванович
д. фарм. н., проф.

Чернов А.М.
д. фарм. н, доц.

МТБ кафедри.
В користуванні кафедри — приміщення площею 600 м2, лабораторія НДС — 18 м2,
комп’ютерний клас — 54 м2, 12 комп’ютерів.
Науково-педагогічні кадри. На кафедрі працює 2 доктори наук, 6 кандидатів наук.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: виконується 1 докторська, 1 кандидатська
дисертації
Виконані дисертаційні роботи: захищено: 1 докторська, 1 кандидатська дисертації
Підвищення кваліфікації — 2 викладачі (доц.Жуковіна О.В., ас. Грецька Г.А., травень
2010 р.).
Навчальний процес.
Видано підручник, 2 посібники, подано до друку 2 посібники, проведено 4 відритих
лекції, 5 відкритих практичних занять.
Дистанційне навчання. Розроблені та впроваджені у навчальний процес дистанційні
курси з дисципліни «Інженерна комп’ютерна графіка в проектуванні обладнання» та «Інформаційні технології керування та проектування».
Викладання англійською мовою дисципліна «ОПГ» для магістрів фармації
Керівництво практикою студентів. Зв’язки з роботодавцями
Бази практики у Харкові, Києві, Лубнах, Одесі, Мінську, Горлівки, Херсоні — всього
12 міст, 27 виробництв.
Участь у студентських олімпіадах — участь у міжнародній конференції молодих
вчених «Наукові досягнення 2010», м. Запоріжжя
Виховна робота на кафедрі розглядається як невід’ємна частина освітнього процесу
і виконується у відповідності до щорічного плану.
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Фізико-математичні та інженерні кафедри
Науково-дослідна робота.
Наукова школа — «Дослідження процесів екстракції в системі тверде тіло — рідина»
Гранти. Наукові зв’язки. Конференції.
Договори з науково-технічного співробітництва із ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХДУ харчування та торгівлі, Інститутом елементоорганічних сполук РАН (м. Москва)
Студентське наукове товариство — 2 студенти, опублікована 1 праця.
Госпрозрахункова діяльність: ліцензія 16 регламентів.
Профорієнтаційна діяльність — проведені презентації на різноманітних молодіжних заходах країни та міста.

Кафедра фармакоінформатики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Пєнкін
Юрій Михайлович
д. фіз.-мат. н., проф.

Яценко Н.М.
к. фіз.-мат. н., доц.

Матеріально технічна база кафедри:
• загальна площа кафедри 						
559 м2
• лекційна аудиторія					
1 ауд.		
100 м2
• комп'ютерні класи					
7 класів
353 м2
• лабораторія інформаційних технологій				
18 м2
• аудиторія для самостійної роботи студентів			
35 м2
• комп'ютери								
48 ПК
• кафедральна локальна комп'ютерна мережа з виділеним сервером
• кафедральна бібліотека 						
655 примірників.
Науково педагогічні кадри:
• докторів наук — 1; кандидатів наук — 8;
• докторантів — 1, здобувачів — 3;
• захищена 1 кандидатська дисертація,
• підвищили кваліфікацію — 5 викладачів.
Навчальний процес:
• кафедра є опорною з дисципліни «Інформаційні технології у фармації»;
• кафедра переходить на використання в навчальному процесі безкоштовного програмного забезпечення;
• надруковано — 3 методичні рекомендації;
• подано до друку 2 посібники, 3 методичні рекомендації;
• кафедра проводить дистанційне навчання з 7 дисциплін для 4 спеціальностей;
• 2 дисципліни на кафедрі викладаються англійською мовою.
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Науково-дослідна робота:
• опубліковано статей — 8;
• отримано патентів — 4;
• виконуються гранти — 2;
• участь в конференціях: міжнародних — 7, всеукраїнських — 17;
• в студентському науковому
товаристві бере участь 18 студентів,
опубліковано 17 тез доповідей.
Госпрозрахункова діяльність:
• на кафедрі функціонують курси
«Європейський стандарт комп’ютерної
грамотності» поза навчальною програмою;
• проводиться робота з впровадженням нового програмного забезпечення в підрозділах університету та створення нових електронних ресурсів.
Громадська діяльність.
Проф. Пєнкін Ю.М. — академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член
координаційної ради МОЗ з інформатизації галузі.

Кафедра фізики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Тіманюк
Володимир Олександрович
к. фіз.-мат. н., проф.

Стороженко Г.П.
д. фіз.-мат. н, доц.

МТБ кафедри: Загальна площа — 961,0 м2.
Науково-педагогічні кадри: доктори наук — 2; кандидати наук — 9.
Готуються 2 докторські дисертації (доц. Погорєлов С.В., доц. Стрижаченко О.В.),
кандидатська дисертація (викл. Фролова Н.О.).
Навчальний процес
За результатами навчально-методичної роботи підготовлені (знаходяться у видавництві) навчальні посібники:
• Higher mathematics (Тіманюк В.О., Дягілева Ф.Г.)
• Комп’ютерне моделювання в курсах фізики і біофізики (Кокодій М.Г., Тіманюк В.О., Пєнкін Ю.М., Жук В.А.)
Впроваджене дистанційне навчання з дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія», «Електротехніка і основи електроніки» та ін.
Проводиться викладання дисциплін «Вища математика», «Біофізика» англійською
мовою.
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Науково-дослідна робота
За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано: статей у вітчизняних журналах — 18; статей у зарубіжних журналах — 4; тез доповідей на науковопрактичних конференціях: міжнародних — 7; всеукраїнських — 16. Індекс цитування:
проф. Тіманюк В.О. — 0,571, проф. Кокодій М.Г. — 1,167.
26–27 травня 2010 р. кафедра фізики спільно з кафедрою біофізики Харківського
національного медуніверситету провела V Міжрегіональну науково-методичну конференцію «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах».
Кафедра виконує наукові дослідження: термічний аналіз речовин; вимірювання діелектричної проникності ізотропних, анізотропних біооб’єктів; вимірювання розмірів
малих частинок (10 нм–100 мкм); вимірювання потужності випромінювання лазерів.
Професор кафедри Кокодій М.Г. є членом Спеціалізованої вченої ради ХНУ ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності 01.04.03.
З доповіддю про наукові дослідження кафедри на міжнародній конференції «Structure and Dynamics of Hydrogen-Bonded Systems» в Італії (Трієст) виступила доц. Животова О.М.
Госпрозрахункова діяльність
Кафедра відповідає за проведення занять з математики на підготовчих курсах для
абітурієнтів НФаУ, які поступають на спеціальності економічного напрямку.
Профорієнтаційна діяльність
Підготовлені мультимедійні лекції на тему: «Вода і життя», «Вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти».
Громадська діяльність
Співробітники кафедри беруть участь у громадській та адміністративній роботі університету: проф. Тіманюк В.О. — заступник голови вченої ради факультету промислової фармації; доц. Погорєлов С.В. — відповідальний секретар приймальної комісії НФаУ;
доц. Решетняк Ю.Б. — заступник декана факультету економіки та менеджменту.
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ГУМАНІТАРНІ КАФЕДРИ
Кафедра гуманітарних наук
Завідувач кафедри
Філяніна
Неля
Миколаївна
канд. пед. наук

Резерв на посаду
завідувача кафедри
–

Науково-педагогічні кадри: доцентів — 4, старших викладачів — 13 (з них кандидатів філологічних наук — 2 особи). Підвищення кваліфікації — 4 викладачі.
МТБ кафедри. Кафедра розташована на вул. Тимурівців, 11б: площа — 450 м2, з них:
аудиторії — 350 м2, комп’ютерний клас, обладнання; комп’ютер — 3, принтер — 1 ксерокопіювальний апарат — 1; на вул. Олександра Невського, 18: площа 186 м2, аудиторії — 96 м2; обладнання: комп’ютер — 2, принтер — 1.
Навчальний процес
Навчально-методична робота: розроблено та впроваджено у навчальний процес
програми та календарні плани з урахуванням нових розробок — 6.
Методична робота: підготовлено до видання 3 підручники. Проведено відкритих занять — 6.
Викладання англійською мовою: ведеться викладання англійською мовою дисципліни «Русский язык как иностранный» 5 викладачами.
Виховна робота. Участь у загальноуніверситетських заходах; проведення традиційних тематичних заходів: «Традиції слов’янських Новорічних святкувань», «Мы уже
говорим по-русски»; комплекс виховних бесід: «Правила проживання у гуртожитку»,
«Правила поведінки у громадських закладах» тощо.
Науково-дослідна робота. На кафедрі функціонує «Школа молодого викладача». Публікації — 13. Конференції — 4.
Студентське наукове товариство — участь
11 студентів-іноземців; надруковано
9 статей, нагороджено — 2 студенти.
Госпрозрахункова
діяльність.
Надання платних освітніх послуг для
іноземних студентів (зароблено коштів — 12 514 грн).
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Профорієнтаційна діяльність.
Планове відвідування студентами підготовчого факультету (з рекламною метою) корпусів НФаУ, бібліотеки; знайомство з навчальним процесом на кафедрах університету; проведення рекламної роботи серед студентів, що навчаються на основному факультеті, з метою залучення нових абітурієнтів з країн, де мешкають студенти основного факультету.

Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри
Любієва
Маргарита Василівна
к. філол. н., проф.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
–

Науково-педагогічні кадри — 2 кандидати наук.
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
– захищено дисертацій — 1 (Карасьова О.В.)
– виконується 4 кандидатських дисертації (Кулікова О.В., Латунова Н.В., Теляшенко В.Л., Проскура Є.В.).
Підвищення кваліфікації — Латунов І.С.
Навчально-методична робота. Викладання німецької, англійської, французької
мови за проф. спрямуванням для І та ІІ курсу, іноземна мова не за проф. спрямуванням (вибіркова), викладання на курсах для аспірантів та пошукувачів; для співробітників ректорату, завідуючих провідними кафедрами, докторантів та для професорськовикладацького складу університету.
Видано: Навчальний посібник з граматики англійської мови для студентів вищих
фармацевтичних закладів.
Розроблено: Мультимедійні лекції з англійської, німецької, французької мови заочного відділення зі спеціальностей Фармація, ТФП, Клінічна фармація, ТПКЗ; 4 збірники
тестових завдань з граматики для самопідготовки студентів до 1, 2, 3, 4 розділу модулів
з англійської мови; лексико-граматичний матеріал до підручника з англійської мови для
аспірантів та пошукувачів НФаУ.
Підготовлено до друку — підручник з французької мови для спеціальностей Фармація, Клінічна фармація, ТПКЗ та економічних спеціальностей.
Профорієнтаційна діяльність
– Бажаючих вступити до НФаУ — 15.
– Укладено договори — 17 шкіл різних регіонів України.
Співпраця з організаціями:
– DАAD — Німецькою службою академічних обмінів при Посольстві Німеччини в Україні; Французьким центром при Посольстві Франції в Україні; з медичними
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університетами України (Одеса, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Львів, ІваноФранківськ та ін.).
Студентське наукове товариство: кількість студентів — 40; участь студентів у конференціях — 9; кількість друкованих праць — 6; нагороди — 1.
Участь студентів у олімпіадах — 9.

Кафедра іноземних мов-2
Завідувач кафедри
Торяник
Людмила Андріївна
к. пед. н., доц.,
відмінник освіти України

Резерв на посаду
завідувача кафедри
—

Матеріально-технічна база кафедри. У розпорядженні викладачів кафедри знаходиться клас інтерактивних методів навчання з виходом в Інтернет на 14 посадкових
місць; який обладнаний принтером HP Laser Jet 1320 — 1; принтером кольоровим — 1;
магнітофоном — 3; сканером MUSTEK 2448 — 1; відеомагнітофоном — 1; відеокасетами — 25; аудіокасетами — 40; телевізором — 1.
Науково-педагогічні кадри. Кандидатів наук, доцентів — 1, ст. викл. — 4, асистентів — 3. Виконуються 3 кандидатських дисертації.
Навчально-методична робота. Кафедра має Portfolio (портфель) методичних розробок, які постійно оновлюються матеріалами згідно з сучасними загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти на рівні Threshold Level та Vantage Level (середній
та продвинутий рівні).
Отримано гриф МОН (травень 2010 р.) на підручник з англійської мови «Professional
English — Pharmacy Business: General», який присвячений VII з’їзду фармацевтів України.
Видано 3 збірники тестових завдань з англійської, німецької, французької мов для
самостійної роботи студентів.
Методичні рекомендації та завдання для підсумкового модульного контролю з англійської, німецької та французької мов для студентів І–ІІ курсів. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів дистанційної (заочної) форми навчання.
Складено навчальні завдання для розвитку навичок читання оригінальної літератури за фахом англійською мовою для студентів денної та заочної форм навчання.
Підготовлено до друку методичні вказівки до проведення занять методом casestudy.
Ведеться робота з підготовки гіпертекстового підручника з англійської мови
на базі підручника «Professional English — Pharmacy Business: General».
Наукова діяльність. Кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію за темою: «Особливості та проблеми викладання іноземної мови засобами E-learning
у сучасній системі вищої школи» (24–25 березня 2010 р.).
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Видано статей та тез — 35.
СНТ: кількість студентів — 22; участь студентів у конференціях — 4.
Створено систему додаткового навчання студентів, метою якої є безперервна мовна
освіта за допомогою платних курсів.
Міжнародна співпраця. Кафедра веде щільну співпрацю з англійською освітньою організацією «St. Nicholas college of London» у рамках інтенсивної програми
вивчення англійської мови «English in Weeks», яка включає швидкий мовний курс
на базі Callan Method.

Кафедра природничих наук
Завідувач кафедри
Трух
Валентина Степанівна
к. біол. н., доц.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
—

МТБ кафедри. Загальна площа — 350 м2, створені кабінети біології, хімії, фізики, математики та креслення, ботаніки, анатомії, інформатики.
Науково-педагогічні кадри. Загальна кількість викладачів — 13, серед яких кандидатів наук — 7, що складає 53%.
Проводиться робота над підготовкою 1 докторської дисертації (викл. Леонтьев Д.В.),
1 кандидатської дисертації (ст. викл. Матвєєва Г.С.)
Навчальний процес. Згідно з навчальним планом підготовка іноземних громадян
проводиться за трьома напрямками — медико-фармацевтичним, інженерним, економічним. Викладається 8 дисциплін.
Навчально-методична робота. Відповідно до кредитно-модульної системи підготовлено 15 робочих програм, переглянуто та поновлено тестовий контроль знань, проведено відкриті заняття, постійно проводиться робота з вдосконалення педагогічної
майстерності.
Готуються до друку: Біологія; навчальний посібник (Трух В.С. і співавтори)
1. Біологія в схемах та таблицях (для самостійної роботи) (Трух В.С., Матвєєва Г.С. та
співавтори)
2. Робочий зошит з креслення (Ніконенко Н. І. та ін.)
3. Хімія: Навчальний посібник (Андрєєва С.В. і співавтори)
Науково-студентська діяльність: 20 травня 2010 р. кафедра природничих наук
провела 9 Міжвузівську студентську конференцію «Шлях до науки — перші кроки»,
в якій взяли участь делегати з 5 вузів Харкова.
Госпрозрахункова діяльність. Кафедра надає додаткові освітні послуги з поглибленого вивчення біології та хімії понад обсяг програми.
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Профорієнтаційна діяльність.
Проведено ознайомчі екскурсії на кафедри НФаУ, постійно проводяться тематичні бесіди рекламно-інформаційного
характеру про НФаУ, участь в проведенні Дня відкритих дверей.
Виховна робота. Проведено ознайомчі екскурсії «Медицина для студентів», тематичні бесіди «Правила проживання в гуртожитку», «Навчальна дисципліна — шлях до успішного навчання», «Основи раціонального харчування» та ін.

Кафедра суспільних наук
Завідувач кафедри
Іванова
Карина Андріївна
к. соціол. н., доц.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
—

МТБ кафедри: Площа — 408,4 м2; обладнання — 10; комп’ютерний клас — 1; обчислювальна техніка: комп’ютери — 10; принтер — 1; сканер — 1.
Науково педагогічні кадри. Кандидати наук — 6.
Підвищення кваліфікації — канд. соціол. н. Шевченко Н.В. пройшла цикл підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні засади навчально-виховного процесу».
Навчальний процес: відкриті заняття — 4; дистанційне навчання — впроваджено,
у розробці — гіпертекстові підручники з дисциплін кафедри.
Викладання англійською мовою — к. соціол. н., доц. Іванова К.А., к. соціол. н. Шевченко Н.В., викл. Фесенко В.Ю.
Участь у студентських олімпіадах: «Актуальні проблеми створення нових
лікарських засобів» (НФаУ); «Григорій Сковорода: симфонія творчості» (IV студентські Сковородинівські читання; Національний літературно-меморіальний комплекс
Г.С. Сковороди); «Молодь-медицині майбутнього» (Одеський державний медичний
університет); «Болонський процес очами студентів» (III Міжнародна студентська наукова конференція, Київ); «Філософська проблема людини та сенс її життя» (Національний технічний університет «ХПІ»).
Виховна робота — кураторство — Ф ІІ курс 1–7 групи; організація екскурсій
(організатор доц. А.П. Лантух) — у першому семестрі були проведені тематичні екскурсії по храмах м. Харкова та оглядові екскурсії по місту (255 чол. — студенти ІІ курсу усіх
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факультетів). У другому семестрі був
проведений цикл екскурсій як по м. Харкову, так і за його межами та закордонні
екскурсії, які тільки почали впроваджуватися.
Науково-дослідна робота
Публікації — 24.
Студентське наукове товариство:
було підготовлено та опубліковано 19 тез
доповідей за філософською, суспільнополітичною, правовою та ін. тематикою.
За підсумками другого туру науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми створення нових лікарських засобів» (НФаУ) студентка К. Бондарева (ІV курс, Ф-9) була
нагороджена дипломом І ступеня; студентка Т. Баглай (І курс, ССО-2) дипломом ІІ ступеня.
Госпрозрахункова діяльність: аспірантські заняття з філософії, вступний та кандидатський іспит з філософії для аспірантів; заняття з магістрами.
Профорієнтаційна робота: відповідальна: вик. Кулакова О.М. (підшефні школи:
СШ №146; СШ №150; СШ №154; НВК №169).
Громадська діяльність: Почесна грамота МОЗ України доц. Івановій К.А.; грамота
доц. Івановій, доц. А.П. Лантух за підготовку студентів до конференції «Філософська проблема людини та сенс її життя» від Національного технічного університету «ХПІ»; співпраця зі студентським парламентом НФаУ (відповідальна доц. Шевченко Н.В.).

Кафедра українознавства та латинської мови
Завідувач кафедри
Світлична
Євгенія Іванівна
к. філол. н., доц.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
—

Матеріально-технічна база кафедри. Загальна площа — 510,6 м2, з них навчальні аудиторії — 291,4 м2; комп’ютерний клас, конференц-клас, клас-музей. Обладнання:
комп’ютерів — 11, принтер, телевізор, відеомагнітофон.
Науково-педагогічні кадри. Кандидатів наук — 8.
Підготовка науково-педагогічних кадрів. Здобувачів ступеня кандидата
наук — 4: робота над докторськими дисертаціями — 3. Виконані дисертаційні роботи — 2. Підвищення кваліфікації ПВС: курси ІПКСФ НФаУ — 1.
Методична робота. Розроблено 18 навчальних програм (із них за кредитномодульною системою — 12); 30 мультимедійних лекцій; 9 нових текстів лекцій;
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62 нових семінарських та практичних занять. Перероблено навчальних програм — 10
(із них за кредитно-модульною системою — 5); мультимедійних лекцій — 18. Проведено відкритих лекцій — 3; відкритих практичних занять — 6.
Розроблено навчальних посібників — 4. Видано підручників — 1; навчальних посібників — 9; методичних рекомендацій та завдань — 3.
Подано до друку у видавництво НФаУ: підручників — 1; навчальних посібників — 3.
Доповнено та перероблено тестових завдань та відповідей на них — 2105.
Дистанційне навчання: активно запроваджується.
Викладання англійською мовою: 2 викладачі (курси «Латинська мова» та «Історія України»).
Участь у студентських олімпіадах. Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Латинська мова» м. Львів, березень 2010 р. (студенти НФаУ посіли І, ІІІ та ІV місця). Університетська олімпіада з латинської мови — червень 2010 р. Міжнародний конкурс знавців
української мови ім. П. Яцика (І етап) — листопад 2009 р.
Виховна робота. Конкурси стіннівок «Козацькому роду нема переводу», «Голодомор», «До 65-річчя Великої Перемоги». Акція «Подаруй другові писанку». Виставка
раритетних фотографій і листівок «Від Різдва до Великодня». Конкурс малюнків «Латинські афоризми очима студентів». Відзначення Дня партизанської слави, 90-річчя
М. Руденка, 90-річчя Героя Радянського Союзу Кожедуба І.М., Дня Перемоги. Проведені тематичні заняття та екскурсії до історичного музею м. Харкова.
Куратори — 12 викладачів кафедри (культпоходи до театру — 4, відвідування ковзанки — 3, екскурсії до художнього музею — 4).
Науково-дослідна робота. Публікації у фахових журналах — 22. Конференції: міжнародні — 1; всеукраїнські — 1. Семінари-наради — 1.
Студентське наукове товариство: кількість учасників — 9 студентів.
Госпрозрахункова діяльність. Заняття з української мови на підготовчих курсах для абітурієнтів НФаУ — 30,0 тис. грн. Курси для студентів з вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» понад обсяги, встановлені навчальними планами — 1,5 тис. грн. Видання за рахунок спонсорів посібників «Культура мовлення»; «Граматичний практикум з української мови для самостійної роботи студентів»; методичних рекомендацій та контрольних завдань з української мови
для студентів заочної форми навчання — 2,48 тис. грн. Ремонт кабінету завідувача кафедри — 7,8 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність. Робота ведеться з 12 навчальними закладами України.
Нагороди та відзнаки кафедри. Диплом І ступеня переможця конкурсу лекційних матеріалів НФаУ у номінації «Гуманітарний блок дисциплін».
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Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри
Аркуша
Анатолій Олексійович
к. фарм. н., доц.

Резерв на посаду
завідувача кафедри
–

Матеріально-технічна база кафедри: спортзали площею 1607,6 м2, поле для мініфутболу зі штучним покриттям — 1125 м2 , майданчик із 12 тренажерами.
Науково-педагогічний склад кафедри: 12 викладачів, з яких 4 — кандидати наук,
2 доценти, інші обіймають посади старших викладачів.
Навчально-методична робота проводиться з двох дисциплін: «Фізичне виховання» для студентів I–II курсів, які займаються за кредитно-модульною системою, і «Фізичне виховання та здоров’я» (вибіркова дисципліна). В методичне забезпечення входять відповідні програми; анотований каталог спеціальної та допоміжної літератури.
методрекомендації до основних розділів програм; розширені плани-конспекти практичних занять; система рейтингового контролю та ін.
Науково-дослідна робота: займаються усі викладачі кафедри. Четверо з них — здобувачі. Працює студентський науковий гурток — 12 студентів. В березні проведена студентська кафедральна конференція, 10 кращих доповідей з якої були опубліковани в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.
Профорієнтаційна робота. Укладено 26 договорів про співпрацю. Проведено роботу у 9 навчальних закладах України; проведена зустріч з випускниками спортінтернату №2 та республіканського спортивного інтернату.
Громадська діяльність: Аркуша А.О. — голова Федерації гандболу Харківської обл.,
голова ревізійної комісії Федерації гандболу України. У 2009 р. А.О. Аркуші було присвоєне
звання «Почесний працівник фізичної культури та спорту». Нагороджений Почесною грамотою Харківського міського голови.
Ексклюзивна діяльність кафедри. Співробітники кафедри А.О. Аркуша та Ю.В. Шушпанова є тренерами гандбольної команди «Панацея»,
яка вперше (за свою історію (з 1991 р.) виборола
право виступати у суперлізі українського гандболу.
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КАФЕДРИ ІПКСФ
Кафедра педагогіки і психології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кайдалова
Лідія Григорівна
к. пед. н, доц.

Щокіна Н.Б.,
к. пед. н., доц.

МБТ кафедри. 3 навчальні аудиторії для проведення занять, 3 кабінети для зав. кафедри, доцентів і викладачів кафедри, 1 — для лаборантів. Методичний кабінет — к. 11.
Науково-педагогічні кадри: канд. наук, доценти — 3; канд. наук, ст. викл. — 1; виконання дисертаційних робіт — 3 докторські, 2 кандидатські; підвищення кваліфікації — 3 викладачі.
Навчальний процес
Методична робота. Розроблено 59 текстів лекцій, 144 методичні розробки до семінарських та практичних занять, підготовлено 41 навчальну програму, складено 220 завдань до модульного контролю.
Видання. Видано 2 монографії, 2 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації.
Подано до друку — 5, підготовлено — 3 методичні рекомендації.
Лекції майстер-класу проводяться на циклах підвищення кваліфікації викладачів,
відкриті заняття — згідно з графіком.
Дистанційне навчання упровадження на спеціальності «Педагогіка вищої школи».
Науково-дослідна робота. Науковий напрям «Педагогіка і психологія вищої медикофармацевтичної школи».
Надруковано статей у журналах
ВАК — 11 (у видавництві — 8).
Надруковано тез — 8 (у видавництві — 4).
Участь у конференціях — 14.
Наукові зв’язки — з 14 ВНЗ України.
СНТ: 5 магістрантів взяли участь
у 2 конференціях, опубліковано 5 тез,
захищено — 15 магістерських робіт,
готуються до захисту — 12.
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Госпрозрахункова діяльність. Загальна сума за звітний період — 10 935 грн.; інтерни (контракт) 10 935 грн.
Профорієнтаційна діяльність. Оновлено рекламу спеціальності «Педагогіка вищої школи»; оновлено інформаційний лист про спеціальність і надруковано 500 прим.;
розповсюджено інформаційний лист серед студентів, магістрів, інтернів, викладачів, учителів загальноосвітніх шкіл м. Харкова і області.

Кафедра промислової фармації та економіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Доровський
Олександр Вікторович
к. економ. н., доц., засл.
працівник фармації України,

Діхтярьов С.І.
д. фарм. н., проф.

МТБ кафедри. Загальна площа кафедри — 223 м2 (навчальних приміщень — 165 м2).
Технічне обладнання: 6 комп’ютерів, 2 ноутбуки, 2 мультимедійних проектори, 2 БФП
(принтери), графопроектор та ін.
Науково-педагогічні кадри. 100% викладачів кафедри мають науковий ступінь,
з них докторів наук — 1, кандидатів наук — 5.
Підготовка науково-педагогічних кадрів. Виконуються 2 кандидатські дисертації.
Виконані дисертаційні роботи. Захищена 1 кандидатська дисертація (наук. кер.
проф. Діхтярьов С.І.).
Підвищення кваліфікації пройшли 2 викладачі:
проф. Діхтярьов С.І. «Вища освіта та Болонський процес».
доц. Печенізька Л.О. «Психологія менеджменту освіти».
Навчальний процес.
Методична робота: розроблено 2 нові навчальні програми, навчальні та навчальнотематичні плани, 3 методичні рекомендації. Підготовлено 30 нових текстів лекцій, 68 методичних розробок лекцій та практичних занять, 93 нових тестових завдань.
Видання: подано до друку 2 методичні рекомендації.
Науково-дослідна робота ведеться за темами: «Технологія одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах» та «Організація промислового виробництва та стандартизація лікарських засобів».
Опубліковано 10 статей в наукових журналах і збірниках. Участь в 5 науковопрактичних конференціях в Україні і закордоном.
Госпрозрахункова діяльність. За навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації на госпрозрахункових циклах отримано 211 тис. грн.
Кафедрою організовано і проведено спільно з іншими кафедрами ІПКСФ позаплановий госпрозрахунковий цикл тематичного удосконалення в Придністровській Молдовській Республіці. Сума отриманих коштів склала 7280 доларів США.
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Профорієнтаційна діяльність. Для слухачів курсів підвищення кваліфікації проведені презентації спеціальностей НФаУ в містах Харків, Київ, Луганськ, Умань, Слов’янськ,
Стаханов та Придністровській Молдовській Республіці (м. Тирасполь). Інформацію про
можливості навчання в НФаУ отримали більше 450 чоловік.

Кафедра технології ліків і клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Пімінов
Олександр Фомич
д. фарм. н., проф.

Штриголь С.Ю.
д. мед. н., проф.

МТБ кафедри. Площа — 105,9 м2;
обладнання: 14 комп'ютерів, 3 ноутбуки,
5 принтерів, мультимедійний проектор.
Підготовка науково-педагогічних
кадрів: 2 контрактних аспіранти, заплановано виконання 2 докторських дисертацій,
планується 5 докторських дисертацій.
Захищені дисертаційні роботи та одержані дипломи кандидата фарм. наук: Бур'ян К.О. (наук. кер. доц. Крутських Т.В.), Ролік С.М. (наук. кер. проф. Пімінов О.Ф.), Товчига О.О. (наук. кер. проф. Штриголь С.Ю.).
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу пройшли
проф. Пімінов О.Ф., проф. Штриголь С.Ю.,
доц. Лукієнко О.В., доц. Цубанова Н.А., доц.
Шульга Л.І.
Навчальний процесс. Проведено 11 передатестаційних та 10 циклів тематичного удосконалення, 4 цикли «Інтернатура», на яких
пройшли навчання 944 слухачів та 511 інтернів.
Методична робота: Разом з профільними кафедрами розроблено, затверджено Координаційною науково-методичною радою
з післядипломної освіти при МОЗ України та
видано 4 типових навчальних плани і уніфікованих програм передатестаційного циклу.

Підготовлено:
20 нових текстів лекцій у вигляді мультимедіаслайдів, доповнено новим матеріалом 39 лекцій:
Розроблено: 1120 тестових завдань
з питань фармтехнології та 708 — з клінічної фармакології.
Проведено:
Лекції майстер-класу........................................... 1
Відкритих лекцій....................................................... 4
Відкритих практичних занять................12
Видано:
Навчальних посібників
з грифом МОН.......................................................................... 1
Метод. рекомендацій........................................... 7
Подано до друку:
1збірка зав., 3 метод. рек.
Науково-дослідна робота кафедри
ведеться у двох напрямках: доклінічні фармакологічні дослідження (кер. проф. Штриголь С.Ю.) та. технологічні дослідження
(кер. проф. Пімінов О.Ф.).
Публікації
Отримано патентів................................................. 6
Подано заявок на патент................................. 4
Опубліковано статей..........................................29
Опубліковано тез....................................................53
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Студентське наукове товариство
Кількість студентів ................................................ 9
Кількість друкованих праць ...................11
Отримано нагород................................................... 6
Госпрозрахункова діяльність
За навчання слухачів на госпрозрахункових циклах кафедрою отримано
2 млн. 762 тис. 940 грн.
Профорієнтаційна робота кафедри
охоплює 23 регіони України.
До VІІ з’їзду фармацевтів України підготовлено навч. посібник з грифом
МОН «Збірка тестів для самопідготовки
фахівців фармації до атестації» та 2 метод.
рекомендації.
Громадська діяльність Проф. Пімінов О.Ф — член Координаційної ради
МОЗ України з питань післядипломної

освіти, голова державної екзаменаційної
комісії; проф. Штриголь С.Ю. — член Державної екзаменаційної комісії; доц. Цубанова Н.А. — керівник СНТ НФаУ.
Ексклюзивна діяльність кафедри.
Співробітники кафедри взяли участь
у 4 зарубіжних конференціях (Дубаї, ОАЕ;
Москва, Росія; Познань, Польща; Кошіце,
Словакія).

Кафедра управління та економіки фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Толочко
Валентин Михайлович
д. фарм. н., проф., засл. діяч
науки і техніки України

Галій Л.В.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Площа — 120 м2, мультимедійні системи — 2, комп’ютери — 7, бібліотека — біля 600 прим.
Науково-педагогічні кадри. Докторів наук — 1, кандидатів наук — 8. Ведеться
підготовка 2-х докторів (Галій Л.В., Пестун І.В. ) і 4 кандидатів наук (в т. ч. 1 аспіранта). Виконані і подані на апробацію 1 докторська (Галій Л.В.) і 1 кандидатська дисертація (Немченко Л. А.). Усі викладачі підвищили кваліфікацію згідно з планом.
Навчальний процес. Впроваджуються дистанційні форми навчання, для чого створені електронний підручник «Управління фармацією» і електронний посібник «Основи підприємницької діяльності у фармації», ведеться підготовка зі створення інших
електронних видань. Проведено 3 лекції майстер-класу, 3 відкриті лекції, 9 відкритих
практичних занять. Виховна робота проводиться постійно у формі кураторства.
Науково-дослідна робота. Наукова школа проф. Толочко В.М. має тенденцію до
зростання (проф. Шаповалова В.О., проф. Посилкіна О.В., проф. Слободянюк М.М.).
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Кількість публікацій — 82, в т. ч. 14 статей, 2 практичних посібники, 11 рекомендацій, 4 — навчальних планів та програм,
51 теза, серед яких у матеріалах за кордоном — 10. У червні 2010 р. буде проведена
республіканська науково-практична конференція з міжнародною участю.
СНТ: підготовлено одну дипломну роботу, отримана нагорода на студентській
науково-практичній конференції.
Госпрозрахункова діяльність: складає 2 083 725 грн., в тому числі 235 925 грн. — підвищення кваліфікації спеціалістів фармації,
1 821 000 грн. — інтернів і 26 800 грн. — спонсорські кошти.
Профорієнтаційна діяльність. Охоплено 320 фахівців практичної фармації та інших зацікавлених осіб в регіонах України.
Громадська діяльність. Подяка начальника Головного управління МВС України
в Харківській області за співпрацю (проф. Толочко В. М.).

Кафедра фармацевтичного права
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Шаповалова
Вікторія Олексіївна
д. фарм. н., проф.

Абросимов О.С.
к. фарм. н., доц.

Науково-педагогічні кадри: докторів наук — 3; кандидатів наук — 6; без наукового
ступеня — 7.
Госпрозрахункова діяльність: 102 тис. грн.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: здоб. канд. дис. — 7; здоб. докт. дис. — 1.
Виконані дисертаційні роботи: захищено кандидатських дисертацій — 7.
Методична робота: підготовлено: нових текстів лекцій — 3; нових семінарських
занять — 20; проведено: відкритих практичних занять — 1; розроблено: методичних рекомендацій — 1; тестових завдань та відповідей на них — 93; видано: посібників — 1.
Науково-дослідна робота: опубліковано: статей — 28; участь у науково-практичних
конференціях: міжнародних — 2; всеукраїнських — 2; вузівських — 1.
Науково-дослідна робота здійснюється за такими напрямками.
• Вивчення особливостей нормативно-правового регулювання контрольнодозвільної системи щодо обігу психоактивних лікарських засобів (ЛЗ) усіх номенклатурноправових і класифікаційно-правових груп.
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Кафедри іпксф
Склад кафедри
• Судово-фармацевтичні дослідження в сфері
незаконного обігу контрольованих засобів і речовин різних класифікаційно-правових та номен- доц . Ха лі н М.М . проф . Шапов ал ов В. В. проф . Шапов ал ов а В .О . проф . Сосін І.К . вик л. Га ла ва н З .С .
клатурно-правових груп.
• Розробка
заходів
протидії
проникненню
на фармацевтичний ринок
ст . вик л.
доц .
асист .
ст . вик л.
доц .
асист .
Данілюк О. В.
Ніконов М.М.
фальсифікованих ЛЗ.
Бондаренк о В .В . Шапов ал ов Ва л. В. Васін а Ю .В . Абросимов О. С.
• Доказова фармація:
моніторинг раціонального і безпечного застосування ЛЗ.
асист .
асист .
асист .
асист .
асист .
ла б.
• Розробка нових ЛЗ Г олянд Ю. І. Ма лініна Н. Г. Ку рижев а О .О . Петренк о В .О . Казяйчев а А .О . Рудик а М .П .
на основі сильнодіючих,
отруйних, психотропних речовин, наркотичних, одурманюючих засобів і прекурсорів.

Кафедра якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гарна
Світлана Василівна
к. фарм. н, доц.

Євтіфеєва О.А.
к. фарм. н., доц.

МТБ кафедри. Площа — 119 м2; обладнання: графопроектор — 1, іонометр — 4, колориметр — 4, комп’ютер — 3, мілівольтметр — 2, рефрактометр — 1, мультимедійний
проектор — 1, бібліотека — 69 т.
Науково педагогічні кадри. Доктори наук — 3, кандидати наук — 12.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: виконується 12 кандидатських та
3 докторських дисертації.
Виконані дисертаційні роботи:
– кандидата фармацевтичних наук — Глущенко А.В., Шиньова Н.В.
– доктора фармацевтичних наук — Вишневська Л.І.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу пройшли доценти
Бурд Н.Б., Дроздова О.О., Колесніков О.В., ст. викладач Бондарєва Л.В.
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Навчальний процес. Проведено 3 передатестаційних та 11 циклів тематичного удосконалення, 2 цикли «Інтернатура», на яких пройшли навчання 577 слухачів та
512 інтернів. Лекційні, практичні та семінарські заняття супроводжуються мультимедійними презентаціями.
Методична робота. Розроблено 5 текстів лекцій, оновлено та доповнено новим
матеріалом 12 лекцій; переглянуто та оновлено 179 методичних розробок до лекцій, практичних, семінарських занять до навчальних циклів, переглянуто та оновлено 200 тестових завдань, розроблено 20 екзаменаційних білетів, проведено відкритих лекцій — 4. Видано 2 посібники, 4 методичних рекомендацій, 7 інформаційних листів.
Виховна робота проводиться серед інтернів та слухачів.
Науково-дослідна робота. Наукові школи проф. Георгіянц В.А., проф. Банний І.П.
Публікації, в т.ч. за кордоном: 11 статей, 35 тез.
Конференції з участю — 10, семінар — 1.
Студентське наукове товариство — 1.
Госпрозрахункова діяльність: 2 443 322 грн. (2 323 810 грн. — курси підвищення
кваліфікації та інтернатура, госптема 112 512 грн., аспірантура 7 000 грн.)
Профорієнтаційна діяльність: Луцьк, Рівне, Чернігів, Харків, Миколаїв, Полтава,
Севастополь, Дніпропетровськ, Суми, Чугуїв, Луганськ, взагалі — 1 299 курсантів.
Нагороди та відзнаки кафедри: Бондарєва Л.В. нагороджена дипломом переможця обласного конкурсу «Панацея» в номінації «Контроль якості лікарських засобів».
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Методична робота кафедр
Кафедра
1

Нові
тексти Нові ПЗ
лекцій
2

3

Відкр.
лекції

Відкр.
ПЗ

Майстерклас

Тестові
завд.
та відп.

4

5

6

7

6
–
2
1
1
6
4

–
–
–
–
–
–
–

2105
960
3
500
–
14
120

4
6
5

2
–
–

200
75
–

1
3
2
2
4
2
2
6
2

–
–
1
7
–
1
1
6
2

426
300
215
598
«Крок-2»
«Крок-2»
1975
500
1

2
2
2
–
2
2

3
2
–
1
–
–

420
150
45
300
500
37

3
1
2
2
6
12
6
9

–
–
–
–
5
3
2
1

770
270
280
1274
334
4786
284
500

Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
30
62
3
Іноземних мов
9
300
–
Іноземних мов-2
2
60
–
Суспільних наук
18
6
3
Фізичного виховання та здоров’я
–
2
–
Гуманітарних наук
–
40
–
Природничих наук
15
20
1
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
42
20
2
Фармакоінформатики
76
128
6
Процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
–
20
4
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
25
–
1
Фізичної та колоїдної хімії
18
1
4
Аналітичної хімії
5
4
2
Органічної хімії
12
4
1
Фармакогнозії
16
4
4
Хімії природних сполук
36
27
2
Медичної хімії
47
36
1
Фармацевтичної хімії
45
40
6
Токсикологічної хімії
4
10
2
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
19
–
2
Технології ліків
5
3
2
Заводської технології ліків
6
6
2
Промислової фармації
–
–
1
Біотехнології
45
40
2
Косметології та аромології
18
–
2
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії людини
43
30
5
Ботаніки
18
4
1
Біологічної хімії
3
3
2
Мікробіології, вірусології та імунології
48
3
2
Патологічної фізіології
90
–
1
Клінічної лабораторної діагностики
38
64
8
Фармакології
32
28
3
Фармакотерапії
5
5
13

213

Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
1

2

3

4

Клінічної фармакології з фарм. опікою
41
40
2
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
2
2
3
Екстремальної медицини
14
8
2
Менеджменту та маркетингу у фармації
106
30
5
Організації та економіки фармації
86
80
2
Фармакоекономіки
38
45
2
Управління якістю
50
50
6
Економічної теорії
1
20
–
Управління та економіки підприємства
87
60
9
Менеджменту та адміністрування
119
129
7
ІПКСФ
Фармацевтичного права
3
20
–
Управління та економіки фармації
118
23
6
Технології ліків та клін. фармакології
20
–
4
з фарм. опікою
Педагогіки і психології
59
144
4
Якості, стандартизація та сертифікації
5
–
4
Промислової фармації та економіки
30
38
–

5

6

7

3

–

1300

4
4
7
2
2
8
2
7
1

3
–
8
1
–
2
4
–
–

300
–
546
187
390
200
1
–
15

–
5

–
–

93
389

12

1

240

7
–
–

–
–
–

220
200
93

Видання кафедр
Видано
Кафедра
1

Подано до друку

підметод. підметод.
посіб. практ. зб. зав.
посіб. практ. зб. зав.
руч.
рек. руч.
рек.
2

3

4

5

6

7

Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови 1
9
–
–
3
1
Іноземних мов
–
1
–
–
12
1
Іноземних мов-2
1
1
–
3
7
1
Суспільних наук
–
5
–
–
6
–
Фізичного виховання та здоров’я
–
–
–
–
1
–
Гуманітарних наук
–
1
2
1
1
–
Природничих наук
–
–
–
–
–
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
–
–
–
1
1
–
Фармакоінформатики
–
–
–
–
3
–
Процесів та апаратів хім.-фарм.
1
2
–
–
–
–
виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
2
–
–
2
2
–
Фізичної та колоїдної хімії
1
2
4
–
–
–
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8

9

10

11

3
1
1
2
1
2
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
3
–
–
1
1

–
10
5
2
–
–
1

2
2

–
–

–
–

–
3

2

–

–

–

–
3

–
–

–
–

–
–

Методична робота кафедр
1

2

3

4

Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фармакогнозії
Хімії природних сполук
Медичної хімії
Фармацевтичної хімії
Токсикологічної хімії

5

6

–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
1
–
1
9
–
3
–
–
3
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
3
–
1
3
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
–
2
–
1
1
Технології ліків
–
3
–
–
2
Заводської технології ліків
–
4
1
–
3
Промислової фармації
–
2
2
–
–
Біотехнології
–
1
–
–
–
Косметології та аромології
–
–
–
–
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії лю1
1
–
1
2
дини
Ботаніки
–
4
–
2
12
Біологічної хімії
–
1
–
–
–
Мікробіології, вірусології та іму–
–
–
3
–
нології
Патологічної фізіології
–
3
–
–
–
Клінічної лабораторної діагнос–
1
1
1
4
тики
Фармакології
2
3
–
–
–
Фармакотерапії
1
1
1
1
2
Клінічної фармакології з фарм.
1
2
–
1
–
опікою
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
–
–
–
–
3
Екстремальної медицини
–
1
–
–
–
Менеджменту та маркетингу
1
4
–
–
2
у фармації
Організації та економіки фармації –
5
2
1
12
Фармакоекономіки
–
2
–
–
–
Управління якістю
1
–
–
–
2
Економічної теорії
–
1
1
–
–
Управління та економіки під–
3
–
–
6
приємства
Менеджменту та адміністрування –
2
–
–
6
ІПКСФ
Фармацевтичного права
–
1
8
–
1
Управління та економіки фармації 1
2
–
–
11
Технології ліків та клін. фармако–
1
–
–
7
логії з фарм. опікою
Педагогіки і психології
–
2
–
–
2
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7

8

9

10

11

–
–
–
–
–
–
–

4
–
–
–
–
2
2

–
–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
1
–
–

1
1
–
2
–
–

1
1
–
5
1
2

1
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

2
2
1
4
–
–

–

–

–

–

2

1
–

1
1

–
–

2
–

3
–

–

3

–

–

3

1

–

–

–

–

–

2

2

1

4

–
1

3
2

1
1

–
1

–
2

–

1

–

–

–

–
–

–
–

3
–

1
–

–
–

1

1

–

–

–

1
–
–
–

1
–
2
2

4
–
–
–

–
–
–
–

1
–
4
3

–

3

–

–

15

–

7

–

–

4

–
–

2
–

–
–

–
–

–
4

–

–

–

1

3

–

1

–

–
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1

Якості, стандартизації та сертифікації
Промислової фармації та економіки

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

2

–

–

4

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

2

Наукова робота кафедр
Конференції
Кафедра
1

Семінари

міжнар.

всеукр.

вузів.

2

3

4

міжнар. всеукр.
5

Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
1
1
–
–
Іноземних мов
14
3
4
1
Іноземних мов-2
–
1
–
–
Суспільних наук
5
2
–
–
Фізичного виховання та здоров’я
–
1
–
–
Гуманітарних наук
4
1
–
–
Природничих наук
–
–
3
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
7
16
–
–
Фармакоінформатики
7
17
–
–
Процесів та апаратів хім.-фарм. вир-цтв
1
–
–
–
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
–
7
–
–
Фізичної та колоїдної хімії
6
6
–
–
Аналітичної хімії
2
1
2
–
Органічної хімії
1
1
–
–
Фармакогнозії
3
3
1
–
Хімії природних сполук
6
1
1
–
Медичної хімії
2
3
–
–
Фармацевтичної хімії
11
4
1
–
Токсикологічної хімії
7
9
4
–
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
6
4
1
–
Технології ліків
8
2
2
–
Заводської технології ліків
4
1
1
–
Промислової фармації
4
1
2
–
Біотехнології
9
7
–
–
Косметології та аромології
3
2
6
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії людини
11
19
–
–
Ботаніки
4
5
4
–
Біологічної хімії
6
3
–
–
Мікробіології, вірусології та імунології
3
14
3
–
Патологічної фізіології
15
6
–
–
Клінічної лабораторної діагностики
4
6
12
1
Фармакології
4
4
4
–
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вузів.

Участь
у грантах

6

7

8

1
1
–
–
–
–
–

–
5
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

1
–
–

–
–
–

–
4
–

–
–
–
1
–
2
–
1
–

–
–
–
–
5
–
–
–
3

–
–
–
1
–
–
1
–
–

–
–
–
–
1
2

1
1
7
2
–
–

2
1
–
–
–
–

–
–
1
–
–
3
2

–
–
–
–
–
2
2

–
–
–
–
–
–
1

Методична робота кафедр
1

2

3

4

Фармакотерапії
3
6
3
Клінічної фармакології з фарм. опікою
11
5
2
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
–
18
3
Екстремальної медицини
1
1
1
Менеджменту та маркетингу у фар11
26
15
мації
Організації та економіки фармації
2
7
16
Фармакоекономіки
4
7
–
Управління якістю
5
8
8
Економічної теорії
10
1
–
Управління та економіки підприємства
23
6
3
Менеджменту та адміністрування
7
3
2
ІПКСФ
Фармацевтичного права
2
5
–
Управління та економіки фармації
10
1
2
Технології ліків та клін. фармакології
6
1
7
з фарм. опікою
Педагогіки і психології
5
15
–
Якості, стандартизації та сертифікації
8
2
–
Промислової фармації та економіки
3
2
–

5

6

7

8

–
–

–
9

10
–

–
4

–
–

–
–

–
1

–
–

–

–

9

–

–
–
3
–
–
–

–
1
4
–
–
–

8
–
4
–
12
–

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1

–

–

–

–
–
–

–
1
–

–
–
–

–
–
–

Статті та наукові видання
Опубліковано
статей
(журнали)
2

Кафедра
1

Видано
інформ. листів
монографій
і рек-цій
3
4

Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
22
Іноземних мов
25
Іноземних мов-2
10
Суспільних наук
14
Фізичного виховання та здоров’я
4
Гуманітарних наук
13
Природничих наук
4
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
22/4
Фармакоінформатики
8
Процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
13
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
7
Фізичної та колоїдної хімії
6
Аналітичної хімії
8
Органічної хімії
5
Фармакогнозії
56
Хімії природних сполук
60
Медичної хімії
25
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–
–
–
1
–
–
–

–
1
25
6
1
–
–

–
–
–

2
2
10

–
1
–
3
1
–
–

–
1
2
–
2
–
–

Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
Фармацевтичної хімії
Токсикологічної хімії

1

Аптечної технології ліків
Технології ліків
Заводської технології ліків
Промислової фармації
Біотехнології
Косметології та аромології

2

Технологічні кафедри

3

43
19

36
30
30/26
25
20
25
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії людини
12
Ботаніки
17
Біологічної хімії
12
Мікробіології, вірусології та імунології
14
Патологічної фізіології
25
Клінічної лабораторної діагностики
26
Фармакології
30
Фармакотерапії
70
Клінічної фармакології з фарм. опікою
32
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
4
Екстремальної медицини
3
Менеджменту та маркетингу у фармації
35
Організації та економіки фармації
27
Фармакоекономіки
22
Управління якістю
25
Економічної теорії
26
Управління та економіки підприємства
76
Менеджменту та адміністрування
26
ІПКСФ
Фармацевтичного права
28
Управління та економіки фармації
14
Технології ліків та клінічної фармакології з фарм. опікою
29
Педагогіки і психології
11
Якості, стандартизації та сертифікації
11
Промислової фармації та економіки
10

4

–
–

–
3

1
–
–
–
–
–

8
2
3
3
–
–

1
–
–
–
–
–
–
–
–

–
12
–
1
3
4
–
2
1

–
–
–
2
–
1
2
4
2

3
–
14
–
1
2
–
5
–

–
1
–
1
–
–

–
11
–
–
–
–

Студентське наукове товариство
Кафедра
1

Українознавства та латинської мови
Іноземних мов
Іноземних мов-2

Участь студентів у СНТ
К-ть
К-ть
Нагодрук.
студ.
роди
праць
2
3
4
Гуманітарні кафедри

9
40
22
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7
6
4

1
–
1

Участь в
олімпіадах/
конференціях
Всеукр. Обл.
5
6

3
–
22

–
–
–

Підготов.
диплом./
магістер.
робіт
7

–
–
–

Методична робота кафедр
1

2

3

4

5

Суспільних наук
19
19
–
5
Фізичного виховання та здоров’я
12
10
–
–
Гуманітарних наук
11
9
1
1
Природничих наук
25
–
20
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
6
3
2
–
Фармакоінформатики
18
17
1
17
Процесів та апаратів хім.-фарм. вироб2
1
–
–
ництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
9
3
1
–
Фізичної та колоїдної хімії
2
4
1
1
Аналітичної хімії
24
14
2
–/11
Органічної хімії
9
10
5
1
Фармакогнозії
80
55
4
1
Хімії природних сполук
52
10
1
1
Медичної хімії
29
7
1
1
Фармацевтичної хімії
19
2
1
1
Токсикологічної хімії
4
5
1
3
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
45
29
3
2
Технології ліків
25
22
2
1
Заводської технології ліків
58
13
2
2/1
Промислової фармації
20
2
–
5
Біотехнології
15
5
1
1/2
Косметології та аромології
26
–
–
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії людини
22
28
17
1
Ботаніки
14
7
2
3
Біологічної хімії
23
3
–
3
Мікробіології, вірусології та імунології
15
8
5
8
Патологічної фізіології
42
6
5
–
Клінічної лабораторної діагностики
10
6
1
–
Фармакології
31
25
6
6
Фармакотерапії
20
18
–
–
Клінічної фармакології з фарм. опікою
25
10
4
10
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
24
2
–
–
Екстремальної медицини
6
3
–
–
Менеджменту та маркетингу у фар106
30
5
7
мації
Організації та економіки фармації
5
3
1
4
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6

7

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–

92/–

–
–
–
–
–
1
–
–
1

–
2
–
–
39/18
16/25
9/2
19/4
1/–

–
–
–
–
–
–

35/–
2/7
29/13
5/5
29/5
11/9

1
–
–
–
–
1
2
–
–

–
1
–
1
–
–
1/1
–
3/17

–
–

–
–

8

546

–

5/8

Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
1

Фармакоекономіки
Управління якістю
Економічної теорії
Управління та економіки підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки фармації
Технології ліків та клін. фармакології
з фарм. опікою
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації та сертифікації
Промислової фармації та економіки

2

3

4

5

6

7

45
2
–
27
–

5
–
1
1
–

4
3
3
2
–

–
2
–
–
–

23
76
–
37/38
31

5
2

3
1

1
1

1
–

–
1

9

11

6

5

–

1

5
1
–

5
3
–

–
–
–

5
–
–

–
–
–

–/27
–
–

24
1
14
27
6
ІПКСФ
3
1
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Особисті досягнення
у навчально-виховній, науково-педагогічній,
науково-дослідній, методичній, видавничій
діяльності ректора В.П.Черних
у 2009/2010 навчальному році
Здійснюється активна участь у роботі державних, наукових та громадських установ:
• Голова Республіканської проблемної комісії «Фармація» МОЗ і МОН України;
• Голова науково-методичної комісії з фармації МОН України;
• Член Вченої ради ДП «Фармакологічний центр» МОЗ України;
• Член Президії Фармакопейного Комітету МОЗ України;
• Член Вченої медичної ради МОЗ України;
• Член бюро ДП «Фармакологічний центр» з реєстрації лікарських засобів і лікарських препаратів;
• Член секції хімії та хімічної технології Комітету з Державних премій науки і техніки;
• Член Хімічного відділення НАН України;
• Член Колегії Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів МОЗ України;
• Член експертної Ради ВАК України в галузі органічної та фармацевтичної хімії;
• Член координаційної ради при Харківській облдержадміністрації з питань охорони здоров’я та медичної допомоги населенню області;
• Член редколегій 17-ти науково-практичних та наукових журналів: «Провізор»,
«Фармацевтичний журнал», «Медична освіта», «Сучасна гастроентерологія та гепатологія», «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Український біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис», «Фармаком», «Український медичний альманах», «Український терапевтичний журнал», «Медицина сьогодні і завтра»,
«Експериментальна і клінічна медицина», «Раціональна фармакотерапія»;
• Голова Спеціалізованої вченої ради НФаУ;
• Член Спеціалізованої вченої ради ДНЦЛЗ.
Наукова діяльність:
• Отримано 5 патентів, подано 6 заявок на видачу патентів України на винаходи та
корисні моделі. Станом на 01.01.2010 р. у базі винаходів та корисних моделей Укрпатенту зазначено 348 авторських свідоцтв та 124 патенти, автором або співавтором
яких є В.П.Черних. Патентовласником 112 патентів є НФаУ.
• Під керівництвом В.П. Черних захищено 2 кандидатських дисертації, затверджено 1 кандидатську дисертацію.
• Здійснюється керівництво 1 докторською дисертацією, розробкою 11 лікарських
препаратів.
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Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.
• Опубліковано 5 наукових статей та тез доповідей, з них 3 — публікації у зарубіжних виданнях
• Публікації в офіційних та періодичних виданнях — 30.
• У рамках спільного освітнього спецпроекту «Щотижневика АПТЕКА», який
здійснюється видавництвом «МОРІОН» у співробітництві з Національним фармацевтичним університетом (НФаУ), здійснено цикл публікацій українського перекладу посібника «Розробка стандартів фармацевтичної діяльності. Фокус на допомогу
пацієнтові» (2006 р.). Друкується за виданням: «Developing pharmacy practice. A focus
on patient care. Handbook–2006 edition». Книгу підготовлено у співавторстві фахівців
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ; WHO — World Health Organization)
та Міжнародної фармацевтичної федерації (МФФ; FIP — International Pharmaceutical
Federation); авторський колектив: Karin Wiedenmayer, Rob S. Summers, Clare A. Mackie,
Andries G.S. Gous, Marthe Everard, за участю Dick Tromp. Українська версія першої редакції посібника публікується за загальною редакцією професора В.П. Черних.
© World Health Organization and International Pharmaceutical Federation, 2006
© МОРІОН (український переклад за загальною редакцією В.П. Черних), 2009
• Видано у 2009 р.
– Біобібліографічний покажчик «В.П.Черных. Полвека в фармации» — 3-тє,
доп. видання, у якому представлені напрями педагогічної, громадської та науководослідної діяльності вченого у галузі фармації та органічної хімії, ректора НФаУ проф.
В.П.Черних. — 544 с.;
– Видання у 2-х книгах:
Книга І: В.П. Черных. «Кафедра органической химии в формате двух столетий». Видання, присвячене створенню, рокам становлення одного із структурних підрозділів НФаУ — кафедри органічної хімії. — 302 с.;
Книга ІІ: Видання «Кафедра органической химии. Прошлое и настоящее, традиции и новаторство» — викладені біографічні відомості про викладачів, інформація
про навчально-методичну діяльність та наукові школи з напряму синтезу БАР, публікації
співробітників. — 904 с.;
– посібник «Абітурієнту НФаУ»;
– 2 серіальних видання — «Здобутки і плани НФаУ», «Організація навчального процесу в НФаУ».
• Проведено 7 лекцій майстер-класу.
• Взято участь у 48 заходах різного рівня (науково-практичні конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари та ін.).
• Проведено творчі зустрічі з молодими науковцями (аспірантами та докторантами НФаУ).
• Зроблено 30 доповідей та виступів на конференціях, семінарах, брифінгах, пресконференціях за різноплановою проблемною тематикою:
– Діяльність ВНЗ за умов кризи. Антикризові стратегії фінансової діяльності
– Нагальні проблеми фармації. Створення етичного кодексу фармацевтичних працівників
– Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій
– Актуальні питання створення нових лікарських засобів
– Фармацевтична освіта вУкраїні та у зарубіжних країнах
– Моніторинг якості фармацевтичної освіти в Україні
– Аспекти кадрової політики у фармосвіті
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Актив ректора
– Впровадження інноваційних технологій у фармацевтичну освіту
– Особливості підготовки фахівців у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
– Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції
– Вища фармацевтична освіта України — філософія підготовки фармацевтичних кадрів
– Психологічні аспекти підготовки кадрів для фармацевтичної галузі
– Досвід підготовки іноземних студентів
– Молодь і здоровий спосіб життя
– Репродуктивне здоров’я та фармація
– Біофармацевтичний кластер — поєднання теорії і практики економіки знань
– НФаУ — основа фармацевтичного кластеру Харківщини
– Вища освіта Харківщини та НФаУ
– Хронофармакологія
Доповіді, виступи, лекції з метою проведення просвітницької, наукової, профорієнтаційної роботи відбулися у багатьох ВНЗ, коледжах, училищах та інших закладах міст
України: Ровно, Луцьк, Житомир, Кіровоград, Черкаси.
• Участь у телевізійних програмах та радіоефірах:
– Щотижнева інформаційно-аналітична програма «STATUS QUO». Тема програми:
«Ситуація з грипом, чим в Україні лікують хворих, якість ліків».
– Інтерактивне спілкування у прямому ефірі телеканалу «Фора» у програмі «Прозора влада» про домовленості з Республікою Вірменія в галузі освіти.
– Програма «Прозора влада» — у прямому ефірі телеканалу «Фора». Тема: «Що думають фармацевти-науковці про ситуацію з епідемією грипу?».
– Щотижнева інформаційно-аналітична програма «Акценти». Тема: «НФаУ — головний вищий навчальний заклад фармацевтичної освіти».
• Офіційні закордонні поїздки у складі державних офіційних делегацій
з метою встановлення та розширення міжнародної діяльності та проведення широкої
профорієнтаційної роботи для збільшення набору іноземних студентів.
Країна
13–15 жовтня
м. Єреван, Республіка Вірменія
Міністерство вищої освіти
Посольство України
Хатлонська обл.
28–30 жовтня
м. Душанбе, ТАДЖИКИСТАН
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство вищої освіти
Посольство України

Мета візиту
– Обговорення питання співробітництва в освітній діяльності (відкриття центрів харківських ВНЗ)
– презентація НФаУ
– зустрічі за «круглим столом»

–

Підписання угод про співпрацю з Міністерством
освіти, Таджицьким державним медуніверситетом
– Обговорення питання про відкриття Харківського
інформаційно-консультативного вузівського центру
– презентація НФаУ
– зустрічі з абітурієнтами, випускниками шкіл та профільних коледжів; випускниками НФаУ
– зустрічі за «круглим столом»
– укладання угод з Таджицьким державним медичним
університетом та Таджицьким державним національним
університетом
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Здобутки кафедр НФаУ за 2009/2010 н.р.

• Відзнаки:
Подяка МОН України «За плідну організаторську і творчу роботу з інноваційного
розвитку освіти України» за результатами ХХІІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2009» (25–27 лютого, м. Київ).
Подяка «За плідну організаторську роботу по розвитку і упровадженню освітніх інновацій» за результатами Виставки навчальних закладів «Інноватика в освіті України»
(2–4 грудня 2009 р., м. Київ).
Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня за особистий внесок у розбудову демократичної держави (Указ Президента України №53/2010 від 20.01.2010 р.)
Почесна грамота МОН України та АПН України за творчу організаторську
роботу з розвитку сучасної національної системи освіти (17–17.03.2010 р. м. Київ)
• Публікації, присвячені 50-річній діяльності В.П. Черних у фармацевтичній освіті,
у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях — 36.
• Публікації у рубриці «Здоров’я» газети «Главное» — 15.
,
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Перспективний
план розвитку
Національного
фармацевтичного університету
на 2010/2011 навчальний рік
2011 рік на державному рівні визначений як рік освіти та інформаційного суспільства.
Наші інтелектуальні, кадрові, фінансово-матеріальні ресурси, внутрішня та зовнішня політика, консолідація зусиль всього колективу дозволить не
тільки подолати наслідки демографічної, економічної кризи, але й розвиватися університету як осередку освіти, науки, інноваційних технологій, культури
та забезпечити розвиток конкурентних
переваг вітчизняної освіти та науки.
Наші плани є реалістичними та націлені на поєднання освіти, досліджень та
інновацій, що забезпечать якісно новий рівень університету.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Відповідальні:
перший проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Гриценко І.С.,
проректор з науково-педагогічної роботи
доц. Котвіцька А.А.,
заступник ректора з навчальної роботи
доц. Віннік Л.М.,
зав. НМЛ з фармацевтичної освіти
доц. Огарь С.В.,
директор Центру дистанційних технологій навчання
Панкратова Я.І.
декани,
завідувачі кафедр
На виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указів
Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в
Україні», наказу Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993 р. «Про затвердження «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених Міністерством освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України,
забезпечити якісне проведення навчального процесу за всіма формами
навчання з усіх спеціальностей, проліцензованих в НФаУ.
Відповідно до Національного плану розвитку системи охорони здоров’я
на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. № 815 «Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 р.», затвердити Концепцію
розвитку фармацевтичної освіти в Україні.
Забезпечити розробку складових галузевих стандартів вищої освіти нового покоління з виділенням компетенцій для спеціальностей фармація, клінічна фармація, технологія фармацевтичних препаратів, технологія парфумернокосметичних засобів.
Завершити роботу з впровадження в організацію навчального процесу:
системи автоматизованого обліку поточної та семестрової успішності, обліку поточного відвідування занять; облікової картки студента (індивідуальний
навчальний план + картка + додаток до диплому); переведення заочної та вечірньої форм навчання на кредитно-модульну систему організації навчального
процесу та рейтингову систему оцінювання знань та умінь студентів.
Опрацювати можливість створення маркетингової аналітичної групи з
вивчення ринку освітніх послуг, прогнозування розвитку освітньої діяльності
університету та координації рекламно-інформаційної роботи.
Розвивати в НФаУ такий напрям діяльності, як «Освіта впродовж життя»,
рекламуючи та залучаючи фахівців для навчання з метою одержання другої
вищої освіти дистанційно за спеціальностями, які є привабливими для розширення можливостей особистості та для перспективи працевлаштування.
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Освітня діяльність

.

Опрацювати механізм створення сектору моніторингу якості освітянських послуг в НФаУ; запровадити рейтинг кафедр, а головне – рейтинг викладача; постійно проводити соціологічні опитування студентів та викладачів
з метою аналізу стану навчально-виховного процесу та його удосконалення.
З метою інтеграції у європейський освітній простір розширювати спектр
освітніх послуг, у тому числі запровадити програми обміну студентів з зарубіжними університетами з видачею по закінченню програми міжнародних
сертифікатів.
Для студентів денної форми навчання здійснити: в умовах багатопредметності у навчальних планах перехід на циклову систему викладання дисциплін
з обсягом 36–108 годин (1–3 кредити); оптимізувати використання навчальних площ та навчально-допоміжних приміщень для переведення деяких курсів на однозмінне навчання.
На виконання наказу № 86 від 26.02.2003 р. «Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації
та закладів післядипломної освіти» надавати методичну допомогу фармацевтичним факультетам з питань розробки навчальних програм, підвищення кваліфікації викладачів шляхом проведення семінарів, конференцій з
науково-методичних питань фармацевтичної освіти.
Забезпечити виконання затвердженого Центральним методичним кабінетом МОЗ України плану видання навчально-методичної літератури
державною мовою з отриманням грифів МОН та МОЗ України. Покращити забезпечення навчально-методичною літературою студентів, що навчаються англійською мовою. Збільшувати бібліотечний фонд НФаУ.
Створити центр незалежного тестування студентів НФаУ з його оснащенням навчально-контролюючими системами та підготовкою викладачів з тестування.
Крок-2 Фармація. Продовжити формування банку тестових завдань
ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-1 Фармація, Крок-2 Фармація
для самопідготовки студентів українською та англійською мовами. Удосконалити комплекс заходів з організації підготовки студентів до складання іспитів
Крок-1 Фармація.
Ліцензувати спеціальності 8.050208 Логістика, 8.050201 Менеджмент організацій та здійснити заходи з ліцензування спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Забезпечити подальший розвиток основ професійної діяльності,
практичних умінь, навичок та компетенцій щодо підготовки майбутніх
фахівців шляхом удосконалення їх практичної підготовки, розширення баз
практики на основі укладених договорів. Здійснювати різні види практик у західних регіонах України та за кордоном.
Впровадити тезу «Освіта впродовж життя» шляхом якісної післядипломної підготовки фахівців з урахуванням потреб фармацевтичної галузі; активізувати розвиток співпраці із зарубіжними країнами у напрямі післядипломної освіти.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відповідальні:
проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.,
зав. науково-дослідних лабораторій,
завідувачі кафедр
Здійснювати наукову роботу згідно з Державною цільовою науковотехнічною та соціальною програмою «Наука в університетах» та забезпечити
ефективне використання науково-педагогічних кадрів та науково-технічного
потенціалу університету.
Забезпечити виконання планів підготовки докторів та кандидатів наук на
2010-2011 роки, затверджених МОЗ України та Вченою радою університету.
Забезпечити 100% ефективність докторантури, аспірантури на місцях
державного замовлення.
Залучати на навчання на контрактній основі до аспірантури та докторантури іноземних громадян, співробітників фармацевтичних факультетів, практичної фармації та фармацевтичних підприємств.
Розширювати спектр пріоритетних фундаментальних досліджень, а також сприяти розвитку конкурентоспроможних наукових розробок прикладного характеру.
Проводити роботу з виявлення перспективних наукових розробок та залучення коштів Державного бюджету для їх фінансування.
Проводити роботу з експертизи наукових робіт, що подаються на конкурс розпорядникам бюджетних коштів. Постійно контролювати хід виконання наукових робіт за державним замовленням та їх якість.
Розширити спектр ініціативних науково-дослідних робіт та госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення фармацевтичних підприємств, аптечних установ, фармацевтичних компаній.
Забезпечити участь університету у конкурсах наукових робіт, які проводять НАН, АМН та МОЗ України, МОН України.
Розвивати наукові зв’язки з установами НАН, АМН, МОЗ та МОН України та іншими науковими установами з метою спільних розробок у пріоритетних напрямках науки та освіти.
Спільно з Інститутом мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова видавати фаховий електронний журнал «Аннали Мечніковського інституту».
Проводити роботу з розширення сфери акредитації лабораторій та їх
укомплектування сучасним науковим обладнанням з метою розширення
в університеті дослідницької матеріально-технічної бази.
Залучати міжнародні гранти до виконання науково-дослідних робіт та досліджень з соціально значущих проблем фармацевтичної галузі.
Проводити роботу з виявлення охороноспроможних наукових розробок
НФаУ. Забезпечувати охорону інтелектуальної власності.
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Кадрова політика
Проводити науково-практичні заходи (з’їзди, конгреси, конференції, виставки) в університеті.
Забезпечити участь науковців університету у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних заходах.
Забезпечити висвітлення результатів наукових досліджень та досягнень
вчених у монографіях, публікаціях у фахових українських та зарубіжних виданнях.
Забезпечити видання наукового фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».
Залучати студентів до самостійної наукової роботи, сприяти їх участі у наукових форумах.

КАДРОВА ПОЛІТИКА
Відповідальні:
перший проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Гриценко І.С.,
проректор з наукової роботи
проф. Коваленко С.М.,
заступник ректора з кадрових питань
Подстрелова З.Ф.,
декани,
завідувачі кафедр

дрів.

Забезпечити якісно вищий рівень керівних та науково-педагогічних ка-

Формувати кадровий резерв на керівні посади.
Забезпечити 100% викладачів з науковим ступенем на випускаючих кафедрах і кафедрах ІПКСФ.
Забезпечити 100% завідувачів кафедр – докторів наук, які очолюють випускаючі кафедри.
Омолодження корпусу завідувачів кафедр і професорів кафедр.
Забезпечити відповідність ліцензійним умовам кадрових показників.
Підвищувати індекс якості науково-педагогічного потенціалу як рейтинговий показник.
Завершити процедури переатестації дипломів кандидатів і докторів наук
згідно з вимогами законодавства України.
Рекомендувати на посади доцентів і професорів при відповідності умовам
чинного законодавства.
Підвищити відсоток викладачів з науковим ступенем на гуманітарних кафедрах.
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ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
Відповідальні:
проректори,
декани,
завідувачі кафедр,
керівники відділів
Проведення VII Національного з’їзду фармацевтів України.
Святкування 90-річчя з дня створення відокремленого Харківського фармацевтичного інституту.
Заснування громадської відзнаки фармацевтичної галузі «За заслуги перед фармацією».

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Відповідальний:
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
проф. Попов С.Б.
Активізувати міжнародну діяльність та інтеграцію НФаУ до європейського та світового освітнього простору:
– подовжити членство в Європейській асоціації фармацевтичних
факультетів;
– звернутись до міжнародної агенції з акредитації (ENQA) для отримання міжнародного сертифікату;
– продовжити розширення міжнародних зв’язків та укладання договорів про співробітництво з закордонними профільними ВНЗ як країн СНД,
так і дальнього зарубіжжя;
– розширити співпрацю з українськими дипломатичними представництвами та діаспорою за кордоном.
Сприяти активній участі викладачів, науковців та студентів НФаУ в міжнародних наукових, науково-практичних та освітніх конференціях з метою
подальшої інтеграції України в світовий науково-освітній простір. Вивчити
можливість співпраці з університетами Європи і США з метою впровадження системи дистанційного навчання та проведення відеоконференцій та телелекцій через мережу Internet.
Активізувати обмін досвідом та взаємодію з міністерствами освіти
та охорони здоров’я, фармацевтичними асоціаціями іноземних країн,
Посольствами та Консульствами України в країнах, громадяни яких приїжджають на навчання в НФаУ.
Встановити постійні контакти та зворотній зв’язок з іноземними
структурами, що проводять визнання дипломів випускників НФаУ,
здійснюють професійну оцінку якості підготовки фахівців.
Розширити рекламну профорієнтаційну роботу для залучення на
навчання в НФаУ іноземних громадян шляхом надання у відповідні інстанції (Посольства України за кордоном, міністерства освіти та охорони
здоров’я, фармацевтичні ордени та асоціації іноземних держав) поновлених
рекламно-інформаційних матеріалів про університет, іншу інформацію, що
популяризує Україну як державу з міцним науково-освітнім потенціалом.
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Матеріально-технічне забезпечення
Проводити систематичну роботу із залучення іноземних громадян
на навчання через активацію співробітництва з вітчизняними та зарубіжними
уповноваженими установами.
Продовжити створення Центрів освітньо-інформаційних послуг
в іноземних країнах, громадяни яких будуть прибувати на навчання в університет, з наданням останнім повноважень проводити регіональну
рекламну кампанію.
Розширити безвалютний обмін студентами, аспірантами та викладачами з країнами-партнерами для проведення навчальної та виробничої практики, наукового стажування та обміну досвідом у освітній діяльності.
Започаткувати проведення взаємної експертизи навчальних програм з
вузами-партнерами зарубіжних країн для з’ясування можливості взаємовизнання окремих дисциплін або модулів з подальшим заохоченням іноземних
громадян на часткове навчання в НФаУ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відповідальні:
перший проректор з науково-педагогічної роботи
проф. Гриценко І.С.,
проректор з адміністративно-господарської роботи
Смоляник В.Т.,
заступник ректора з економічних питань
Коваленко Л.М.,
головний бухгалтер
Хурсал Т.П.,
нач. відділу охорони праці
Кузнєцов В.С.
Забезпечити жорсткий режим економії коштів та раціональне витрачання бюджетних коштів.
Передбачати кошторисом видатків витрати на заміну застарілого обладнання навчальних та наукових лабораторій, придбання меблів, ремонт
навчальних та лабораторних приміщень, заміну ліфтів у гуртожитку
№1, оновлення автомобільного парку, забезпечення необхідними матеріалами та інвентарем для проведення ремонтів і утримання у належному стані корпусів та гуртожитків з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.08 р. №1036.
Провести тільки невідкладні роботи у межах наявного фінансування: ремонт покрівель, ремонт інженерних мереж, заміна приладів обліку
енергоресурсів.
Сприяти скороченню енергоспоживання за рахунок економного витрачання енергоресурсів, впроваджувати енергоекономічні технології.
Забезпечити дотримання Закону України «Про охорону праці».
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Забезпечити виконання плану заходів з екологічної програми.
Здійснювати фінансово-господарську діяльність університету відповідно до Бюджетного кодексу України та інших чинних нормативно-правових актів.
Формувати бюджет університету збалансованим, економним, раціональним.
Забезпечити ефективний розподіл фінансових, матеріальних та трудових ресурсів університету.
В повній мірі проводити обов’язкові виплати та індексацію заробітної плати, стипендії, не допускаючи заборгованості з виплат.
Здійснювати згідно з чинним законодавством та в межах фінансової можливості університету видатки на соціальний захист, матеріальне стимулювання, якісне харчування працівників та студентів.
Здійснювати своєчасне та повне внесення податків, зборів і платежів до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками.
Забезпечити продовження реалізації положень Закону України «Про
боротьбу з корупцією» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру відповідно до Плану заходів Національного фармацевтичного
університету про запобігання корупційним та злочинним проявам на 2010 рік,
затвердженого Вченою радою НФаУ 24.12.2009 р.
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ПОДЯКА ЗА ПРАЦЮ
Ректорат висловлює щиру подяку всім, хто сумлінно і плідно працював у 2009/2010
навчальному році, примножуючи авторитет Національного фармацевтичного університету.
доц. В.В. Малому
доц. О.І. Набоці

Проректорам:
проф. І.С. Гриценку (зав. кафедри)
проф. С.М. Коваленку (зав. кафедри)
проф. А.А. Котвіцькій
проф. С.Б. Попову
доц. К.А. Івановій (зав. кафедри)
В.Т. Смолянику
Заступникам ректора:
з навчальної роботи — доц. Л.М. Віннік
з питань кадрової роботи —
З.Ф. Подстреловій
з економічних питань — Л.М. Коваленко
Головному бухгалтеру:
Т.П. Хурсал
Першому заступнику головного
бухгалтера:
Н.Ф. Дурасовій
Помічнику ректора
з загальних питань — В.В. Журенко
Директору ІПКСФ —
проф. О.Ф. Пімінову (зав. кафедри)
Директору коледжу —
доц. Т.С. Прокопенко
Зав. НМЛ з питань
фармацевтичної освіти —
доц. С.В. Огарь
Деканам:
доц. Д.Л. Великому
доц. Л.І. Вишневській
доц. С.В. Гарній (зав. кафедри)
доц. В.Д. Горячому
доц. С.Г. Калайчевій
доц. Т.В. Крутських
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Заступникам деканів:
доц. В.О. Грудьку
доц. Н.В. Деркач
доц. З.І. Коваленко
доц. В.В. Король
доц. О.М. Кошовому
доц. С.І. Крижній
доц. А.С. Кухтенку
доц. Ю.Б. Решетняку
доц. В.А. Рибак
доц. І.В. Сенюку
доц. Ю.В. Столєтову
ас. А.І. Фєдосову
ас. Ю.В. Шмирьовій
Завідувачам кафедр:
Доц. А.О. Аркуші
Проф. О.Г. Башурі
Проф. В.В. Болотову
Проф. В.С. Бондарю
Проф. Л.М. Вороніній
Проф. В.А. Георгіянц
Доц. В.І. Гридасову
Проф. В.Г. Дем’яненку
Доц. О.В. Доровському
Проф. С.М. Дроговоз
Проф. О.І. Зайцеву
Проф. О.І. Залюбовській
Проф. І.А. Зупанцю
Проф. В.І. Кабачному
Доц. Л.Г. Кайдаловій
Доц. Д.В. Карамишеву
Проф. В.С. Кисличенко
Проф. В.М. Ковальову

Подяка за працю
Доц. Н.М. Кононенко
Проф. Є.Я. Левітіну
Проф. М.В. Любієвій
Проф. Л.М. Малоштан
Проф. З.М. Мнушко
Проф. А.С. Нємченко
Проф. Ю.М. Пєнкіну
Проф. О.В. Посилкіній
Доц. О.А. Рубан
Проф. Б.А. Самурі
Доц. Є.І. Світличній
Проф. А.Г. Сербіну
Проф. Л.С. Стрельнікову
Проф. В.О. Тіманюку
Проф. О.І. Тихонову
Проф. В.М. Толочку
Доц. Л.А. Торянік
Доц. В.С. Трух
Доц. І.А. Федоренко
Проф. Н.І. Філімоновій
Доц. Н.М. Філяніній
Проф. В.І. Чуєшову
Проф. В.О. Шаповаловій
Проф. Л.В. Яковлєвій
Проф. Т.Г. Ярних
Професорам кафедр:
П.О. Безуглому
М.Є. Березняковій
Є.В. Гладуху
С.І. Діхтярьову
Д.І. Дмитрієвському
М.С. Журавльову
А.М. Ковальовій
М.Г. Кокодію
С.І. Мерзлікіну
І.М. Перцеву
О.І. Павлію
І.М. Риженко
М.М. Слободянюку
О.М. Свєчніковій
С.Г. Таран
О.П. Хворост
С.Ю. Штриголю
Л.А. Шемчуку

Доцентам, старшим
викладачам і викладачам:
О.С. Абросимову
Н.В. Альохіній
В.А. Афанасьєвій
С.В. Баюрці
Н.Ю. Бевз
Н.П. Безуглій
Л.В. Бондарєвій
С.О. Бриксіну
Я.О. Бутко
О.А. Васильєвій
М.М. Великій
В.В. Вельмі
О.В. Винник
С.В. Власову
Л.В. Галій
Н.В. Гарній
О.Г. Гейдеріх
О.М. Гладченку
А.В. Глущенко
Т.М. Гонтовій
Т.Д. Губченко
О.М. Дикій
К.В. Динник
О.М. Должніковій
Л.П. Дороховій
Ф.Г. Дягілєвій
М.М. Івашурі
О.А. Євтіфєєвій
Р.Ф. Єрьоменко
Н.В. Живорі
Т.В. Жуковій
О.В. Жуковіній
І.О. Журавель
Г.В. Зайченко
В.М. Зєфірову
В.В. Зленку
Д.Р. Зоідзе
В.О. Зубкову
Т.В. Ільїній
Н.І. Ізмайловій
А.Г. Кабанову
С.А. Карпушиній
І.В. Киреєву
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Л.Ю. Клименко
Св.М. Коваленко
Т.М. Ковальовій
В.М. Ковальову
Ю.В. Ковтун
О.В. Козирєвій
І.О. Кононову
С.В. Королінській
Т.А. Костіній
В.М. Кравченко
О.А. Красільниковій
О.В. Криворучко
Т.В. Крисенко
В.Є. Куделко
О.В. Кудіній
В.М. Кудрєву
О.В. Куліковій
А.П. Лантух
В.О. Лебединцю
С.Г. Леоновій
О.І. Матвєєвій
С.В. Місюрьовій
О.Я. Міщенко
Г.М. Мороз
В.П. Морозу
О.Л. Некриловій
Н.І. Никоненко
О.М. Носик
В.Г. Овчаренку
І.Л. Оккерт
А.Б. Ольховській
Л.К. Осіпенко
В.Ф. Осташку
І.А. Отрішко
І.В. Пестун
І.Г. Петренко
О.Г. Погосян
С.М. Полуян
О.В. Радько
О.Ю. Рогулі
І.Д. Рой
С.М. Ролік
В.П. Руденко
О.К. Рядних
Л.В. Семеновій
Л.Ф. Сілаєвій

Подяка за працю
Л.В. Сінявіній
Н.М. Скрильовій
О.П. Стрілець
А.В. Тарану
С.І. Ткачову
Т.О. Томаровській
Т.І. Тюпці
О.В. Файзуліну
В.С. Федоренко
Р.І. Філіпенку
Г.П. Фоміній
Г.І. Харі
Н.В. Хохленковій
В.В. Циганенко
М.А. Цубановій
М.Ф. Чемодановій
Ж.В. Черкашиній
М.В. Чешевій
В.В. Чікіткіній
Н.В. Чмихало
Н.В. Шварп
Н.Ю. Шевельовій
Н.В. Шевченко
В.О. Шевченку
Т.В. Шпичак
О.С. Шпичаку
З.І. Щербині
К.Г. Щокіній
Н.Б. Щокіній
Г.Б. Юр’євій
Асистентам:
О.О. Андрєєвій
Ю.В. Васіній
С.В. Вельмі
І.М. Владимировій
Л.В. Галузинській
О.А. Гаркавцевій
Н.В. Дубиніній
С.В. Жадько
О.С. Калюжній
Л.В. Карабут
А.О. Коваль
Ю.С. Маслій
Ю.О. Садовниченко
Ю.Л. Стрельніковій

Н.В. Сотніковій
І.В. Тіманюк
М.М. Ткачу
Н.А. Чорній
І.А. Чухно
О.А. Шакун
З.В. Шовковій
Аспірантам:
О.В. Андріяненкову
Н.Я. Павленко
Ю.С. Прокопенко
О.О. Ковальовій
А.В. Проскочило
Керівникам відділів
і підрозділів:
Л.М. Антоновій
А.С. Бабаєвському
О.Я. Барковській
О.М. Безчаснюк
Д.А. Богаєвському
І.В. Борисенко
В.С. Власову
Н.Б. Гавриш
В.В. Гнатюк
Л.М. Губській
Л.В. Грайворонській
В.Є. Добровій
О.М. Котенку
В.С. Кузнєцову
І.В. Лісній
О.П. Москаленко
Д.В. Матушкіну
Г.В. Молодецькій
В.В. Павленко
Я.І. Панкратовій
С.В. Погорєлову
О.С. Шишкіній
Т.Г. Янгаєвій
Співробітникам університету:
Л.М. Алтуховій
Н.Ф. Антімоновій
І.Г. Балахонській
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Н.Й. Баран
В.М. Березніковій
О.М. Білинській
В.І. Биковець
Н.О. Близнюковій
А.Ю. Бочкарьовій
Л.Є. Брижко
Л.Г. Будановій
М.В. Буряк
Т.Ю. Вахрушевій
Н.А. Величко
Н.В. Волох
Т.О. Волошиній
М.Є. Воробйовій
Т.В. Воробйовій
О.А. Гаджалієвій
Л.Н. Галімзяновій
О.В. Гамулі
О.М. Гарбар
Г.М. Гіндіній
Н.І. Голубєвій
О.А. Глобі
К.К. Голубцовій
Т.С. Горбачевій
Н.М. Городиській
Л.В. Гречкіній
Л.В. Громико
Н.С. Грудько
О.А. Гуріній
О.М. Даніловій
О.І. Даценко
В.І. Дверницькій
В.І. Дегтяр
Ю.Є. Дем’яненку
Я.М. Деренській
І.Г. Джанахай
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