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Вельмишановні колеги!
Уже традиційно підведення підсумків минулого навчального року завершується виданням збірки «Здобутки
і плани НФаУ». Минулий 2010/2011 навчальний рік був зовсім непростим, надзвичайно напруженим, сповненим неординарними подіями, що вимагало роботи з повною
віддачею від усього трудового колективу НФаУ:
• VII Національний з’їзд фармацевтів України;
• підведення підсумків діяльності НФаУ
за період 2004–2010 років;
• вибори ректора, прийняття Програми розвитку НФаУ на наступні 7 років;
• за дорученням КМ та МОЗ України
участь у розробці концепції державної програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення
імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011–2021 роки;
• здійснення широкомасштабної профорієнтаційної роботи як складової стратегії підготовки кадрів для фармацевтичної галузі та ствердження брендової марки НФаУ;
• реалізація проекту «Збереження історичних надбань та університетських
традицій», в рамках якого створюється музейний комплекс (парк скульптур —
музей під відкритим небом, Музей історії фармації України, фотогалереї науковців
кафедр, куточки історії кафедр тощо).
Для нашого університету 2011 рік — ювілейний, присвячений вшануванню 140-річчя з дня народження ідеолога і першого ректора хФІ, заслуженого діяча науки УРСР, професора Валяшка М.О. Видатному вченому
була присвячена Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
Університет розвивався стараннями багатьох поколінь. Усі наші наступні досягнення базуються на здобутках наших метрів і корифеїв освіти і науки. У НФаУ
з гідністю зберігається пам’ять про видатних науковців. У дні роботи VII Національного з’їзду фармацевтів України була урочисто відкрита скульптурна композиція «Особистості фармації» на честь знаних організаторів фармації
ректорів хФІ Валяшка М.О. та Сала Д.П.
Університет пройшов величний шлях і став не тільки головним центром з підготовки кадрів для фармацевтичної галузі України, а й потужним генератором
наукової думки. Сьогодні інтелектуальний потенціал університету складають 98 докторів наук, 439 кандидатів наук (частка науково-педагогічних
працівників з науковим ступенем складає 91,3%). Минулий рік приніс високі результати: науковцями виконувалася 291 дисертаційна робота (62 докторські
та 229 кандидатських); захищено 9 докторських та 53 кандидатські дисертації.
Аналізуючи звіт про діяльність нашого трудового колективу, ми можемо з гордістю відзначити, що наш університет має високий рейтинг та статус провідного
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ВНЗ у місті, країні, міжнародному співтоваристві. Дякуючи роботі всього колективу, ми перевищуємо нормативні показники з усіх умов ліцензування. У непростий
час для вищої школи ми з вами, задіявши необхідні активи, здійснили набір студентів,
зберегли колектив. Стабільно здійснюються соціальні виплати: заробітна плата, надбавки, премії, матеріальна допомога тощо. Ми не виживаємо, а нормально живемо!
Але у подальшому розраховувати ми можемо тільки на себе, свій досвід, талант, кваліфікацію. Завдання знайти і забезпечити набір студентів
та зберегти університет, зробити його ще кращим є для нас основним.
На часі розширення спектру та підвищення якості освітніх послуг
та якості підготовки сучасного фахівця. Практична фармація потребує кваліфікованого фахівця нового покоління, який здатен працювати й розвиватись протягом усієї професійної діяльності, і саме університет має надати такі навички й уміння студенту.
Не тільки професійне навчання та соціальний захист, ще й всебічний культурний, спортивний розвиток ми маємо забезпечити студентам. Особливої уваги потребують питання збереження здоров’я молоді, популяризації серед студентства
ідей здорового способу життя та спортивної культури.
Дуже перспективним і вагомим фактором вибору ВНЗ абітурієнтами, а також
підвищення конкурентоспроможності випускника є практика корпоративного
навчання з системою видачі подвійних дипломів, і в цьому напрямі нам потрібно якнайшвидше провести необхідну роботу.
У зв’язку з глобалізацією, успіхами в області інформаційних та комунікаційних технологій, одним із шляхів збільшення кількості студентів є створення курсів електронного (дистанційного) навчання. Вкрай необхідно впровадити
дистанційне навчання на рівні післядипломної освіти та отримання другої вищої
освіти. Маємо активно використовувати усі можливості Інтернету, що є ключовим
інструментом у сфері інформації.
Ми з вами були засновниками підготовки навчально-методичної літератури для
фармацевтичної освіти в нашій країні. За рік вийшло з друку 145 найменувань навчальної літератури. Ми зберігаємо лідерство, але... настав період підготовки національних підручників з усіх дисциплін, в тому числі англійською мовою.
Головною метою кадрової політики університету в наступному році є підвищення інтелектуального кадрового потенціалу, що включає підтримку молоді, а також збереження фундаторів фармацевтичної науки і освіти.
В університеті працюють 80% молодих викладачів. Потребою часу є створення
Інституту підготовки резерву на керівні посади: ректора, проректорів, деканів,
завідувачів кафедр. Реалізація цього проекту дозволить створити кадровий управлінський резерв із числа компетентних, ініціативних, енергійних молодих викладачів.
Стратегія розвитку НФаУ як найбільшого науково-освітнього комплексу
з підготовки фахівців для фармацевтичної галузі та одного з провідних науководослідницьких центрів передбачає поєднання традиційно успішних освітніх та інноваційних напрямків діяльності з проривними напрямками,
пріоритетними для розвитку фармацевтичної галузі та економіки України.
Планів — багато! Треба тільки працювати. Кожному керівнику необхідно відповідально й виважено здійснювати ефективну стратегію розвитку відділу, кафедри, університету. Впевнений, що трудовому колективу НФаУ, нашій університетській команді й родині під силу здійснення великих планів і проектів.
З великою повагою,
ректор
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В.П. Черних

Ректорська рада
Голова
Черних В.П.
Заступники Гриценко І.С.
Секретар

— ректор, член-кореспондент НАН України, професор
— перший проректор з науково-педагогічної роботи,
професор
Коваленко С.М. — проректор з наукової роботи, професор
Пінаєва О.В.
— фахівець планово-фінансового відділу

Проректори:
Попов С.Б.
Котвіцька А.А.
Іванова К.А.
Смоляник В.Т.

— проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), професор
— проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти), професор
— проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, доцент
— проректор з адміністративно-господарської роботи

Керівники структурних підрозділів та провідні науковці:
Барковська О.Я.
Віннік Л.М.
Вишневська Л.І.
Власов В.С.
Гавриш Н.Б.
Горячий В.Д.
Дурасова Н.Ф.
Журенко В.В.
Зайченко Г.В.
Калайчева С.Г.
Коваленко З.І.
Коваленко Л.М.
Кононенко Н.М.
Котенко О.М.
Крутських Т.В.
Кузнєцов В.С.
Малий В.В.
Набока О.І.
Огарь С.В.
Панкратова Я.І.
Перцев І.М.
Пімінов О.Ф.
Пляка Л.В.
Погорелов С.В.
Подстрелова З.Ф.
Прокопенко Т.С.
Ткаченко О.В.
Томаровська Т.О.
Яковлєва Л.В.
Яковлєва О.Ю.

— завідувач відділу виробничої практики
— заступник ректора з навчальної роботи, доцент
— декан фармацевтичного факультету, професор
— директор комп’ютерного центру, доцент
— директор бібліотеки
— декан факультету з підготовки іноземних громадян,
доцент
— головний бухгалтер
— помічник ректора
— професор кафедри фармакології
— декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти, доцент
— заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян, доцент
— заступник ректора з економічних питань
— секретар вченої ради, професор
— директор видавничого центру, професор
— декан факультету промислової фармації, доцент
— начальник відділу охорони праці та техніки безпеки
— декан факультету економіки та менеджменту, доцент
— декан медико-фармацевтичного факультету, професор
— завідувач науково-методичної лабораторії з питань
фармацевтичної освіти, доцент
— директор центру дистанційних технологій навчання
— професор кафедри заводської технології ліків
— директор ІПКСФ, професор
— практичний психолог науково-методичної лабораторії
— відповідальний секретар приймальної комісії, доцент
— заступник ректора з питань кадрової роботи
— директор коледжу, доцент
— провідний фахівець науково-дослідної частини
— голова первинної профспілкової організації, доцент
— завідувач кафедри фармакоекономіки, професор
— редактор газети «Молодість фармації»
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Вчена рада
Голова
Заступники
Вчений секретар

— 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, проф. Кононенко Н.М.

Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, д. філос. наук, доц. Іванова К.А.
Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти), д. фарм.
наук, проф. Котвіцька А.А.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), д. мед. наук,
проф. Попов С.Б.
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
і 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., проф. 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, проф., декан фармацевтичного ф-ту
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Вороніна Л.М. — д. біол.
наук, проф., проф. 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
Гладух Є.В. — д. фарм. наук,
проф., зав. каф. промислової
фармації
Горячий В.Д. — к. хім. наук,
доц., декан ф-ту з підготовки
іноземних громадян
Дем’яненко В.Г. — д. фарм.
наук, проф., зав. каф. товарознавства
Доровський О.В. — к. економ. наук, доц., зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ, ген. директор
ТОВ ФК «Здоров’я»
Дроговоз С.М. — д. мед. наук,
проф., зав. каф. фармакології
Дурасова Н.Ф. — головний
бухгалтер
Журавель І.О. — д. хім. наук,
доц., зав. каф. токсикологічної
хімії
Загайко А.Л. — д. біол. наук,
проф., зав. каф. біологічної хімії
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. — д. пед. наук,
доц., зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ
Калайчева С.Г. — к. фарм.
наук, доц., декан ф-ту ступеневої фарм. освіти
Карамишев Д.В. — д. наук
з державного управління, зав.
каф. менеджменту і адміністрування
Кисличенко В.С. — д. фарм.
наук, проф., зав. каф. хімії природних сполук
Коваленко З.І. — к. фарм.
наук, доц., зав. каф. фундаментальної та мовної підготовки
Коваленко Л.М. — заст. ректора з економічних питань
Ковальов В.М. — д. фарм.
наук, проф., зав. каф. фармакогнозії
Котенко О.М. — д. фарм.
наук, проф., директор видавничого центру
Крутських Т.В. — к. фарм.
наук, доц., декан ф-ту промислової фармації
Левітін Є.Я. — д. фарм. наук,
проф., зав. каф. неорганічної
хімії
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

ВЧЕНА РАДА

Мнушко З.М. — д. фарм. наук,
проф., зав. каф. менеджменту
і маркетингу в фармації
Набока О.І. — д. біол.
наук, проф., декан медикофармацевтичного 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
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
Погорелов С.В. — к. фіз.-мат.
наук, доц., відпов. 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,
проф., 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
Філімонова Н.І. — д. мед.
наук, проф., зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології

Чуєшов В.І. — д. фарм. наук,
проф., проф. 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. каф. фармакоекономіки
Ярних Т.Г. — д. фарм. наук,
проф., зав. каф. технології
ліків
Безкровний О.Г. — студ.
ІІ курсу, 1 групи, спец. Маркетинг
Бондарчук І.С. — студ. ІІІ
курсу, 2 групи, спец. Клінічна
фармація
Булига Л.О. — студ. V курсу,
22 групи, спец. Фармація
Гаджибалаєва О.Ю. — студ.
V курсу, 2 групи, спец. ТПКЗ
Дуюн Д.О. — студ. II курсу,
1 групи, спец. Економіка підприємства
Ігнатенко М.О. — студ. II курсу, 10 групи, спец. Фармація
Каплієва К.А. — студ. V курсу,
1 групи, спец. Біотехнологія
Цивун В.В. — студ. IV курсу,
23 групи, спец. Фармація
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Основні здобутки НФаУ
за 2010/2011 навчальний рік
у цифрах і фактах
• Заходи державного значення
– На базі НФаУ проведено VII Національний з’їзд фармацевтів України
– Прийнято Етичний кодекс фармацевтичних працівників України
• Структурні зміни
– Створено кафедру соціальної фармації
– Створено навчально-наукову технологічну лабораторію парентеральних
та оральних рідких лікарських засобів
• Кадровий потенціал
– Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів та 47 кафедр
– Колектив НФаУ — 2013 співробітників
– Науково-педагогічний корпус: 659 працівників, з яких з науковим ступенем — 536 осіб, тобто 91,3% (докторів, професорів — 99 осіб (16,5%), кандидатів
наук, доцентів — 439 осіб (74,8%)
– Присвоєно вчене звання: професора — 6 особам, доцента — 26, присуджено науковий ступінь кандидата наук — 33 особам, доктора наук — 5
• Підготовка кадрів вищої кваліфікації
– Ефективність підготовки в аспірантурі — 100%
– Виконувались 291 дисертаційна робота, з них 62 докторські, 229 кандидатських, 13 наукових магістерських робіт
– Захищено у спеціалізованих вчених радах 9 докторських та 53 кандидатських дисертації
• Спеціалізовані вчені ради НФаУ
– Спецрада Д 64.605.01, голова — проф. В.П. Черних, заступник — проф.
І.С. Гриценко, вчений секретар — проф. В.А. Георгіянц
Проведено 27 засідань, захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій
Відкрита нова наукова спеціальність «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»
– Спецрада Д 64.605.02, голова — проф. В.М. Толочко, заступник — проф.
В.І. Чуєшов, вчений секретар — проф. Д.І. Дмитрієвський
Проведено 26 засідань, захищено 3 докторські та 27 кандидатських дисертацій
– Спецрада Д 64.605.03, голова — проф. І.А. Зупанець, заступник — проф.
Л.М. Малоштан, вчений секретар — проф. Т.С. Сахарова
Проведено 20 засідань, захищено 1 докторську та 13 кандидатських дисертацій
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• Освітня діяльність
– Підготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями
– Контингент студентів, слухачів та інтернів — 15 048 осіб. (Контингент іноземних студентів та слухачів підготовчого факультету складає 985 осіб
з 51 країни світу)
– Набір у 2010/2011 н. р. за всіма спеціальностями та формами навчання разом 3165 осіб (університету 2450 осіб та коледжу 715 осіб)
– Випуск у 2010/2011 н. р. — 2721 осіб (випускників університету 2398 та
випускників коледжу 323)
– Ліцензовано спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр: 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); 8.03060107 Логістика
– Підготовлено документи для ліцензування спеціальності 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»
• Навчально-методична робота
– Проведено Ліцензійні інтегровані іспити Крок-1 Фармація та Крок-2
Фармація
– Загальний банк тестових завдань становить для Крок-1 Фармація — 4618
та Крок-2 Фармація — 4200
– Проведена експертиза тестових завдань провідними фахівцями університету у центрі тестування при МОЗ України (м. Київ): Крок-1 Фармація —
прорецензовано 4500 тестових завдань; Крок-2 Фармація — прорецензовано
2500 тестових завдань
– Проведена університетська експертиза тестових завдань англійською
мовою для Krok-1 Pharmacy (600 тестових завдань) та Krok-2 Pharmacy (400 тестових завдань)
– Створені авторські колективи з підготовки рукописів національних підручників на виконання наказу МОЗ України №502 від 22.06.2010 р.
«Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників
для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих
МОЗ України»
– Проведено виставку англомововних навчально-методичних видань
33 кафедр, що задіяні у проведенні занять англійською мовою для студентів
іноземних країн
– Підвищили кваліфікацію 238 викладачів університету і коледжу
– Проведено 271 відкрите (показове) заняття та лекцію майстер-класу
• Видавничий центр НФаУ
– У 2010 році вийшло з друку 145 видань, з них: 7 підручників; 47 навчальних
посібників, 22 видання з грифом МОНУ та 1 видання з грифом МОЗУ
– Загальний тираж виданої літератури склав 44 800 примірників
– Мова видань: 110 — українська, 26 — російська, 9 — англійська
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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»; наукові, визнані ВАК України журнали:
«Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Український біофармацевтичний журнал»
• Бібліотека НФаУ
– 11 читальних залів, 2 електронних читальних зали (парк комп’ютерної техніки бібліотеки складає 70 ПК)
– Бібліотечний фонд — 549,226 тис. примірників на паперових носіях
та 340 тис. примірників електронних видань на оптичних дисках
– Нові надходження до бібліотечного фонду — 14 644 примірники літератури
– Книговидача склала 758 360 примірників літератури, кількість відвідувань
бібліотеки становить 267 500
– Експонувалося 140 книжкових виставок, що представляли 1558 видань
– Проведена міжнародна науково-практична конференція «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної та фармацевтичної галузей
України: традиційні та інноваційні шляхи розвитку», присвячена 90-річчю
бібліотеки НФаУ
• Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення
– Функціонують 27 комп’ютерних класів
– Парк комп’ютерної техніки складає 963 комп’ютери
– Забезпечено доступом до мережі Інтернет 97 підрозділів університету
– Кількість мультимедійних проекторів — 57
– Поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами
– Придбано 190 персональних комп’ютерів
– Функціонує web-сайт НФаУ на 7 мовах
– Впроваджується інтегрований корпоративний інформаційний програмний комплекс «Автоматизована система управління навчальним закладом»
– Функціонують сервер дистанційного навчання, сайт дистанційного навчання, комунікаційний сайт для спілкування між студентами різних форм
навчання з деканатами, кафедрами та навчальним відділом
– В навчальному середовищі дистанційного навчання НФаУ розміщено
75 дистанційних курсів дисциплін, 15 аудіографічних лекцій, електронна
on-line база тестів складає 2182 тести
• Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
– Керівництво практикою здійснюють 24 кафедри
– Для студентів 12 спеціальностей організовано проведення 40 практик
за змістом, 194 практик за формою навчання
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– Базами практики є більше 700 аптечних та фармацевтичних установ та підприємств
– Проведено щорічну конференцію за результатами практики «Підсумки
навчально-виробничої практики студентами випускного курсу спеціальності
«Фармація»
– Спільно з Харківським обласним центром працевлаштування вперше проведено Ярмарок вакансій
• Наукова діяльність
– 8 наукових та навчально-наукових лабораторій, на базі яких створено
науково-навчальний центр лікарських засобів
– Працюють 22 наукові школи
– На кафедрах та у науково-дослідних лабораторіях виконувалося: 182 НДР
на суму 3252,96 тис. грн., в т. ч. 8 НДР фінансувалися з державних коштів за замовленням МОЗ України на суму 1713,50 тис. грн., 84 НДР — на госпдоговірних
умовах, 90 НДР — ініціативні
– У розробці знаходяться більше 200 лікарських препаратів широкого спектру фармакологічної дії; освоєно виробництво в промислових умовах 1 ЛП
– Отримано 70 патентів та 83 рішення про видачу патентів України,
подано 96 заявок на винаходи та корисні моделі з метою одержання патентів України
– На базі НФаУ проведено 15 науково-практичних конференцій та заходів міжнародного та всеукраїнського рівня
– Організовано Міжнародну виставку «Фармація ХХІ століття — 2010»
у рамках проведення VII Національного з’їзду фармацевтів України
– Участь у 9 виставках міжнародного та всеукраїнського рівня у м. Харкові,
Києві, Москві
– Студентське наукове товариство: 46 наукових гуртків кафедр, 728 студентів; проведена щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання
створення нових лікарських засобів», присвячена 140-річчю першого ректора
проф. М.О. Валяшка
– Розробка Проекту концепції державної програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами»
на 2011–2021 роки
• Проблемна комісія «Фармація»
– Проведено 5 засідань, де розглянуто 15 тем докторських, 112 тем кандидатських дисертаційних робіт (затверджено 109)
– Прорецензовано 14 методичних рекомендацій, 23 інформаційних листи,
2 словники та довідники
– Прорецензовано 2 НДР, які затверджено та рекомендовано до включення
до конкурсу МОЗ України на держбюджетне фінансування
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• Лікувально-діагностична робота
– 3 клінічні кафедри, 8 клінічних баз практики
– 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
• Профорієнтаційна робота
– Видано довідник «Абітурієнту НФаУ — 2010» та 3 спеціалізовані випуски
університетської газети «Молодість фармації» для абітурієнтів
– Започатковано електронну реєстрацію абітурієнтів на сайті НФаУ
– Проведено 84 презентаційні виїзні заходи у рамках профорієнтаційного проекту «Відкритий день Національного фармацевтичного університету»
у містах України
– Спільно з Харківським обласним центром зайнятості взято участь у масових заходах «Обираємо майбутнє разом» у 24 містах України
– На базі НФаУ проведено 6 Днів відкритих дверей
– Проведено пілотне тестування з фахових дисциплін медикофармацевтичного профілю у 20 коледжах серед 1896 студентів
– Студентами штабу Абітурієнт розповсюджено інформацію про умови прийому до НФаУ у 563 навчальних закладах (30 тис. комплектів)
– Укладено 277 договорів про співпрацю зі школами
– Організована on-line прес-конференція ректора НФаУ у рамках проекту «Віртуальний день відкритих дверей» зі студії інформаційного агентства
«Status Quo» м. Харкова
• Коледж НФаУ
– Кадровий потенціал: педагогічні кадри — 89, АУП — 31 особа, навчальнодопоміжний персонал — 76 осіб
– Контингент студентів (на 01.05.2011) — 1246 осіб
– Набір на І курс — 715 осіб, випуск — 323 фахівці
– Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів:
Загалом 49 видань (навчальні посібники — 2, тестові завдання — 3, робочі зошити з дисциплін — 10, методичні рекомендації — 34)
– Поповнення бібліотечного фонду на 2765 примірників навчальнометодичної літератури
– Практична підготовка — 960 студентів, 69 баз практики, укладено
577 договорів з аптечними закладами та підприємствами
– На базі коледжу проведено 8 науково-практичних конференцій та заходів
обласного рівня
– Профорієнтаційна робота: виїзні дні НФаУ — 28, дні відкритих дверей
на базі коледжу — 7
– Госпрозрахункова діяльність — близько 6,5 млн. грн.
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• Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ)
– Інститут співпрацює з 25 регіонами України
– Проведено цикли тематичного удосконалення для фахівців фармації Придністровської Молдавської Республіки та Російської Федерації
– Проведено 100 циклів підвищення кваліфікації
– Пройшли навчання більше 4650 спеціалістів, в тому числі 3446 слухачів,
1191 інтерн та 13 магістрантів
– Госпрозрахункова діяльність — понад 8 млн. грн.
– Видано 1 підручник, 43 методичних і практичних посібники, підготовлено до друку 17 методичних рекомендацій
– Виконуються 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій
– Захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій
– Опубліковано 2 монографії, 593 статті
– Отримано 20 патентів на винаходи
– Триває науково-дослідна робота зі створення 5 нових лікарських засобів
• Міжнародна діяльність
– Відділ міжнародних відносин НФаУ реорганізовано у Центр міжнародної
профорієнтації та зовнішніх відносин
– НФаУ співпрацює більш ніж з 50 вищими навчальними закладами 25 країн
– Укладено угоди про наукову та методичну співпрацю з вищими навчальними закладами Іраку, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Придністровської
Молдавської Республіки, Російської Федерації, Республіки Словенія
– Надано більше 300 підтверджень факту навчання випускникам університету
Профорієнтаційна робота:
– Здійснено цикл виїзних сесій приймальної комісії НФаУ із залучення на навчання іноземних громадян Придністровської Молдавської Республіки, Тунісу, Таджикистану, Російської Федерації
Участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах:
– Протягом року науковці університету, студенти і аспіранти взяли участь
у 15 міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах
Академічні обміни:
– Організовано наукове стажування на базі НФаУ для студентів кафедри фармації Єреванського державного медичного університету ім. Мхітара Гераці, фармацевтичного факультету Таджикського державного медичного університету ім. Абуалі ібні Сіно м. Душанбе, фармацевтичного факультету
Південно-Казахської державної фармацевтичної академії м. Шимкент, фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету
ім. С.Д. Асфендіярова м. Алмати
– Практика студентів НФаУ спеціальності «Фармація» на базі фармацевтичного факультету Медичного університету м. Любляни, Словенія
– Проведено 8 лекцій з циклу «Фармацевтична освіта в Європі» для
професорсько-викладацького складу університету провідними фахівцями зарубіжних наукових та освітніх закладів — закордонних партнерів університету
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Офіційні візити делегацій НФаУ:
– Відбулось понад 30 відряджень співробітників та студентів університету до Таджикистану, Російської Федерації, Придністровської Молдавської Республіки, Польщі, Словенії, Німеччини, Китаю, Нігерії, Вірменії, Узбекистану, Туніської Республіки
Офіційні візити іноземних делегацій:
– Проведено прийом 40 іноземних делегацій з Гвінеї, Туреччини, Нігерії, Китаю, В’єтнаму, Ісламської Республіки Ірак, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Італії, Конго, Придністровської Молдавської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Уганди, Російської Федерації, Азербайджану, Ізраїлю, Ірану, Сирії, Лівії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, Болгарії, Литовської Республіки, Лівану, Аргентини, Тунісу, Єгипту
Участь у міжнародних організаціях
– Національний фармацевтичний університет є почесним членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) та Міжнародної асоціації фармацевтів (FIP); 20 викладачів університету набули індивідуального
членства в 4 фармацевтичних асоціаціях, 4 хімічних товариствах та 2 федераціях міжнародного рівня
– Участь у європейському проекті з інтеграції навчальних планів з фармацевтичної освіти — PHARMINE
– НФаУ в особі ректора проф. В.П. Черних та зав. каф. фарм. хімії проф. В.А.
Георгіянц є офіційним спостерігачем Американської фармакопеї
– Отримано гранти на безкоштовне продовження навчання в аспірантурі
провідних медичних закладів Німеччини для двох випускників НФаУ
• Фінансово-економічна діяльність
З вересня 2010 р. по червень 2011 р.
– Надходження коштів склало: 18626,2 тис. грн. загального фонду бюджету та 94994,1 тис. грн. спеціального фонду бюджету
– Видатки загального та спеціального фондів: 103201,8 тис. грн., в т. ч. на
заробітну плату з нарахуваннями — 72375,7 тис. грн.
– НФаУ не має заборгованості із заробітної плати та стипендії. Всі гарантовані чинним законодавством надбавки і доплати виплачуються у повному обсязі
– Порушень термінів зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, включаючи внески до пенсійного фонду, немає
– Своєчасно і у повному обсязі здійснюються розрахунки із постачальниками, виконавцями робіт та іншими організаціями за укладеними
договорами
• Відзнаки НФаУ
– золота медаль і диплом у номінації «Інноватика у вищій освіті», диплом
«За активну участь в освітній інноваційній діяльності» на виставці «Інноватика
в освіті України», 2010 р.
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– сертифікат і золота медаль у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів» на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра — День студента», 2010 р.
– диплом Гран-прі та пам’ятна нагорода «Лідер вищої освіти України» на ІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади — 2011»
– диплом та золота медаль у номінації «За активну виставкову діяльність та кращу рекламу досягнень навчального закладу», почесне звання «Лідер національної освіти» на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта
та кар’єра — 2011»
• Державні та відомчі нагороди
– За високі досягнення у 2010/2011 н. р. та з нагоди Дня фармацевтичного
працівника нагороджено 101 співробітника НФаУ
• Проекти року
– Відкрито Музей історії фармації України
– Відкрито скульптурну композицію «Особистості фармації»
– Створено фотогалереї кафедр, віртуальні (3D) тури кафедр
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VII Національний з’їзд
фармацевтів України
Однією з визначних подій для фармацевтичної галузі охорони здоров’я України стало проведення 15–17 вересня 2010 р. VII Національного з’їзду фармацевтів України напередодні професійного свята — Дня фармацевтичного працівника. Уже вп’яте з’їзд проходить на Харківщині, на базі НФаУ, і кожен з цих важливих
науково-практичних форумів позначений знаменними подіями.
Урочиста церемонія відкриття з’їзду відбулася у Харківському національному
театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка. У роботі з’їзду взяли участь близько
1200 представників фармацевтичного сектору. Серед високих гостей з’їзду
були міністр охорони здоров’я України З. Митник, віце-прем’єр-міністр України
з питань регіональної політики В. Тихонов, народний депутат України Ю. Гайдаєв, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я В. Корж, заступник міністра охорони здоров’я
О. Гудзенко, міський голова Г. Кернес та інші високі гості.
Під час заходу було розглянуто такі важливі питання, як основні напрямки державної політики у сфері обігу лікарських засобів, розвиток фармацевтичної промисловості України, проблеми аптечної справи, шляхи розвитку та змісту фармацевтичної освіти згідно з вимогами сучасного роботодавця, інформаційне поле фармації тощо. Делегатам та учасникам з’їзду було представлено Концепцію фармацевтичної освіти.
Фармацевтична громада підтримала та прийняла Етичний кодекс фармацевтичних працівників України.
Визначною подією для фармацевтичної спільноти стало відкриття на території університету Музею історії фармації України, скульптурної композиції «Особистості фармації», представлення знакових видань, серед яких друге
видання «Фармацевтичної енциклопедії», проведення виставки «Фармація
України: сьогодення та майбутнє».
За сумлінну працю та значний особистий внесок у розвиток фармації України, активну громадську позицію та з нагоди Дня фармацевтичного працівника почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України були нагороджені 232 працівники фармацевтичної галузі.
За оцінкою Міністерства охорони здоров’я України, влади міста Харкова,
за думкою делегатів, учасників та гостей з’їзду, організація та проведення VII Національного з’їзду фармацевтів
України на базі Національного фармацевтичного університету відбулося на високому рівні, у чому була відмічена заслуга усього
о колективу
університету.
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Календар подій
Інформаційні повідомлення
ректора В.П. Черних
на засіданнях Вченої ради НФаУ
у 2010/2011 н. р.
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.
Це — самобутній літопис історії
університету, який пишеться щоденною
працею кожного співробітника
трудового колективу Національного
фармацевтичного університету
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Підсумки діяльності
Національного
фармацевтичного університету
за 2010/2011 н. р.

Кадровий потенціал
Національного фармацевтичного
університету
Кадрова політика як важливий фактор високої
якості освіти
Проблема підготовки кадрів сьогодні — це завтрашній
день фармацевтичної галузі.
У 2010/2011 навчальному році Національний фармацевтичний університет як вищий навчальний заклад стратегічного значення з підготовки кадрів для фармацевтичної галузі
України реалізовував кадрову політику у напрямах:
• підвищення та забезпечення якісно вищого рівня керівних та науково-педагогічних кадрів університету;
• формування кадрового резерву на керівні посади;
Заступник ректора
• удосконалення інфраструктури університету;
з кадрових питань
З.Ф. Подстрелова
• підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
• омолодження корпусу завідувачів кафедр, професорів кафедр, докторів наук;
• підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності;
• атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
• підтримка талановитої наукової молоді.
Розвиток інфраструктури НФаУ як складової забезпечення якісно
вищого рівня діяльності
До базових складових університетської інфраструктури входять 8 факультетів,
у структурі яких у 2010/2011 н. р. функціонувало 47 кафедр.
На виконання «Програми розвитку НФаУ у 2011–2017 роках» та виходячи
із перспектив розвитку факультетів і кафедр у 2011/2012 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 01.01.2011 р. ліквідовано кафедру екстремальної медицини, у зв’язку із припиненням підготовки військових кадрів;
– з 01.09.2010 р. об’єднано кафедру іноземних мов і кафедру іноземних мов-2
у кафедру іноземних мов;
– з 01.08.2010 р. кафедру природничих наук перейменовано у кафедру фундаментальної та мовної підготовки;
– з 01.01.2011 р. реорганізовано відділ міжнародних зв’язків у Центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин;
– з 01.01.2011 р. перейменовано відділ виробничої практики у відділ практики та сприяння працевлаштуванню (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №1726-р);
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– з 01.07.2011 р. створено кафедру соціальної фармації (рішення Вченої ради
НФаУ від 29.04.2011 р., протокол №9);
– з 01.07.2011 р. створено навчально-наукову технологічну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.
Кадровий корпус Національного фармацевтичного університету
2010/2011 н. р.
2009/2010 н. р.
659 (в т. ч. 587 — НФаУ, 631 (в т. ч. 568 — НФаУ,
Науково-педагогічні працівники
72 сумісники)
63 сумісники)
Наукові працівники
69
43
Педагогічні працівники
67
57
Адміністративно-управлінський персонал
347
351
Навчально-допоміжний персонал
269
323
Обслуговуючий персонал
504
491
ІПКСФ
105
101
Коледж НФаУ
169
149
Загальна чисельність працівників
2013
1982

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Загальна кількість кафедр
Кількість кафедр, які очолюють
Доктори наук, професори
Кандидати наук, доценти
Середній вік науково-педагогічних кадрів
Середній вік керівного складу
% НПП, які мають науковий ступінь
Чисельність професорсько-викладацького складу (штатних), у т. ч.:
• професорів
• доцентів
• докторів наук
• кандидатів наук
% кандидатів наук допенсійного віку
% докторів наук допенсійного віку
% викладачів без наукового ступеня
% кафедр, які очолюють особи допенсійного віку
% осіб допенсійного віку серед НПП
Кількість випускаючих кафедр, які очолюють доктори наук, професори

2010/2011
47

2009/2010
49

40 (76,6%)
7 (15%)
45
49
91,3%
587

38 (77,5%)
11 (22,5%)
45
48
91%
567

75
319
97 (16,5%)
439 (74,8%)
86,6%
59,7%
8,7%

64
268
95 (16,7%)
422 (74,3%)
82%
61,2%
9%

57,4%

57,2%

80,7%

80,9%

23 (100%)

21 (91%)

На кафедрах університету забезпечено високий кваліфікаційний рівень викладачів: наявна висока питома вага докторів наук, професорів, кандидатів наук,
доцентів та наявна тенденція до підвищення якісного рівня викладачів з вищою
науковою кваліфікацією.
За даними МОЗ України, у 2010 н. р. питома вага у ВНЗ України ІІІ–ІV рівнів
акредитації: докторів наук — 15,6%, кандидатів наук — 58,1%. НФаУ має вищі за
МОЗ України показники.
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Управлінські кадри університету
В університеті значна увага приділяється добору кадрів на керівні посади, при
призначенні на які враховуються досвід роботи, інтелектуальний потенціал, організаторські здібності, рівень професіоналізму та компетентність. Проректори, декани, завідувачі кафедр проходять конкурсний відбір.
• Проректори — 6 осіб, з них 5 мають науковий ступінь доктора наук.
• Декани — 8 осіб, з них 2 мають науковий ступінь доктора наук, 3 — виконують докторські дисертації.
• Завідувачі кафедр — 47 осіб, з них 40 осіб (85%) мають науковий ступінь
доктора наук, вчене звання професора; 7 осіб (15%) — кандидати наук, доценти,
у т. ч. 2 виконують докторські дисертації.
• Керівники відділів і підрозділів — 66 осіб, у т. ч. 10 осіб (15%) мають науковий ступінь та вчене звання.
Слід зазначити, що серед керівного складу суттєво зросли якісні характеристики.
За період 2009–2011 рр.:
захищено докторські дисертації — 10;
присвоєно вчене звання професора — 2.

Керівний склад кафедр
У НФаУ поступово реалізується програма формування потужного корпусу
завідувачів кафедр, професійного компетентного колективу педагогів і науковців, який комплектується на конкурсній основі. 15 завідувачам кафедр присвоєно почесне звання України «Заслужений»,11-ти — почесне звання НФаУ «Заслужений професор НФаУ».
У 2010/2011 навчальному році кафедри очолюють:
– доктори наук, професори — 40 кафедр (85%), захистили докторські дисертації: зав. каф. суспільних наук доц. К.А. Іванова; зав. каф. економічної теорії доц.
І.А. Федоренко; зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ доц. Л.Г. Кайдалова;
– кандидати наук, доценти — 7 кафедр (15%), виконують докторські дисертації зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ доц. О.В. Доровський, зав.
каф. ЯССЛ ІПКСФ доц. С.В. Гарна.
Кафедри, які очолюють доктори наук, професори — 40 (2009/
2010 н. р. — 38)
1. Аналітичної хімії
2. Аптечної технології ліків
3. Біології, фізіології та анатомії людини
4. Біотехнології
5. Біологічної хімії
6. Ботаніки
7. Економічної теорії
8. Заводської технології ліків
9. Клінічної лабораторної діагностики
10. Клінічної фармакології з фармопікою
11. Косметології і аромології
12. Медичної хімії
13. Менеджменту і маркетингу в фармації
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Болотов В.В., д. хім. н., проф., 69 р.
Тихонов О.І., д. фарм. н., проф., 72 р.
Малоштан Л.М., д. біол. н., проф., 54 р.
Стрельников Л.С., д. фарм. н., проф., 60 р.
Загайко А.Л., д. біол. н., проф., 37 р.
Сербін А.Г., д. фарм. н., проф., 66 р.
Федоренко І.А., д. екон. н., доц., 37 р.
Рубан О.А., д. фарм. н., проф., 37 р.
Залюбовська О.І., д. мед. н., проф., 45 р.
Зупанець І.А., д. мед. н., проф., 52 р.
Башура О.Г., д. фарм. н., проф., 50 р.
Гриценко І.С., д. хім. н., проф., 60 р.
Мнушко З.М., д. фарм. н., проф., 62 р.
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14. Менеджменту і адміністрування

Карамишев Д.В., д. н. з держ. управління,
доц., 40 р.
15. Мікробіології, вірусології та імунології Філімонова Н.І., д. мед. н., проф., 44 р.
16. Неорганічної хімії
Левітін Є.Я., д. хім. н., проф., 60 р.
17. Організації та економіки фармації
Нємченко А.С., д. фарм. н., проф., 58 р.
18. Органічної хімії
Черних В.П., д. хім. н., д. фарм. н., проф., 71 р.
19. Патологічної фізіології
Кононенко Н.М., д. мед. н., проф., 34 р.
20. Промислової фармації
Гладух Є.В., д. фарм. н., проф., 47 р.
21. Процесів і апаратів хіміко-фармацев- Зайцев О.І., д. фарм. н., проф., 50 р.
тичних виробництв
22. Педагогіки і психології ІПКСФ
Кайдалова Л.Г., д. пед. н., доц., 50 р.
23. Суспільних наук
Іванова К.А., д. філософ. н., доц., 52 р.
24. Технології ліків
Ярних Т.Г., д. фарм. н., проф., 51 р.
25. Технології ліків, клінічної фармаколо- Пімінов О.Ф., д. фарм. н., проф., 65 р.
гії з фармацевтичною опікою ІПКСФ
26. Товарознавства
Дем’яненко В.Г., д. фарм. н., проф., 63 р.
27. Токсикологічної хімії
Журавель І.О., д. хім. н., доц., 43 р.
28. Управління та економіки фармації Толочко В.М., д. фарм. н., проф., 60 р.
ІПКСФ
29. Управління якістю
Коваленко С.М., д. хім. н., проф., 51 р.
30. Управління та економіки підприємства Посилкіна О.В., д. фарм. н., проф., 55 р.
31. Фармакогнозії
Ковальов В.М., д. фарм. н., проф., 69 р.
32. Фармакоекономіки
33. Фармакології

Яковлєва Л.В., д. фарм. н., проф., 63 р.
Дроговоз С.М., д. мед. н., проф., 73 р.

34. Фармакотерапії
35. Фармацевтичного права
36. Фармацевтичної хімії
37. Фармакоінформатики
38. Фізики
39. Фізичної та колоїдної хімії
40.	Хімії природних сполук

Самура Б.А., д. фарм. н., проф., 71 р.
Шаповалова В.О., д. фарм. н., проф., 52 р.
Георгіянц В.А., д. фарм. н., проф., 45 р.
Пєнкін Ю.М., д. фіз.-мат. н., проф., 50 р.
Тіманюк В.О., к. фіз.-мат. н., проф., 61 р.
Кабачний В.I., д. фарм. н., проф., 56 р.
Кисличенко В.С., д. фарм. н., проф., 51 р.

Кафедри, які очолюють кандидати наук, доценти — 7 (2009/2010 н. р. — 11)
Гуманітарних наук
Іноземних мов
Фундаментальної
та мовної підготовки
Промислової фармації
та економіки ІПКСФ

Філяніна Н.М., к. філол. н., доц., 38 р.
Докторська дисертація не запланована
Торяник Л.А., к. пед. н., доц., 63 р.
Докторська дисертація виконується
Коваленко З.І., к. хім. н., доц., 50 р.
Докторська дисертація не запланована
Доровський О.В., к. екон. н., доц., 50 р.
Докторська дисертація виконується

Українознавства та латинської мови

Світлична Є.І., к. філол. н., доц., 63 р.
Докторська дисертація не запланована

Фізвиховання та здоров’я

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

Якості, стандартизації
та сертифікації ліків ІПКСФ

Гарна С.В., к. фарм. н., доц., 52 р.
Докторська дисертація виконується
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Заходи щодо омолодження керівного складу кафедр
Кадрова політика ректорату є індикатором успішного розвитку університету, адже вона будується на довготривалу перспективу і в майбутньому повинна
забезпечити оптимальний баланс збереження та оновлення професорськовикладацького корпусу. Ректорат активно працює над омолодженням кадрового складу завідувачів кафедр.
Відбулась ротація серед завідувачів 3-х кафедр, які досягли зрілого віку.
У 2010/2011 н. р. очолили кафедри молоді доктори наук:
• біологічної хімії — доктор біологічних наук, професор Загайко А.Л. (37 р.),
• промислової фармації — доктор фармацевтичних наук, професор Гладух Є.В. (47 р.),
• токсикологічної хімії — доктор хімічних наук, доцент Журавель І.О. (43 р.)
Поступово зменшується кількість завідувачів кафедр — не докторів наук та покращується рейтинговий показник — наявність у завідувачів кафедр вченого звання професора та наукового ступеня доктора наук (у 2011 р. присвоєно вчене звання професора зав. каф. ЗТЛ Рубан О.А.).

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 2010/2011 н. р.:
• мають резерв 38 кафедр (81%)
23 кафедри (49%) — резерв — доктор наук
15 кафедр (32%) — резерв — кандидат наук, який виконує докторську дисертацію
• не мають резерву 9 кафедр (19%):
o гуманітарних наук;
o економічної теорії;
o іноземних мов;
o менеджменту і адміністрування;
o промислової фармації та економіки ІПКСФ;
o суспільних наук;
o українознавства та латинської мови;
o фізичного виховання та здоров’я;
o фундаментальної та мовної підготовки.
Завідувачам кафедр, де відсутній резерв, необхідно поліпшити якісні характеристики щодо забезпечення дійового резерву та вжити відповідні заходи.
Кафедри університету мають надзвичайно потужний науково-педагогічний
потенціал з числа докторів наук, професорів — 98 осіб, завдяки якому інтенсивно готуються доктори і кандидати наук та невпинно зростає якісний склад
професорсько-викладацького корпусу університету.
Кафедри, які мають резерв — доктора наук — 23 кафедри (2009/2010 н. р. — 25)
• Аптечної технології ліків (Тихонова С.О., д. фарм. н., проф., 46 р.)
• Ботаніки (Хворост О.П., д. фарм. н., проф., 50 р.)
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• Біологічної хімії (Набока О.І., д. біол. н., 45 р.)
• Біології, фізіології та анатомії людини (Філіпцова О.В., д. біол. н., 38 р.)
• Клінічної лабораторної діагностики (Березнякова М.Є., д. мед. н., 44 р.)
• Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (Попов С.Б., д. мед.
н., проф., 51 р.)
• Косметології і аромології (Половко Н.П., д. фарм. н., 43 р.)
• Медичної хімії (Ісаєв С.Г., д. фарм. н., 51 р.)
• Менеджменту і маркетингу у фармації (Пестун І.В., д. фарм. н., доц., 34 р.)
• Органічної хімії (Шемчук Л.А., д. хім. н., проф., 54 р.)
• Організації та економіки фармації (Панфілова Г.Л., д. фарм. н., доц., 41 р.)
• Патологічної фізіології (Тюпка Т.І., д. мед. н., проф., 41 р.)
• Технології ліків (Вишневська Л.І., д. фарм. н., проф., 44 р.)
• Технології ліків, клінічної фармакології з фармопікою ІПКСФ
(Штриголь С.Ю., д. мед. н., проф., 47 р.)
• Токсикологічної хімії (Мерзлікін С.І., д. фарм. н., проф., 51 р.)
• Управління якістю (Підпружников Ю.В., д. фарм. н., проф., 48 р.)
• Фармацевтичної хімії (Українець І.В., д. хім. н., проф., 50 р.)
• Фармакоекономіки (Міщенко О.Я., д. фарм. н., доц., 46 р.)
• Фармакології (Зайченко Г.В., д. мед. наук, доц., 44 р.)
• Фармакотерапії (Кіреєв І.В., д. мед. н., проф., 49 р.)
• Фізичної та колоїдної хімії (Блажеєвський М.Є., д. хім. н., проф., 55 р.)
• Фізики (Стороженко Г.П., д. фіз.-мат. н., доц., 41 р.)
• Хімії природних сполук (Комісаренко А.М., д. фарм. н., проф., 49 р.)
Кафедри, які мають резерв — кандидата наук, який виконує докторську дисертацію — 15 кафедр (2009/2010 н. р. — 15)
Аналітичної хімії
Біотехнології
Заводської технології ліків
Мікробіології, вірусології
та імунології
Неорганічної хімії
Педагогіки та психології
ІПКСФ
Процесів і апаратів
хім.- фарм. виробництв
Промислової фармації
Управління та економіки
підприємства
Управління та економіки
в фармації ІПКСФ
Товарознавства

Колеснік С.В., к. фарм. н., 46 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
Стрілець О.П., к. біол. н., 40 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
Бобрицька Л.О., к. фарм. н., 37 р.
План завершення докторської дисертації — 2013 р.
Шевельова Н.Ю., к. біол. н., 51 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
Ведернікова О.І., к. хім. н., 38 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
Ткачов С.І., к. пед. н., 50 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
Кутова О.В., к. техн. н., 46 р.
План завершення докторської дисертації — 2014 р.
Крутських Т.В., к. фарм. н., 40 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
Сагайдак-Нікітюк Р.В., к. фарм. н., 34 р.
План завершення докторської дисертації — 2012 р.
Галій Л.В., к. фарм. н., 37 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
(докторантура)
Дем’яненко Д.В., к. фарм. н., 33 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.
(докторантура)
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Фармакоінформатики

Яценко Н.М., к. техн. н., 48 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.

Фармакогнозії

Попова Н.В., к. фарм. н., 52 р.
План завершення докторської дисертації — 2013 р.

Фармацевтичного права
ІПКСФ

Абросімов О.С., к. фарм. н., 52 р.
План завершення докторської дисертації — 2011 р.

Якості, стандартизації
та сертифікації ліків ІПКСФ

Євтіфеєва О.А., к. фарм. н., 42 р.
Захистила докторську дисертацію у 2011 р.

Характеристика за віком науково-педагогічних працівників
Середній вік НПП у 2010/2011 н. р. складає 45 років, у т. ч. докторів наук —
55 років, кандидатів наук — 43,5 року.
Кількість викладачів пенсійного віку — 19,3%.
Докторів наук допенсійного віку — 60,4%.
Середній вік:
• завідувачів кафедр — 55 років (42,5% пенсійного віку; 57,4% — допенсійного віку);
– до 40 р. — 43,3%; 41–50 р. — 24,9%; 51–60 р. — 18,8%; 61 р. і старше — 13%
в т. ч. пенсійного віку — 19,9%.
• професорів кафедр — 58 років (51,3% пенсійного віку; 48,8% допенсійного віку);
• доцентів — 47 років (26,1% пенсійного віку; 73,9% допенсійного віку);
• старших викладачів — 47 років (25% пенсійного віку);
• викладачів /асистентів — 32 роки (1,4% пенсійного віку).

Створення Інституту підготовки резерву на керівні посади:
ректора, проректорів, деканів, завідувачів кафедр
Національний фармацевтичний університет повинен мати імідж елітного, визнаного в усьому світі, провідного вищого навчального закладу завжди!
Сьогодні наш колектив інтенсивно працює і цим накопичує бонуси для іміджу
на майбутнє!
В університеті працює 80% молодих викладачів, серед яких є й ті, що
в недалекому майбутньому будуть обіймати управлінські посади в університеті
та забезпечувати якісний рівень функціонування нашого університету як в Україні, так і в усьому світі.
Тому на часі — створення Інституту підготовки резерву на посади: ректора,
проректорів, деканів, завідувачів кафедр.
Сьогодні ректорат ставить завдання державного рівня — підготувати Програму навчання молодих викладачів, завдяки реалізації якої будуть підготовлені фахівці, яким можна буде довірити управлінські посади в університеті. Ця Програма дозволить виявити кращих із кращих, які свого часу змогли б стати заміною
нині працюючим професіоналам.
Кадровий резерв на керівні посади буде формуватися із числа ініціативних, компетентних, енергійних, перспективних, ерудованих викладачів, які мають
високу професійну підготовку та організаторські здібності, необхідні для належного виконання посадових обов’язків. Перебуваючи у кадровому резерві, сучасний
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фахівець має набути різносторонньої підготовки, широкого професійного кругозору і багато практичного досвіду.
Програма підготовки резерву буде передбачати:
• набуття практичного досвіду керівництва структурним підрозділом (виконання доручень ректорату, проректорів, деканів, завідувачів кафедр);
• активну участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з відповідних проблем діяльності університету;
• навчання (удосконалення) англійської мови;
• підвищення кваліфікації:
o з педагогічної майстерності,
o основ психології,
o управління персоналом,
o патентознавства,
o інформаційних технологій тощо;
• прослуховування курсу лекцій:
o з сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури, поезії, культури, етики, естетики, риторики, музики, театру тощо,
o розвитку сучасних наукових напрямків (нанотехнологій тощо),
o знання основ законодавства (адміністративного, трудового, фінансового тощо),
o ораторського мистецтва,
o психології ефективної комунікації,
o психології успіху та самореалізації особистості,
o складових іміджу сучасного викладача.
Протягом останніх років ректорат приділяє велику увагу питанням добору
персоналу, професійного розвитку, постійного поповнення та оновлення потенціалу професорсько-викладацького складу університету для забезпечення ефективного виконання Програми кадрової політики НФаУ.
Однією із головних складових кадрової політики є створення резерву на керівні посади, адже від успішного, вдалого та належно спланованого добору працівників на управлінські посади залежить належна організація роботи та розвиток
і імідж університету в подальшому.
Під час навчання в Інституті підготовки резерву будуть організовуватися лекторії за участю відомих лекторів, науковців та практиків, ректорські прийоми,
«круглі столи» за участю цікавих творчих особистостей, вечори відпочинку тощо.
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 науковопедагогічному колективі НФаУ працює 80,7% викладачів допенсійного віку. Ректорат довірив молодим педагогам будувати майбутнє університету, але надзвичайно важливим фактором високої якості навчання є багатогранний професійний досвід старшого покоління. Поєднання нового мислення молодих та високої кваліфікації досвідчених викладачів забезпечить оптимальний професійний
рівень кадрового потенціалу університету.
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• Підготовка кадрів вищої кваліфікації
– Ефективність підготовки в аспірантурі — 100%
– Виконувалась 291 дисертаційна робота, з них 62 докторські, 229 кандидатських,
13 наукових магістерських робіт

– Захищено у спеціалізованих вчених радах 9 докторських та 53 кандидатських дисертації
Зроблено значний ривок у підготовці резерву — докторів наук.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• Захищено 9 докторських дисертацій:

І.І. Баранова, доц. каф. косметології та аромології
А.Д. Гордієнко, доц. каф. заводської технології ліків
О.А. Євтіфєєва, доц. каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
І.О. Журавель, доц. каф. хімії природних сполук
К.А. Іванова, зав. каф. суспільних наук
Л.Г. Кайдалова, зав. каф. педагогіки та психології
І.В. Пестун, доц. каф. менеджменту та маркетингу у фармації
Н.П. Половко, доц. каф. косметології та аромології
І.А. Федоренко, зав. каф. економічної теорії

Захищено 3 докторських дисертації із числа викладачів, зарахованих на посади завідувачів кафедр:
1. К.А. Іванова, зав. каф. суспільних наук
2. Л.Г. Кайдалова, зав. каф. педагогіки та психології
3. І.А. Федоренко, зав. каф. економічної теорії

ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ: протягом 2009–2011 років загалом потенціал корпусу докторів наук збільшився на 28 осіб.
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Захищено дисертацій (всього):
докторських
кандидатських
Виконувалось дисертацій (всього):
докторських
кандидатських
з них для практичної фармації, медицини,
хіміко-фармацевтичних 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
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2009/2010 н. р.
67
10
57
271
61
210
70

2010/2011 н. р.
62
9
53
291
62
229
74

7
63
16
1
15

4
70
18
2
16

4

4

104
61
35
8
1 докт., 19 асп.

96
53
35
8
3 докт., 25 асп.

10 асп.

10 асп.
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Луганського державного медичного університету
Кримського державного медичного університету
ім. С.І. Георгієвського
Тернопільського державного медичного університету
Івано-Франківського державного медичного університету
Одеського державного медичного університету
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Буковинського національного медичного університету
Житомирського базового фармацевтичного коледжу

3 асп.
1 асп.

2 докт., 3 асп.
1 асп.

1 докт., 1 асп.
3 асп.

1 докт., 1 асп.
4 асп.

1 асп.

3 асп.
1 асп.
1 асп.
1 асп.

Закінчили навчання на бюджетних місцях
докторантури та аспірантури
2010 р.
план 2011 р.
докторантура
1
2
аспірантура з відривом від
19
16
виробництва
(з захистом дисертації — 16) (з захистом дисертації — 7)
аспірантура без відриву від
1 (з захистом дисертації)
2
виробництва

Ефективність докторантури та аспірантури (бюджет) у 2010 р. — 100%
Захищено випускниками докторантури та аспірантури (бюджет)
у 2010/2011 н. р.: 1 докторська дисертація; 31 кандидатська дисертація
Знаходяться у спецрадах: 1 докторська дисертація; 6 кандидатських дисертацій
Працевлаштування на кафедрах випускників
аспірантури та докторантури (бюджет)
кафедри:
управлінсько-економічні
хіміко-фармакогностичні
медико-біологічні
технологічні

2010 р.
1 докторант,
19 аспірантів
6 аспірантів
5 аспірантів
2 аспіранти
1 докторант, 6 аспірантів

2011 р. — проект
2 докторанти,
15 аспірантів
2 аспіранти
1 докторант, 6 аспірантів
2 аспіранти
1 докторант, 5 аспірантів

Позитивні реалії кадрової політики у 2010/2011 н. р.
Присвоєно
вчене звання
Ст. наукового співробітника
Професора
Доцента

Присуджено
науковий ступінь
—

Кандидата наук

6
26

Доктора наук

33

5

62

Захищено дисертацій
8

229

53

Виконується
дисертацій
Докторських
дисертацій
Кандидатських
дисертацій

Протягом 2010/2011 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.
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Ректоратом проводилась інтенсивна робота щодо виконання Плану підготовки докторів та кандидатів наук на 2010–2015 роки, щотижня
на ректорських радах з 07.02.2011 р. по 28.03.2011 р. розглядався стан виконання докторських та кандидатських дисертацій аспірантами, здобувачами з планів
2011–2012 років.
В університеті високими темпами продовжується підготовка науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації, докторів та кандидатів наук,
а саме співробітниками університету захищено у 2010 році 5 докторських та 62 кандидатські дисертації, за перше півріччя 2011 року захищено
9 докторських та 53 кандидатські дисертації. У 2010/2011 н. р. пройшли нострифікацію 2 кандидатські 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 14 докторських дисертацій:
1. доц. Баранова І.І. — каф. косметології та аромології
2. доц. Вишневська Л.І. — каф. технології ліків
3. доц. Євтіфєєва О.А. — каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
4. доц. Журавель І.О. — каф. хімії природних сполук
5. проф. Загайко А.Л. — каф. біологічної хімії
6. доц. Іванова К.А. — каф. суспільних наук
7. доц. Кайдалова Л.Г. — каф. педагогіки та психології
8. проф. Кононенко Н.М. — каф. патологічної фізіології
9. доц. Міщенко О.Я. — каф. фармакоекономіки
10. доц. Набока О.І. — каф. біологічної хімії
11. доц. Пестун І.В. — каф. менеджменту та маркетингу у фармації
12. доц. Половко Н.П. — каф. косметології та аромології
13. доц. Тюпка Т.І. — каф. патологічної фізіології
14. доц. Федоренко І.А. — каф. економічної теорії
2. Заплановано до виконання на РПК — 31 докторська дисертація,
у тому числі:
2.1. Через докторантуру — 4:
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.)
доц. Левачкова Ю.В. — каф. технології ліків (докторантура з 1 грудня 2009 р.)
доц. Ткачова О.В. — каф. фармакоекономіки (докторантура з 1 вересня 2010 р.)
2.2. Молодими науковцями виконується 29 докторських дисертацій
поза докторантурою:
1. доц. Бобрицька Л.О. — каф. заводської технології ліків
2. доц. Богуцька О.Є. — каф. аптечної технології ліків
3. доц. Бондаренко Н.Ю. — каф. фізичної та колоїдної хімії
4. доц. Власов С.В. — каф. органічної хімії
5. асист. Владимирова І.М. — каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
6. доц. Ведерникова І.О. — каф. неорганічної хімії
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7. доц. Гарна С.В. — каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків
8. доц. Гриценко В.І. — каф. заводської технології ліків
9. доц. Грубник І.М. — каф. заводської технології ліків
10. доц. Доброва В.Є. — каф. фізики
11. доц. Клименко Л.Ю. — каф. аналітичної хімії
12. доц. Коваленко Св.М. — каф. управління якістю
13. доц. Ковальов С.В. — каф. хімії природних сполук
14. доц. Колісник С.В. — каф. аналітичної хімії
15. доц. Кошовий О.М. — каф. хімії природних сполук
16. доц. Крутських Т.В. — каф. промислової фармації
17. доц. Кутова О.В. — каф. процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
18. доц. Куценко Т.О. — каф. фармакології
19. доц. Лебединець В.О. — каф. управління якістю
20. доц. Попова Н.В. — каф. фармакогнозії
21. доц. Сагайдак-Нікітюк Р.В. — каф. управління економіки підприємства
22. доц. Сліпченко Г.Д. — каф. заводської технології ліків
23. доц. Спірідонов С.В. — каф. заводської технології ліків
24. доц. Стрілець О.П. — каф. біотехнології
25. доц. Цубанова Н.А. — каф. технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ
26. доц. Ханін В.А. — каф. хімії природних сполук
27. доц. Щокіна К.Г. — каф. фармакології
28. Шевченко В.О. — каф. технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ
29. Шпичак О.С. — каф. аптечної технології ліків
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Підготовка науково-педагогічних кадрів
ДОКТОРСЬКІ ТА КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ,
ЗАХИЩЕНІ У 2010/2011 н. р.
Школа технологів
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1.
2.

Баранова Інна Іванівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Башура О.Г.)
Половко Наталія Петрівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Башура О.Г.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Єрещенко Оксана Антонівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Стрельніков Л.С.)
Ковальова Оксана Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Красовська Ірина Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Гладух Є.В.)
Мерзлікін Дмитро Сергійович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Казарінов О.М.)
Михайленко Валентина Вікторівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Олійник Світлана Валентинівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Пуляєв Денис Сергійович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Чуєшов В.І.)
Солдатов Дмитро Павлович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Чуєшов В.І.)
Степаненко Сергій Володимирович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Чуєшов В.І.)
Ткач Тетяна Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Федоритенко Наталія Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Пашнєв П.Д.)

Школа управління економіки в фармації
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1.
2.

Пестун Ірина Володимирівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Толочко В.М.)
Федоренко Ірина Анатоліївна (каф. економічної теорії)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бабічева Ганна Сергіївна (наук. керівник — д. фарм. н., доц. Пестун І.В.)
Бондарєва Ірина Василівна (наук. керівник — д. фарм. н., доц. Пестун І.В.)
Галаван Зіновій Степанович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Шаповалова В.О.)
Горбунова Оксана Юріївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Посилкіна О.В.)
Немченко Олеся Анатоліївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Толочко В.М.)
Світлична Карина Станіславівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Посилкіна О.В.)
Тетерич Наталія Володимирівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Котвіцька А.А.)
Чухно Інна Анатоліївна (каф. менеджменту)
Шестопал Оксана Анатоліївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Підпружніков Ю.В.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 9

Медико-біологічна школа
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 1
1.

Гордієнко Анатолій Дмитрович (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 12
1.
2.
3.
4.
5.

Бакір Махер Назен (наук. керівник — д. б. н. Загайко А.Л.)
Грінцова Ольга Євгенівна (наук. керівник — д. м. н., проф. Зупанець І.А.)
Добра Олена Олександрівна перезахист (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Самура Б.А.)
Єфременко Едуард Анатолійович (наук. керівник — д. м. н., доц. Гладченко О.М.)
Зупанець Катерина Олександрівна (наук. керівник — д. м. н., проф. Попов С.Б.)
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6.
7.
8.

Кошова Олена Юріївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.)
Кучинська Ірина Вікторівна (наук. керівник — д. м. н., проф. Волковой В.А.)
Семенов Андрій Миколайович перезахист (наук. керівник — д. м. н., проф. Зупанець І.А.)
9. Соколюк Тетяна Володимирівна (наук. керівник — проф. Горбенко Н.І.)
10. Тарасенко Ольга Олександрівна (наук. керівник — д. м. н., проф. Зупанець І.А.)
11. Чикіна Олена Леонідівна (наук. керівник — к. біол. н., доц. Жегунова Г.П.)
12. Шатілова Ольга Андріївна (наук. керівник — д. м. н., проф. Штриголь С.Ю.)

Школа хіміків-синтетиків
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 1
1.

Євтіфєєва Ольга Анатоліївна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Банна Наталя Іванівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Бісага Єлизавета Іванівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Бочкарьова Алла Юріївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Гусарова Тетяна Дмитрівна (наук. керівник — к. фарм. н., доц. Губін Ю.І.)
Здорик Олександр Анатолійович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Кравцова Вікторія Володимирівна (наук. керівник — д. х. н., проф. Українець І.В.)
Левашов Дмитро Вікторович (наук. керівник — д. х. н., проф. Шемчук Л.А.)
Подгайний Дмитро Григорович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Мерзлікін С.І.)
Прокопенко Юлія Сергіївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Проскуріна Ксенія Ігорівна (наук. керівник — к. фарм. н., доц. Євтіфєєва О.А.)
Савченко Леся Петрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Савченко Тимур Ігорович (наук. керівник — д. хім. н., проф. Коваленко С.М.)

Фармакогностична школа
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 1
1.

Журавель Ірина Олександрівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Кисличенко В.С.)

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

Данилова Ірина Анатоліївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Хворост О.П.)
Затильнікова Ольга Олександрівна (наук. керівник — к. фарм. н., проф. Ковальов С.В.)
Козира Софія Андріївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Сербін А.Г.)
Мамедова Світлана Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Павлій О.І.)
Машталер Вікторія Володимирівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Хворост О.П.)
Рудник Анна Михайлівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Ковальов В.М.)
Ткаченко Марія Федорівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Ковальов В.М.)
Черкашина Аліна Вікторівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Ковальов В.М.)
Шевцов Ігор Миколайович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Кисличенко В.С.)

Гуманітарний напрямок
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1.
2.

Іванова Карина Андріївна (наук. консультант — д. філос. н., проф. Осипова Н.П.)
Кайдалова Лідія Григорівна (каф. педагогіки та психології)
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УЧАСТЬ ДОКТОРІВ НАУК, ПРОФЕСОРІВ
У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
станом на 01.09.2011 р.
№
з/п
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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Прізвище, ім’я
та по батькові
наукового керівника
(консультанта)
Банний І.П.
Баранова І.І.
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.
Діхтярьов С.І.
Дмитрієвський Д.І.
Дроговоз С.М.
Євтіфєєва О.А.
Журавель І.О. — токс./х
Журавель І.О. — ХПС
Загайко А.Л.
Зайченко Г.В.
Зайцев О.І.
Залюбовська О.І.
Зупанець І.А.
Іванова К.А.
Ісаєв С.Г.
Кабачний В.І.
Кайдалова Л.Г.
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.
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Виконується
дисертацій

ВСЬОГО
дисертацій
підготовлено /
докторів кандидадокт. дис. канд. дис.
готується
наук
тів наук
1
4
–
1
4/1
–
–
–
3
0/3
2
7
–
2
9/2
–
–
–
1
0/1
3
19
–
–
22/0
9
27
–
2
36/2
–
2
–
–
2/0
–
4
1
4
4/5
2
18
2
1
20/3
–
6
–
2
6/2
–
4
–
–
4/0
2
5
–
3
7/3
–
1
–
2
1/2
2
10
2
2
12/4
1
8
1
4
9/5
–
3
–
2
3/2
–
3
1
2
3/3
1
5
1
3
6/4
–
1
–
1
1/1
–
–
–
–
0/0
2
11
5
5
13/10
10
29
1
–
39/1
–
2
–
1
2/1
–
–
–
1
0/1
–
–
–
2
0/2
–
3
–
–
3/0
–
1
–
5
1/5
–
1
–
1
1/1
–
–
–
1
0/1
2
14
1
6
16/7
–
–
–
–
0/0
–
3
–
1
3/1
2
2
–
1
4/1
–
–
–
–
1
–
3
10
1/10
2
15
2
9
17/11
–
1
–
–
1/0
1
15
3
16
16/19
–
1
–
4
1/4
4
20
1
6
24/7
–
–
1
2
0/3
–
3
1
1
3/2
–
–
–
2
0/2
–
1
–
3
1/3
Підготовлено
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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.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Котенко О.М.
Кравченко В.М.
Кузнєцова В.М.
Кузнецов І.Е.
Левітін Є.Я.
Литвинова О.М.
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.
Панфілова Г.Л.
Пашнєв П.Д.
Пєнкін Ю.М.
Пєрцев І.М.
Пестун І.В
Півень О.П.
Підпружніков Ю.В.
Пімінов О.Х.
Половко Н.П.
Попов С.Б.
Посилкіна О.В.
Рубан О.А.
Риженко І.М.
Самура Б.А.
Сахарова Т.С.
Сербін А.Г.
Слободянюк М.М.
Спиридонов В.М.
Стороженко І.П.
Стрєльніков Л.С.
Таран С.Г.
Тихонов О.І.
Тихонова С.О.
Тіманюк В.О.
Толочко В.М.
Тюпка Т.І.
Українець І.В.
Федоренко І.А.
Філімонова Н.І.
Філіпцова О.В.
Хворост О.П.
Чернов А.М.
Черних В.П.
Чуєшов В.І.
Шаповалова В.О.

–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
2
–
–
3
2
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22
–
1
–
–
–
–
–
11
–
2
7
–
1
–
–
–
–
–
14
3
–

–
–
2
–
2
1
14
11
1
2
–
21
–
–
16
4
1
7
–
20
2
1
1
9
2
5
7
3
1
85
–
6
2
–
–
7
4
53
6
5
26
–
16
–
2
–
6
–
43
25
15

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

–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
1
4
2
3
4
–
1
1
2
–
–
–
–
3
2
1
7
–
2
1
1
1
2
–
–
1
–
7
1
1
2
2
2
–
4
–
2
1
–
3
8

0/0
0/0
2/0
0/0
2/1
1/0
15/3
11/3
1/2
2/2
0/1
22/5
0/2
0/3
19/5
6/0
1/1
7/4
0/2
22/0
2/0
1/0
1/0
9/3
2/2
5/1
7/8
3/2
1/2
107/1
0/1
7/1
2/2
0/0
0/0
7/2
4/0
64/8
6/2
7/3
33/3
0/2
17/2
0/0
2/4
0/0
6/2
0/1
57/1
28/3
15/9

55

Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н. р.

96.
97.
98.
99.

Шемчук Л.А.
Штриголь С.Ю.
Яковлєва Л.В.
Ярних Т.Г.

–
–
6
1

4
7
20
9

–
2
1
3

2
4
6
3

4/2
7/6
26/7
10/6

Нагороди. Ректорат приділяє особливу увагу відзначенню трудових здобутків співробітників університету всіх категорій: навчально-допоміжного,
адміністративно-управлінського, обслуговуючого персоналу, керівних, науковопедагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.
Обласний стипендіат в галузі науки 2011 р. За особисті досягнення в галузі
науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних
проблем Харківської області нагороджено Кисличенко В.С., зав. каф. хімії природних сполук дипломом стипендіата в галузі науки імені М.О. Валяшка (з фармації).
За високі досягнення у 2010/2011 н. р. та з нагоди Дня фармацевтичного працівника нагороджений 101 співробітник університету.
Нагороди співробітників НФаУ
Почесні грамоти:
Верховної Ради України

4

Кабінету Міністрів України

3

Харківської міської ради

3

Харківської обласної ради

2

Міністерства освіти та науки України

4

ВАК України

1

Нагрудний знак «Відмінник освіти»

4

Міністерства охорони здоров’я України

12

Харківської облдержадміністрації

4

Об’єднання організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості
Управління освіти і науки ХОДА

8

Об’єднання профспілок ХОДА

3

Федерації профспілок ХОДА
Національного фармацевтичного університету
Всього
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Перший проректор
з науково-педагогічної
роботи
І.С. Гриценко
доктор хімічних наук ,
професор, заслужений
працівник освіти
України, лауреат
Державної премії
України в галузі науки
і техніки,
завідувач кафедри
медичної хімії

Проректор
з науково-педагогічної
роботи (ступеневої
фармацевтичної
освіти)
А.А. Котвіцька
доктор
фармацевтичних наук,
професор

Проректор
з науково-педагогічної
роботи (міжнародних
зв’язків)
С.Б. Попов
доктор медичних наук,
професор кафедри
клінічної фармакології
з фармацевтичною
опікою

Проректор
з науково-педагогічної
(виховної) роботи
К.А. Іванова
доктор філософських
наук, доцент,
завідувач кафедри
суспільних наук

За більш ніж 200-річну історію фармацевтичної освіти, яка, крім просвітницької місії, має виховувати соціальну відповідальність перед суспільством за здоров’я
народу, сформувалася філософія підготовки фармацевтичних кадрів, що неухильно реалізується в Національному фармацевтичному університеті і яку можна висловити такими словами: «До ліків мають торкатися тільки освічені люди».
Виняткова увага протягом навчального року ректоратом приділялась удосконаленню та інноваційному розвитку освітньої діяльності.
Приєднання України до Болонського процесу зобов’язує здійснювати
освітні послуги з урахуванням європейських норм і стандартів. Якість вищої
освіти набуває визначального пріоритету, бо саме від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальної економічної конкурентоспроможності, а також конкурентоспроможності випускників вищої школи
на ринку праці.
В умовах сьогодення для освіти відкриваються нові обрії, але виникають нові
вимоги до якості освіти з боку суспільства і держави, змінюються критерії оцінки
якості діяльності вищого навчального закладу. Головне — це зміст навчання; технології, які застосовуються під час навчання; здобуті знання; організація і контроль
за здійсненням навчального процесу; професійний рівень викладачів, навчальна
дисципліна студентів; чітка і прозора процедура самостійного аудиту вищого навчального закладу як підґрунтя системи забезпечення якості.
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Організація та проведення прийому абітурієнтів
Приймальна комісія НФаУ
Надзвичайно важливим і вирішальним фактором, що забезпечує стабільний і сталий розвиток усіх сегментів життєдіяльності університету, є набір студентів. У реаліях демографічної ситуації в Україні та надзвичайно розгалуженої мережі
навчальних закладів, які пропонують широкий спектр освітніх послуг, це питання набуває першочергового значення.
Виняткова увага ректорату протягом всього навчального року приділялась розробці дієвої системи професійноорієнтаційної роботи та проведенню ефективної приймальної кампанії з набору студентів.
Робота приймальної комісії протягом року проводилась
Відповідальний
згідно з планом, затвердженим на засіданні Вченої ради НФаУ.
секретар приймальДля виконання державного замовлення та договірних
ної комісії НФаУ
зобов’язань з підготовки фахівців, а також з метою реалізаС.В. Погорелов
ції державної політики щодо розширення доступу громадян
до здобуття вищої освіти протягом року проводилась профорієнтаційна робота
та довузівська підготовка.
Вступна кампанія 2010 року проводилась за результатами зовнішнього незалежного тестування згідно з чинним законодавством.
Для високого рівня організації і прозорості проведення вступної кампанії:
• розроблено, затверджено на засіданні приймальної комісії та погоджено
з МОЗ та МОН, молоді і спорту України Правила прийому до НФаУ;
• забезпечено навчання персоналу приймальної комісії;
• розроблено новий довідник «Абітурієнту НФаУ — 2010».
У 2010 році до вступу на перший курс в НФаУ подано 2123 заяви:
• на заочне відділення — 905;
• до магістратури усіх форм навчання — 351.
Середній конкурс на місця держзамовлення склав 10 осіб на місце.
На спеціальність Фармація зараховано за всіма формами навчання 1363 особи.
Згідно з Планом МОЗ України в 2010 році за державним замовленням на перший курс зараховано 37 осіб. У тому числі:
• за цільовим набором сільської молоді — 9 (Рівненська обл. — 2; Сумська — 3;
Харківська — 1; Чернігівська — 3);
• пільговий контингент — 8.
План державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки
фахівців на 2010 рік виконаний повністю.

Профорієнтаційна робота у 2010/2011 н. р. —
основа для набору у 2011/2012 н. р.
Для формування якісного контингенту студентів проводиться цілеспрямована системна профорієнтаційна робота. Широке інформування абітурієнтів та їх
батьків про фармацевтичну галузь охорони здоров’я, почесну та відповідальну
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роботу фармацевтичних працівників з метою забезпечення свідомого вибору
майбутньої професії поєднується з висвітленням здобутків університету, переваг навчання у НФаУ та формуванням позитивного іміджу навчального закладу
в очах громадськості.
Питання профорієнтаційної роботи постійно розглядались на засіданнях
ректорської та Вченої рад університету. Вся робота проводилась під безпосереднім керівництвом ректора університету.
• Для інформування абітурієнтів були підготовлені рекламноінформаційні матеріали:
– кольорові плакати про НФаУ формату А3;
– листівки з інформацією про умови прийому до НФаУ у 2011 р.;
– таблиці Д.І. Менделєєва з інформацією про НФаУ українською та російською
мовами;
– довідник «Абітурієнту НФаУ — 2010»;
– 3 спеціалізовані випуски газети «Молодість фармації» для абітурієнтів;
– рекламно-інформаційні матеріали про спеціальності НФаУ.
Профорієнтаційна робота проводилась силами ректорату, приймальної комісії, навчального та наукового відділів, деканатів, співробітників кафедр та студентів шляхом розповсюдження
рекламно-інформаційних матеріалів та електронних презентацій університету і спеціальностей:
– на виїзних Днях НФаУ
у регіонах України;
– на виставках;
– на наукових семінарах,
форумах та конференціях;
– на курсах підвищення кваліфікації педагогічних
працівників (директорів, вчителів хімії та біології) загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області;
– викладачами та слухачами Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації НФаУ під час відряджень до інших регіонів України;
– студентами під час канікул та проходження навчальної та виробничої практики в різних регіонах України;
– студентами-заочниками; випускниками університету в аптечних установах,
фармацевтичних фірмах.
• Інформація про умови прийому до НФаУ була розміщена у 11 спеціалізованих виданнях для абітурієнтів загальним тиражем близько
190 тисяч примірників.
• З кожним роком зростає кількість міст, де університет проводить виїзні Дні
Національного фармацевтичного університету. Так, до переліку додались міста Євпаторія, Феодосія, Керч (АР Крим), м. Коростень (Житомирська обл.), Червонопартизанськ (Луганська обл.), м. Орджонікідзе (Дніпропетровська обл.). Усього
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протягом вересня 2010 р. — квітня 2011 р. було проведено 84 презентації університету в містах майже всіх областей України. Результатом цих заходів є приїзд груп
школярів для ознайомлення з університетом, умовами навчання, проживання,
проведення дозвілля. Протягом року НФаУ відвідали школярі ЗОШ м. Краматорська (жовтень), гімназії м. Феодосія (квітень) та шкіл Харкова.
При проведенні презентацій використовуються рекламні ролики про спеціальності НФаУ: «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія
фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Клінічна фармація», відеоматеріали, підготовлені до VII з’їзду фармацевтів України.
• Спільно з Обласним центром зайнятості (ЦЗ) НФаУ брав участь у масових заходах «Обираємо майбутнє разом» у 24 містах Харківської області. Представники приймальної комісії брали участь у профорієнтаційних заходах ЦЗ «Ярмарок професій» м. Сарни (Рівненська обл.), м. Маріуполь (Донецька обл.), м. Орджонікідзе (Дніпропетровська обл.) та м. Керч (АР Крим). Налагоджені зв’язки з Миколаївським, Херсонським, Хмельницьким, Козелецьким районними ЦЗ, до яких надіслані рекламно-інформаційні матеріали.
• Однією з перспективних форм профорієнтаційної роботи є співпраця з Центрами довузівської підготовки міст України. Продовжується робота з центрами міст Маріуполь, Іллічівськ, Дружківка, Горлівка, Кременчук, Краматорськ. Розпочата робота з центрами у містах Нікополь, Орджонікідзе, Слов’янськ.
• За участю першого проректора з науково-педагогічної роботи проф. І.С. Гриценка підписано договір про творчу співпрацю з Харківською обласною
академією безперервної освіти, у рамках якого розпочата нова форма профорієнтаційної роботи: проведення презентацій, екскурсій, показових лекцій
професорів та завідувачів кафедр для вчителів біології та хімії, які проходять підвищення кваліфікації в академії. Було проведено 4 зустрічі з вчителями: 2 — з вчителями хімії, 2 — біології. Усі вони отримали рекламні матеріали для проведення
роботи з учнями та їх батьками (на батьківських зборах).
• Значна робота з налагодження зв’язків з керівництвом фармацевтичних та медичних коледжів з метою залучення молоді до продовження навчання у НФаУ ведеться ректором та проректором з науково-педагогічної роботи
(ступеневої фармацевтичної освіти), які особисто проводили зустрічі зі студентами цих коледжів. У зустрічах взяли участь близько 3000 студентів.
• Під час проведення зустрічей з абітурієнтами проводилось анкетування абітурієнтів з метою визначення рівня інформованості про НФаУ та зацікавленості
у майбутньому навчанні в університеті.
• У 20 коледжах проведено пілотне тестування з фахових дисциплін
медико-фармацевтичного профілю, в якому взяли участь 1896 студентів. Усі
учасники, які успішно пройшли пілотне тестування, отримали сертифікати, особисті запрошення та роз’яснення щодо вступу до університету.
• 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.
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• З 1 січня до 28 лютого 2011 року на базі НФаУ працював пункт реєстрації абітурієнтів на зовнішнє незалежне оцінювання знань. Під час реєстрації абітурієнти отримали повну інформацію про спеціальності НФаУ. З кожним абітурієнтом проводилась бесіда щодо вступу на навчання.
• Кафедри університету продовжили співробітництво зі школами,
з якими працюють вже протягом декількох років. Враховуючи суттєве зменшення кількості випускників 11-х класів, був проведений аналіз: школи м. Харкова, які
цього року мають випускні класи, і школи, які залишились поза кафедральною
увагою, були розподілені між кафедрами для проведення анкетування випускників і укладання договорів про співпрацю із НФаУ. Протягом навчального року було
укладено 277 договорів з 125 школами м. Харкова.
• Кафедри брали участь в організації виїзних Днів НФаУ в регіонах України. Була запропонована нова форма роботи — запрошення представників школи або коледжу на кафедри, проведення науково-популярних лекцій та екскурсій по університету.
• Основні напрямки роботи щодо залучення абітурієнтів:
– постійне співробітництво з керівництвом навчальних закладів;
– безпосереднє спілкування з вчителями хімії та біології;
– читання науково-популярних лекцій в школярських аудиторіях (найбільшим попитом користувалась лекція з органічної хімії);
– керівництво виконанням учнями шкіл наукових робіт МАН;
– профорієнтаційна робота під час проведення наукових конференцій, виставок, у яких беруть участь співробітники кафедр;
– проведення екскурсій для школярів (великий інтерес у відвідувачів викликав
Музей історії фармації України та його унікальна експозиція).
• Для безпосередньої зустрічі абітурієнтів та їх батьків з керівництвом університету, деканами, співробітниками та студентами було проведено 6 Днів відкритих дверей: 2 восени, 2 взимку та 2 навесні. Абітурієнти та їх батьки під час екскурсій мали можливість відвідати кафедри, музей історії фармації.
• 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.
• Вперше була організована on-line прес-конференція ректора університету, під час якої всі бажаючі з будь-якої точки світу
мали можливість безпосередньо задати питання ректору
НФаУ засобами Skype-зв’язку,
за телефоном.
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• Вперше в цьому році започатковано електронну реєстрацію абітурієнтів на сайті університету для отримання оперативної та корисної інформації
стосовно університету та умов вступу.
• Створені офіційні сайти в соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники», де додатково розміщується інформація про університет, дати
проведення Днів відкритих дверей та відвідувачі мають змогу отримати відповіді на свої запитання.
Приймальна комісія працює протягом усього року. За цей навчальний рік
консультаційним пунктом приймальної комісії надано понад 1000 консультацій
відвідувачам стосовно умов вступу до НФаУ та понад 8000 консультацій за телефонними зверненнями. Ведеться листування з абітурієнтами за допомогою пошти
та електронної пошти, постійно оновлюється інформація для абітурієнтів у мережі Інтернет: на сайті університету, на спеціалізованих освітніх порталах та сайтах
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Всього

ЗАОЧНА
Курс

37

37

13

13

50

26

26

4

4

30

20

20

8

8

28

43

43

8

8

51

16

5/11

I
б/к

II IV V VI

Всього

ВЕЧІРНЯ
Курс

I

Всього

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА
Курс

ВСЬОГО

ПРИЙОМ студентів у НФаУ в 2010/2011 н. р.

V

VI

II IV V VI

ВІТЧИЗНЯНІ СТУДЕНТИ
6.030504 — економіка
підприємства
6.030507 — маркетинг
6.030601 — менеджмент
6.051401 — біотехнологія
6.120102 — лабораторна діагностика
ВСЬОГО бакалаврів
7.000001 — якість,
стандартизація та сертифікація
7.050107 — економіка
підприємства
7.050201 — менеджмент організацій
7.092901 — промислова біотехнологія
7.110201 — фармація
7.110202 — технологія
парфумернокосметичних засобів
7.110204 — технологія
фармацевтичних препаратів
7.110206 — клінічна
фармація
ВСЬОГО спеціалістів
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16

142 5/137

33

8

8

4

4

16

16

12

12

399 32/362 1

11

11

33

10

10

29

20

20

24
16

3

4

3

965 765

66

66

52

49

30

30

21

21

20

20

23

22

555 32/478 1

4

5/170

40

11

11

162 38
3

15
32/1332
118

51
1

1094 857 4 162 71

43
32/1628
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8.000001 — якість,
стандартизація та сер- 3
тифікація
8.000005 — педагогіка
4
вищої школи
8.000007 — адміністративний менеджмент
8.050107 — економіка
7
підприємства
8.050108 — маркетинг 15
8.092901 — промислова біотехнологія
21
8.110201 — фармація
8.110202 — технологія
парфумерно- 1
косметичних засобів
8.110204 — технологія
фармацевтичних препаратів
8.110206 — клінічна
4
фармація
ВСЬОГО магістрів

55

ВСЬОГО

752 37/615 1

РАЗОМ

3

12

12

36

36

51

4

7

7

8

8

19

16

16

25

25

41

7

10

10

17

15

17

17

32

3

3

21

82

82

63

1

4

4

2

2

7

3

3

1

1

4

3

3

4

4

11

27
139

351

98
139

37/2149

4

22 33 130

4

3

130 166

62 33 141 11 130 1293 890 4 162

63

166

2186
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Забезпечення якості
навчально-виховного процесу
Головним завданням університету, факультетів та кафедр
є забезпечення високої якості підготовки випускників на основі покращення контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки, глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, що відповідають вимогам сучасної вищої освіти.
Навчально-виховний процес в університеті організований відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Указів Президента України «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» від 07.12.2000 року
Заступник ректора
та «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Украз навчальної роботи
їні», Наказу Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993 р.
доцент
«Про затвердження «Положення про організацію навчальноЛ.М. Віннік
го процесу у вищих навчальних закладах» та Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених Міністерством освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України, Указу Президента України від 17.02.2004 р.
№199/2004 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України», наказу Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. №49 «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки», наказів МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 «Про
заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної
та фармацевтичної освіти» та інших нормативних документів.
Навчальний процес здійснюється відповідно до галузевих стандартів вищої
освіти: освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної
програми (ОПП).
Навчальний процес з кожної спеціальності здійснюється
за робочими навчальними планами, розробленими відповідно до стандартів вищої освіти та типових навчальних планів.
Робочі навчальні плани розглядаються Вченою радою та затверджуються ректором університету.
Велика увага в НФаУ приділяється якості навчання
та оптимізації навчального процесу. Якість освіти відіграє важливу роль та розглядається як необхідна умова конкурування
випускників на ринку праці. Організація навчального процесу в університеті визначає якість підготовки студентів та є вирішальним фактором формування майбутніх спеціалістів.
Завідувач науковоЯкісне надання освітніх послуг здійснюється завдяки чіт- методичної лаборакій організації навчального процесу за всіма спеціальностя- торії з питань фарми, методичному забезпеченню навчального процесу, нау- мацевтичної освіти
доцент
кової роботи, підготовки наукових кадрів, інформатизації
С.В. Огарь
та комп’ютеризації, видавничої діяльності тощо.
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Напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка
фахівців
Національний фармацевтичний університет надавав освітні послуги, пов’язані
з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра за 6 напрямами та 14 спеціальностями:
Напрям підготовки

1102 Фармація

1101 Медицина

0501 Економіка
і підприємництво

0502 Менеджмент

0929 Біотехнологія

Специфічні категорії

Шифр та назва спеціальності
7.110201 Фармація
8.110201 Фармація
7.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів
8.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів
7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
7.110206 Клінічна фармація
8.110206 Клінічна фармація
6.110100 Лабораторна діагностика
6.050100 Економіка підприємства
7.050107 Економіка підприємства
8.050107 Економіка підприємства
6.050100 Маркетинг
7.050108 Маркетинг
8.050108 Маркетинг
6.050200 Менеджмент організацій
7.050201 Менеджмент організацій
6.092900 Промислова біотехнологія
7.092901 Промислова біотехнологія
8.092901 Промислова біотехнологія
6.092900 Екобіотехнологія
6.092900 Біотехнологія біологічно активних речовин
7.000001 Якість, стандартизація, сертифікація
8.000001 Якість, стандартизація, сертифікація
8.000005 Педагогіка вищої школи
8.000007 Адміністративний менеджмент

До складу навчально-методичного комплексу кожної спеціальності
університету входять:
– освітньо-кваліфікаційна характеристика;
– освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра;
– навчальний план;
– анотовані програми з дисциплін;
– програма практичної підготовки та стажування;
– тематика курсових, дипломних та магістерських робіт (проектів).
Акредитація та ліцензування
Підготовлено та направлено до МОН, молоді та спорту України документи
для оформлення та видачі ліцензії НФаУ на освітню діяльність, а також документи для переоформлення сертифікатів за всіма спеціальностями НФаУ у зв’язку
зі зміною шифрів та кодів.
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Ліцензійна експертиза передбачає наявність таких документів
та нормативних показників:
– обґрунтування необхідності ліцензування освітніх послуг;
– результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг;
– робота регіональної комісії;
– робота зі всіма структурними підрозділами НФаУ;
– кадрове забезпечення;
– матеріально-технічна база;
– навчально-методичне забезпечення;
– інформаційне забезпечення;
– робота експертної комісії;
– постійна робота з ДАК України.
За звітний період було ліцензовано спеціальності
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:
– 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
– 8.03060107 Логістика;
– підготовлено пакет документів щодо ліцензування спеціальності
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія.
Ліцензування та акредитація фіксує й оцінює реальний стан готовності університету до здійснення освітньої діяльності за заявленим напрямом, спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки і перепідготовки фахівців.
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Контингент студентів, слухачів та інтернів за спеціальностями
у 2010/2011 навчальному році станом на 01.01.2011 р.
Спеціальність

Освітньокваліфікаційний рівень

спеціаліст
магістр (вітч.)
магістр (іноз.)
Технологія парфумерно- спеціаліст
косметичних засобів
магістр
спеціаліст
Клінічна фармація
магістр (вітч.)
магістр (іноз.)
Лабораторна
бакалавр
діагностика
спеціаліст
Технологія
фармацевтичних
магістр (вітч.)
препаратів
магістр (іноз.)
бакалавр
Промислова
спеціаліст
біотехнологія
магістр
бакалавр
Економіка
спеціаліст
підприємства
магістр
бакалавр
Маркетинг
спеціаліст
магістр
бакалавр
Менеджмент
організацій
спеціаліст
спеціаліст
Якість, стандартизація
магістр (вітч.)
та сертифікація
магістр (іноз.)
Адміністративний
магістр
менеджмент
Педагогіка вищої школи магістр
Всього студентів
вітчизняні
Довузівська
підготовка
іноземні
Всього по університету
молодший
спеціаліст
Фармація
бакалавр
Аналітичний контроль
молодший
якості хімічних лікарспеціаліст
ських сполук
Виробництво фармамолодший
цевтичних препаратів
спеціаліст
Всього студентів
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА
ВСЬОГО по Коледжу НФаУ
Загальний контингент
університету та Коледжу НФаУ
Загальна кількість курсантів
та інтернів ІПКСФ
Наукові магістранти
ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ

Форма навчання
денна
Б

К

419

1200
20
752
168
1
84
4
6

Фармація

13
12

22

33

8

97

вечірня
К

заочна
Б

К

2

4460
94
91
175
5
54
4

82

4
3

55
171
1

3

1
98
4
7
50
14
58
16
8
3

Всього по
Всього по
освітньоспеціалькваліфікаційності
ному рівню
6081
196
7120
843
356
366
10
150
161
11
6
6

1
40
57
31
20
16
37
43

2

11
12
1

31
83
1

276
4
1
93
17
4
138
61
38
70
16
51
101
16
50
98
2

55
281

114

237

137
117
150
60

140
22

2

5500
21

162

2

5521

8834
43
133
9010

314

928

30
8834
43
133
9010

474

2718

474

133
2851

18

596

2

168

170

7

78

85

85

12

75

87

87

39
–
39

917

513

1098

–

917

–
92
92

314
16
330

1270
108
1378

1270
108
1378

3768

254

2

5851

10388

10388

4647

4647

13
15048

13
15048

1500 3147
2013 6915

254

2

13
5864
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6.030504 — економіка підприємства
6.030507 — маркетинг
6.030601 — менеджмент
6.050100 — економіка підприємства
6.050100 — маркетинг
6.051401 — біотехнологія
6.120102 — лабораторна
діагностика
ВСЬОГО бакалаврів
7.000001 — якість, стандартизація та сертифікація
7.050107 — економіка підприємства
7.050108 — маркетинг
7.050201 — менеджмент
організацій
7.092901 — промислова
біотехнологія
7.110201 — фармація
7.110202 — технологія
парфумерно-косметичних
засобів
7.110204 — технологія
фармацевтичних препаратів
7.110206 — клінічна фармація
ВСЬОГО спеціалістів
8.000001 — якість, стандартизація та сертифікація
8.000005 — педагогіка вищої школи
8.000007 — адміністративний менеджмент
8.050107 — економіка підприємства
8.050108 — маркетинг
8.092901 — промислова біотехнологія
8.110201 — фармація
8.110202 — технологія
парфумерно-косметичних
засобів
8.110204 — технологія фармацевтичних препаратів
8.110206 — клінічна фармація
ВСЬОГО магістрів
РАЗОМ

Б К Б

К

Б

VI VII
К

К

К

ЗАОЧНА
курс
II III V VI VII
Контракт

ВСЬОГО

II

ВЕЧІРНЯ
курс
V VI
Контракт

Всього

ДЕННА
курс
IV
V

Всього

Спеціальність

Всього

ВИПУСК студентів НФаУ в 2010/2011 навчальному році
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3
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9

6
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51

8
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19
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9
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5
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100 298
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7
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20

27
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1

1

2

2

1
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31

1

1

4
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3

3

3

4
4
54
21 33
534 2 5 15 60 100 319 33

3
3
127
127
138 11 127

153
39 114 334
1555 77 95 623 646 114 2227

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ
1
1
7.110201 — фармація
8.050107 — економіка під1
1
1
приємства
159
134
17
8
7
5
2
166
8.110201 — фармація
8.110204 — технологія фар1
1
1
мацевтичних препаратів
8.000001 — якість, стандар1
1
1
1
2
тизація та сертифікація
160
135 17
2
2
9
5
3
1 170
ВСЬОГО магістрів
694 2 5 15 60 100 454 50
140 11 129 1564 77 95 628 648 115 2398
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
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Впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу і реалізації положень Болонської декларації
Основним напрямком розвитку освіти в Україні є її інтеграція до європейського освітнього простору, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення
умов для працевлаштування випускників на європейському ринку праці, розвитку
контролю за якістю вищої фармацевтичної освіти.
Контроль якості навчання стосується передусім знань студентів і випускників щодо їхньої компетенції та спроможності відповідати сучасному ринку праці. Якість підготовки студентів усіх спеціальностей пов’язана з оцінкою їх професійних знань, умінь та навичок. Саме це у свою чергу пов’язане з об’єктивністю
та адекватністю методів контролю успішності навчання на кафедрах.
За умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу кафедрами Національного фармацевтичного університету для проведення підсумкового модульного контролю розроблені та використовуються такі методи оцінювання: тестування, письмова робота, структурований за процедурою
контроль професійних практичних навичок, які відповідають вимогам освітньокваліфікаційної характеристики. Такий структурований за різними видами підсумковий модульний контроль дає змогу визначити не лише якість професійних
знань студента, рівень засвоєння навчального матеріалу, але й зорієнтувати студентів на подальше удосконалення професійної майстерності.
Окремим модулем визначається проходження та оцінка виробничої (професійної) практики, метою якої є закріплення та поглиблення професійних знань
та навичок, безпосереднє ознайомлення зі структурою та виробничою діяльністю
фармацевтичних підприємств.
Досвід роботи за кредитно-модульною системою викладання на всіх
курсах денної форми навчання свідчить про позитивні наслідки її впровадження. Зокрема вона впливає на мотивацію навчання студентів, зацікавленість в отримуваних ними оцінках, що сприяє, у свою чергу, підвищенню їхньої
активності в навчальному процесі, з одного боку, та результативності навчання,
з іншого. Навчання за кредитно-модульною системою спонукають студентів піднімати свій рейтинговий бал за рахунок більш якісної підготовки домашніх завдань
та відповідного виконання модульних контрольних і самостійних робіт як важливих складових загальної рейтингової оцінки. Позитивним є також зменшення кількості пропусків занять без поважних причин. Крім того, системі притаманна прозорість оцінювання знань, умінь і навичок, також вона стимулює студентів до сумліннішої, а отже, й до якіснішої щоденної праці і в аудиторії, і вдома.
Відповідно до застосування системи ЕСТS діє система оцінювання, яка має
такі особливості:
1. Розширення впливу поточного оцінювання, тобто впливу щоденної праці
студентів, на підсумковий результат.
2. Включення оцінювання у навчальне навантаження студентів, відмова від сесій.
3. Широке використання об’єктивних методів оцінювання.
4. Введення структурованої оцінки з предмета і 100-бальної шкали.
5. Одночасне використання абсолютного та відносного (рейтингового) принципів оцінювання для фіксації успішності навчання з конвертацією результатів
за бальною шкалою в інші шкали.

69

Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н.р.

Найбільш суттєвий вплив на організацію навчального процесу на кафедрах,
безумовно, мала вимога систематично оцінювати поточну діяльність та застосовувати більш об’єктивні методи контролю. На практиці це проявляється широким застосуванням тестування для поточного та підсумкового контролю на рівні окремих предметів і збільшенням відносної ваги часу, що відводиться на оцінювання, у структурі загального навантаження студента.
Використання рейтингової оцінки необхідне для заповнення Додатку
до диплома (європейського зразка). Незважаючи на труднощі із запровадження інноваційної системи оцінювання та окремі поточні недоліки, що корегуються в процесі постійного аналізу та забезпечення якості системи, можна вважати, що свої функції система оцінювання виконує, успішно підтримуючи реалізацію
експериментального навчального плану за принципами Болонської декларації.
Невід’ємною складовою освітнього процесу та кредитно-модульної системи
організації навчального процесу є самостійна робота студентів.
Зміст та форми самостійної роботи визначаються:
– галузевими стандартами вищої освіти;
– освітньо-кваліфікаційною характеристикою;
– освітньо-професійною програмою;
– нормативно-методичними документами;
– Положенням про самостійну роботу студентів;
– навчальними планами;
– навчальними програмами.
Для організації самостійної роботи студентів створено нормативне, навчальнометодичне, інформаційне забезпечення, відповідну матеріально-технічну базу
та комп’ютерне обладнання.
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів:
– Положення про самостійну роботу студентів у Національному фармацевтичному університеті;
– Самостійна робота студентів: Методичні рекомендації для викладачів;
– Фармацевтична освіта України. Роль та завдання самостійної роботи:
навчально-методичний посібник;
– тексти лекцій на паперових та електронних носіях;
– теми курсових та дипломних робіт;
– банки тестових завдань з відповідями.
Інформаційне забезпечення:
– бібліотечний фонд становить 545 тис. примірників;
– підручники та посібники на CD;
– формування бази даних за темами, модулями СРС в бібліотеці та на кафедрах;
– широке використання мережі Інтернет;
– ознайомлення студентів з СРС з джерелами інформації;
– щорічне поповнення фонду.
Матеріально-технічне та комп’ютерне забезпечення самостійної роботи:
– бібліотека (читальні зали, широкий асортимент навчальної та наукової літератури, доступ до електронних баз даних);
– комп’ютерні класи — 27 (загальна кількість комп’ютерів — 963), постійне
оновлення комп’ютерного парку;
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– доступ до мережі Інтернет;
– забезпечення навчального процесу сучасними технічними засобами;
– створення класів (куточків) для самостійної роботи на кожній кафедрі;
– аудиторії для СРС.
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 коригування навчально-виховного процесу;
– підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;
– зменшення пропусків навчальних занять;
– спрямування студентів на самостійну творчу роботу;
– підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності.

Ліцензійні іспити КРОК-1 Фармація та КРОК-2 Фармація
Проведення інтегрованих ліцензійних іспитів Крок-1 Фармація та Крок-2
Фармація здійснюється відповідно до наказів МОЗ України №251 від 14.08.1998 р.
«Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів»; №303 від 27.12.99 р.
«Положення про Комісію з стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістівмедиків та фармацевтів МОЗ України».
Досвідчені викладачі НФаУ беруть участь у створенні нових тестових завдань
та проведенні фахової експертизи на базі Центру тестування МОЗ України.
Проведена експертиза тестових завдань провідними фахівцями університету у центрі тестування при МОЗ України (м. Київ):
– крок 1 Фармація з 30.11.2010 р. — 3.12.2010 р. — прорецензовано 4500 тестових завдань.
– крок 2 Фармація з 7.12.2010 р. — 10.12.2010 р. — прорецензовано 2500 тестових завдань.
Провідними експертами НФаУ проведена внутрівузівська експертиза тестових завдань на англійській мові для Krok-1 Pharmacy (600 тестових завдань) і Krok-2
Pharmacy (400 тестових завдань).
Загальний банк тестових завдань становить для Крок-1 Фармація — 4618 та
Крок-2 Фармація — 4200. Систематично поповнюється банк тестових завдань для
складання тестових стандартизованих іспитів Крок-1 Фармація та Крок-2 Фармація.
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
2007
2008
2009
2010
2009
2010

Назва іспиту
Крок-1 Фармація
Крок-1 Фармація
Крок-1 Фармація
Крок-1 Фармація
Крок-2 Фармація
Крок-2 Фармація

Кількість студентів Середній бал Місце у рейтингу ВНЗ
443
63,3
11
398
64,8
8
312
76,3
4
332
83,5
4
426
72,6
8
396
79,1 %
8
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Діагностика професійних знань із застосуванням стандартизованих ліцензійних іспитів — складова усіх етапів контролю знань. Оцінювання рівня знань за допомогою тестових іспитів дають змогу реалізувати такі функції, як діагностична,
корегуюча та управлінська.
Система діагностики знань студентів з використанням тестових технологій у процесі контролю та самоконтролю їх знань сприяє розвитку діагностичних здібностей, що особливо важливо для формування професійного мислення
майбутніх фахівців.

Методичне забезпечення навчального процесу
В університеті усі навчальні дисципліни на 100% забезпечені навчальнометодичним комплексом: підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації — тестові завдання.
Одним із завдань Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної
освіти та Центральної методичної комісії є експертиза змістовного наповнення
підручників і навчальних посібників.
Постійно проводиться аналіз та підготовка до розгляду на ЦМК всієї методичної літератури НФаУ та Коледжу НФаУ.
Щорічно затверджується план видання навчально-методичної літератури кафедр та структурних підрозділів університету.
Навчально-методичні видання
Рік

Підручники

2010

6

Навчальні посібники
Моно- Наук.з них з грифа- графії мет. рек.
всього
ми МОЗ, МОН
39

23

10

9

Інші
видання
36

Метод.
Разом
рек.
41

109

Знаходиться на розгляді у МОН, молоді та спорту України 15 навчальних видань для отримання грифу.
Загалом підручники та навчальні посібники видаються з грифами
МОЗ та МОН, молоді та спорту України, змістовне наповнення їх відповідає навчальним програмам. Кожен підручник та навчальний посібник,
що надсилається до МОЗ та МОН, молоді та спорту України відповідає вимогам
наказу №73/131 від 16.02.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок
підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації», проходить
відповідну зовнішню та внутрішню експертизу.
На підставі наказу МОЗ України №502 від 22.06.2010 р. «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих
навчальних закладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України» ректор
НФаУ затверджений як керівник робочої групи з організації підготовки єдиних національних підручників відповідно до дисциплін навчальних планів
підготовки фахівців напряму 1102 «Фармація» за спеціальностями 7.110201 Фармація, 7.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів, 7.110204 Технологія фармацевтичних препаратів, 7.110206 Клінічна фармація.
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На виконання цього наказу створені авторські колективи з підготовки рукописів національних підручників з усіх дисциплін напряму «Фармація», які мають бути
подані до МОЗ України до 01.01.2012 р.

Робота опорних кафедр
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 післядипломної освіти Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.
– аптечної технології ліків
– біологічної хімії
– ботаніки
– управління та економіки підприємства
– заводської технології ліків
– іноземних мов
– фармакоінформатики
– клінічної лабораторної діагностики
– клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
– косметології і аромології
– медичної хімії
– менеджменту
та
маркетингу
у фармації

– організації та економіки фармації
– органічної хімії
– промислової фармації
– процесів та апаратів хімікофармацевтичних виробництв
– українознавства та латинської мови
– фармакоекономіки
– фармакології
– управління та економіки фармації ІПКСФ
– технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
ІПКСФ
– якості, стандартизації і сертифікації ліків ІПКСФ

На виконання листа МОЗ України від 01.12.2010 р. №08.01–47/2708 були надані пропозиції щодо внесення змін до затвердженого переліку опорних кафедр.
На сьогодні пропозиції узагальнені, формується оновлений перелік опорних
кафедр за іншою структурою — окремий перелік для кожної із спеціальностей напряму підготовки «Фармація».
Протягом 2010/2011 н. р. опорними кафедрами здійснювалась робота за такими напрямками:
Видання кафедр
Видано підручників, посібників, практикумів, збірників завдань, методичних
рекомендацій — 116
Підготовлено до друку підручників, посібників, практикумів, збірників завдань,
методичних рекомендацій — 111
Методична робота
Проведено експертизу рукописів навчальної літератури — 46
Проведення лекцій майстер-класу, відкритих занять, практичних занять — 149
Розроблено тестових завдань — 14 523
Наукова робота
Проведено конференцій — 28
Участь у конференціях — 374
Організація та проведення нарад-семінарів однопрофільних кафедр — 32
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Участь у грантах — 16
Опубліковано статей — 951
Видано монографій та наукових методичних рекомендацій — 69
Кількість студентів СНТ — 512
Опубліковано статей студентами СНТ — 248
Участь у конференціях СНТ — 112
Кількість дипломних робіт — 415
Кількість магістерських робіт — 154
Підготовка науково-педагогічних кадрів
Заплановано: кандидатських дисертацій — 84; докторських дисертацій — 25
Захищено: кандидатських дисертацій — 36; докторських дисертацій — 4
Протягом звітного періоду опорними кафедрами НФаУ були організовані
та проведені робочі науково-методичні наради, спільні засідання завідувачів опорних, однопрофільних кафедр, науково-методичні семінари.
Основним завданням опорних кафедр є узагальнення та поширення кращого досвіду організації навчально-методичної роботи, поліпшення теоретичної
та практичної підготовки майбутніх фахівців фармації, а також узагальнення досвіду підвищення кваліфікації та фахової майстерності професорсько-викладацького
складу, працівників системи охорони здоров’я, якщо йдеться про опорні кафедри
закладів післядипломної освіти МОЗ України
Щорічно Центральний методичний кабінет з вищої медичної (фармацевтичної) освіти МОЗ України аналізує роботу опорних кафедр НФаУ, яка цього року
отримала позитивну оцінку. Оголошена подяка співробітникам опорних кафедр,
задіяних у підготовці проектів навчальних планів підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями напряму «Фармація».

Інноваційна освітня діяльність університету
Інноваційна освітня діяльність університету здійснюється на основі Конституції України, «Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку
України», Законів «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну
експертизу», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про авторське право і суміжні права» та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Для удосконалення організації навчального процесу в університеті створена
систематизована база тематичних мультимедійних ресурсів, яка постійно
оновлюється і активно використовується в навчальному процесі, головним чином
при оформленні демонстраційного лекційного матеріалу.
Впроваджені у навчальний процес:
– електронні підручники;
– програми-тренажери;
– моделюючі та імітуючі програми віртуальних лабораторних робіт,
що відтворюють, замінюють або доповнюють експеримент.
Забезпечення гарантій системи якості навчання, підготовка фахівців відповідно до вимог стандартів вищої освіти, підвищення рівня готовності випускників до професійної діяльності можливе за умов збереження надбань традиційних
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форм, методів та засобів навчання у вищих навчальних закладах та впровадження
сучасних педагогічних інновацій. У навчальний процес університету запроваджені:
– лекційний метод викладання: авторські методики викладання, лекції
майстер-класу, проблемні лекції, лекції-прес-конференції;
– технології навчання: інформаційні технології, комп’ютерні технології, кейс-технологія, модульна технологія навчання, технологія особистісноорієнтованого навчання, технологія організації та контролю самостійної роботи,
телеконференції, відеоконференції;
– методи і форми активного навчання: метод «малих груп», ділові ігри,
«круглий стіл», метод мозкового штурму, метод нових варіантів, тренінг, навчання
у співробітництві, навчальна дискусія.

Інноваційна сфера НФаУ
У якості основних інноваційних форм ефективно застосовується розвиток дистанційних
технологій навчання, а також надання освітніх послуг, основане на інноваційних освітніх
технологіях — мультимедійне та Інтернет-навчання.

Інноваційні освітні
технології

Дистанційна освіта

Електронні
підручники

Інноваційна сфера
НФаУ

Авторські методики
викладання

Патенти на
лікарські
препарати

Програмний комплекс
«Автоматизована
система управління
навчальним закладом»

Лекції
майстер-класу

Міжнародні наукові
гранти

Університетські конкурси
Для вивчення стану забезпеченості викладання дисциплін англійською мовою
на спеціальності Фармація 21 квітня 2011 року було проведено виставку навчальнометодичних видань кафедр англійською мовою. У виставці брали участь 33 кафедри,
що задіяні у проведенні занять англійською мовою для студентів зарубіжних країн.

Забезпечення навчально-методичною літературою
за блоками дисциплін
Гуманітарні дисципліни
Історія української культури: тексти лекцій, робочий зошит, словник
Філософія: підручник (МОН*), навчальний посібник, робочий зошит, словник
Політологія: навчальний посібник, робочий зошит (МОН)
Соціологія: навчальний посібник
Історія України: навчальний посібник (В**)
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Латинська мова: підручник (МОН), навчальний посібник, робочий зошит,
словник
Російська мова: навчальний посібник
Психологія: навчальний посібник, тексти лекцій
Хімічні дисципліни
Неорганічна хімія: підручник (МОН), навчальний посібник, збірник тестових завдань
Органічна хімія: тексти лекцій, збірник тестових завдань (МОН), робочий зошит
Аналітична хімія: навчальний посібник, тексти лекцій, збірник тестових завдань, довідник
Фізична та колоїдна хімія: підручник (В), збірник тестових завдань
Фармакогнозія: підручник (В), навчальний посібник, тексти лекцій, збірник
тестових завдань, робочий зошит
Ресурсознавство: —
Фармацевтична хімія: навчальний посібник, тексти лекцій, збірник тестових завдань
Броматологія: —
Токсикологічна хімія: навчальний посібник, тексти лекцій, методичні рекомендації, збірник тестових завдань, робочий зошит
Біофізика: підручник (МОН), (В)
Вища математика: навчальний посібник (МОН)
Фізичні методи аналізу: —
Технологічні дисципліни
Аптечна технологія ліків: навчальний посібник (В), тексти лекцій, методичні рекомендації
Біофармація: —
Промислова технологія лікарських засобів: навчальний посібник
Технологія лікарських косметичних засобів: навчальний посібник, тексти лекцій
Безпека життєдіяльності: —
Основи охорони праці та охорона праці в галузі: робочий зошит
Основи екології: тексти лекцій
Інформаційні технології у фармації: методичні рекомендації
Комп’ютерні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації
Організаційно-економічні дисципліни
Організація та економіка фармації: тексти лекцій, збірник тестових завдань,
робочий зошит
Екстремальна медицина: тексти лекцій, робочий зошит
Фармацевтичне законодавство: робочий зошит
Менеджмент та маркетинг у фармації: тексти лекцій, методичні рекомендації, збірник тестових завдань (В), робочий зошит
Історія медицини та фармації: тексти лекцій, методичні рекомендації
Етика та деонтологія у фармації: тексти лекцій
Фармакоекономіка: навчальний посібник, тексти лекцій
Патентознавство: —
Фармацевтичне та медичне товарознавство: —
Належна фармацевтична практика: —
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Медико-біологічні дисципліни
Біологія з основами генетики: навчальний посібник (В)
Анатомія людини та фізіологія: навчальний посібник
(В), тексти лекцій
Патологічна
фізіологія:
підручник, робочий зошит
Мікробіологія з основами імунології: навчальний посібник, тексти лекцій, збірник
тестових завдань
Тропічні інфекції: навчальний посібник (В), тексти лекцій
Біологічна хімія: навчальний посібник (В), збірник тестових завдань, робочий зошит
Фармакологія: навчальний посібник (В), тексти лекцій, методичні рекомендації
Токсикологія: тексти лекцій, методичні рекомендації
Перша долікарська допомога: навчальний посібник, методичні рекомендації
Фармакотерапія з фармакокінетикою: навчальний посібник (В), тексти лекцій
Клінічна фармакологія з фармацевтичною опікою: навчальний посібник (МОН)
Лабораторна діагностика: тексти лекцій, методичні рекомендації
Фармацевтична ботаніка: підручник (МОН), збірник тестових завдань, робочий зошит
Гігієна у фармації: навчальний посібник, збірник тестових завдань, робочий зошит
Примітка: * МОН — видання має гриф МОН, ** В — знаходиться у видавництві

За результатами проведеної виставки англомовних видань
кафедр необхідно:
– завідувачам кафедр посилити роботу з підготовки навчально-методичних
видань англійською мовою;
– видавничому центру планувати першочергове друкування видань англійською мовою;
– особливу увагу звернути на підготовку видань для дисциплін: ресурсознавство, броматологія, фізичні методи аналізу, біофармація, безпека життєдіяльності, охорона праці в галузі, патентознавство, товарознавство та належна фармацевтична практика — до 01.09.2011 р. створити відповідне методичне забезпечення;
– всі навчально-методичні видання повинні мати гриф Центральної методичної комісії НФаУ;
– навчально-методичні видання з 11 дисциплін потребують додаткового тиражування;
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– при підготовці навчально-методичних видань впровадити обов’язкове рецензування фахівця з англійської мови;
– кафедрам II–V курсів необхідно планувати до видання тираж, враховуючи
контингент студентів.

Психологічна служба НФаУ
Психологічна служба НФаУ керується у своїй діяльності законодавством
України, етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу
системи освіти. Психологічна служба НФаУ забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу, проводить дослідження,
тренінги, консультації для студентів, викладачів та співробітників НФаУ; сприяє розвиткові особистості студентів та вдосконаленню психологічної культури
і професійної компетентності викладачів.
Проводяться:
• психологічні тренінгові заняття («Тренінг особистісного росту»; «Тренінг командоутворення»; «Ефективне професійне спілкування»; «Подолання конфліктів»);
• просвітницькі лекції для студентів і викладачів («Стрес та шляхи його подолання»; «Якість знань — складова іміджу НФаУ»);
• відкриті лекції для викладачів, співробітників та студентів НФаУ на теми:
«Батьки та діти: як досягти гармонії»; «Психологія успіху»; «Психологічні мотиви
взаємодії викладач-студент»; «Психологічні аспекти працевлаштування»;
• з метою психологічної просвіти опубліковані статті у газеті «Молодість фармації»: «Как избежать проблем, добиться признания и успеха в первый год обучения?»; «10 советов как улучшить настроение».
• Здійснюється діагностична робота із студентами та викладачами НФаУ
з метою виявлення індивідуальних особливостей та емоційного стану особистості (всього продіагностовано 203 студенти).
• Індивідуальні консультації: для студентів — 186, викладачів і співробітників — 37, батьків студентів — 10, за допомогою мережі Інтернет — 48.

Всеукраїнська студентська олімпіада
У 2010/2011 н. р. на базі НФаУ було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади, де
були задіяні студенти трьох
спеціальностей: «Фармація»,
«Біотехнологія», «Економіка
підприємства». Взяли участь
63 студенти, з них стали переможцями 16 студентів. Грамотами за відмінні знання
з окремих дисциплін відзначено 6 студентів.
• ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фармації проходив
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на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
Студенти НФаУ показали такі результати: друге командне місце; друге
та третє місце в особистому заліку.
• Олімпіада з хімії на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).
Результати студентів: друге командне місце; перше місце в особистому заліку.

Підвищення професійного рівня
науково-педагогічних працівників
Науково-методична лабораторія є головним координатором з питань підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників. З метою підвищення педагогічної майстерності та обміну досвідом протягом 2010/2011 н. р. викладачами Національного фармацевтичного університету проведено 271 відкрите заняття, з них: лекцій майстер-класу — 29; лекцій — 132; лабораторних занять — 58;
практичних занять — 47; семінарів — 5.
Налагодження системи відкритих занять і лекцій з метою опанування сучасних інноваційних технологій навчання є сьогодні першочерговим завданням.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Протягом 2010/2011 навчального року підвищили кваліфікацію 311 викладачів університету: на циклах підвищення кваліфікації в ІПКСФ НФаУ навчалися 92 науковопедагогічних працівники; курси підвищення кваліфікації на базі інших ВНЗ
пройшли — 45; участь у конференціях — 60; семінари-наради — 17; конгреси — 63; курси англійської мови — 10; курси української мови — 10; атестація (отримання наукового ступеня, підвищення категорії) — 6; тренінги для викладачів — 3; стажування — 5.

Робота з підрозділами МОЗ і МОН, молоді і спорту України
Постійно Науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти 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 навчальнометодичної літератури. Прорецензовано 46 рукописів навчальної книги.
Здійснювалось співробітництво з ВНЗ з упровадження
кредитно-модульної системи, співробітництво з ЦМК МОЗ
та Центром тестування, співробітництво з МОН України з питань вищої освіти.

Видавнича діяльність
Національний фармацевтичний університет наказом
МОН України №222 від 17.06.2009 р. визначений базовим вищим навчальним закладом за напрямком «Фармація» і забезпечує видання більшості навчальної, навчально-методичної
та наукової літератури, яка випускається в Україні за вказаним напрямком. НФаУ внесений до Державного реєстру
видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої

Директор
видавничого центру
О.М. Котенко
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продукції. Для оперативного випуску літератури в структурі університету
з 1993 року функціонує видавничий центр.
Постійна увага приділяється контролю якості навчальних видань, їх відповідності сучасним вимогам, своєчасному оновленню застарілої навчальної літератури. Питання поліпшення видавничої діяльності неодноразово розглядалися на засіданнях ректорської та вченої ради університету.
Якісна підготовка фахівців може бути здійснена тільки за умови достатнього забезпечення студентів навчальною літературою.
Вагомий внесок у забезпечення навчального процесу якісною навчальною літературою робить видавничий центр університету.
У 2010 році видано 145 видань, у тому числі 79 за рахунок спонсорських
коштів.
Загальний тираж виданої літератури склав 44 800 примірників, в тому числі:
7 підручників; 47 навчальних посібників, у тому числі 22 з грифом МОН України;
14 монографій; 35 навчальних і 10 наукових методичних рекомендацій; 32 інших
видання. Навчальна література для вітчизняних студентів видається тільки державною мовою; із 145 видань 110 видано українською мовою, 26 російською (для іноземних студентів), 9 англійською.
Колективом університету була проведена велика робота з підготовки й випуску багатьох унікальних видань до VII Національного з’їзду фармацевтів України.
Співробітниками видавничого центру у 2010 році:
• проведена повна обробка і підготовка до друку 74 видань загальним обсягом
6280 сторінок авторського тексту і загальним тиражем 10 655 примірників;
• надано 21 номер ISBN;
• налагоджена постійна передача е-версій навчальної літератури до бібліотеки;
• за рахунок університету випущено у світ 66 видань;
• укладено і виконано 23 договори 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 презентаційноінформаційних матеріалів для профорієнтаційної роботи;
• виконано 31 замовлення відділів із закупівлі бланкової продукції;
• забезпечено стабільний випуск наукових журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» і газети «Молодість
фармації», видавцем яких є університет;
• забезпечено розміщення повнотекстових версій наукових журналів на сайті університету та бібліотеки ім. В.І. Вернадського;
• за передплатою наукових журналів на рахунок НФаУ надійшло 79 347,66 грн;
• у 2010 році реалізовано 6440 примірників видань на суму 227 691,18 грн, зокрема, навчальним закладам — 1358 примірників на суму 59 412,58 грн; студентам
НФаУ — 5082 примірники на суму 168 278,60 грн.
На сьогодні практично всі дисципліни забезпечено комплектом навчальної літератури (підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації) українською та російською мовами.
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Підготовка та випуск навчальної літератури англійською мовою має особливе
значення і перспективу для подальшого розвитку університету, адже сьогодні контингент студентів, які навчаються англійською мовою, значно збільшився.
У 2010/2011 навчальному році викладачі університету активізували підготовку навчальних видань англійською мовою. Але чимало дисциплін ще не забезпечено повністю літературою англійською мовою. У 2010 році англомовні видання одержали 6 грифів МОН, молоді і спорту України, з них 1 підручник
та 5 навчальних посібників. Зараз у міністерстві для одержання грифів знаходяться ще 10 видань, з них 3 підручники та 7 навчальних посібників. Це свідчить про
підвищення якості англомовних видань.
Забезпечення навчального процесу на сучасному рівні, упровадження дистанційного навчання потребує активного використання електронних версій навчальної літератури.
В університеті багато зроблено для забезпечення навчального процесу електронними версіями навчальної літератури, активізувалась підготовка кафедрами
інтерактивних навчальних видань. Але цю роботу треба продовжувати й удосконалювати, більш широко впроваджувати використання е-версій.
Постійної уваги потребує також контроль якості навчальних видань,
забезпечення їх відповідності сучасним вимогам, своєчасне оновлення
застарілої навчальної літератури.

Випуск періодичних видань
НФаУ є співзасновником та видавцем наукових фахових журналів «Вісник
фармації», «Клінічна фармація» і «Журналу органічної та фармацевтичної хімії».
У звітному періоді НФаУ став співзасновником ще трьох наукових фахових журналів: «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Український
біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».
Наукові журнали НФаУ внесені до затвердженого ВАК України переліку фахових видань для опублікування результатів дисертаційних робіт, реферуються
в Українському реферативному журналі, реферативному журналі «Хімія» (Росія)
та журналі «Chemical Abstracts» (США). З 2006 року на сайті університету розміщуються реферати статей, з 2009 року повні електронні копії журналів представлені
на сайтах НФаУ та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Бібліотека
Бібліотека Національного фармацевтичного університету протягом року виконувала функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку
задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького
складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень,
сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів.
Усіма структурними підрозділами бібліотеки НФаУ протягом року було обслуговано 23 005 студентів та викладачів. Книговидача складає 758 360 прим. літератури. Кількість відвідувань бібліотеки становить 267 500.
Бібліотечні ресурси становлять 549 226 примірників на традиційних паперових носіях та 340 000 примірників електронних документів на СD-дисках.
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За минулий рік із різних джерел комплектування до фонду бібліотеки надійшло 14 644 примірники літератури. Серед них
11 905 прим. — навчальні видання, 749 — наукові. Головним
джерелом надходження навчально-методичних видань в поточному році залишився видавничий центр університету.
Бібліотекою своєчасно і оперативно забезпечено студентів всіх спеціальностей та форм навчання навчальною
літературою.
Активно проводилася запланована робота щодо розширення інформаційного потенціалу бібліотеки за рахунок
поповнення власних інформаційних ресурсів. Сучасний
Директор
електронний каталог (ЕК) бібліотеки НФаУ — основа побібліотеки
дальшого розвитку інформаційних технологій в універсиН.Б. Гавриш
теті, гарантія якісного обслуговування користувачів. Електронний каталог (ЕК) на базі Libermedia відображає надходження літератури
до бібліотеки з 2000 року. Щорічно збільшується популярність цього ресурсу серед користувачів. За минулий рік на сервері бібліотеки зафіксовано 13 200 звернень користувачів до електронного каталогу.
Вдосконалювалась робота бібліотеки із розвитку електронного науковоосвітнього середовища університету. Це поповнення фонду електронної бібліотеки як засобу повного інформаційного забезпечення навчального процесу. Продовжується створення електронного банку навчальних, наукових, довідкових, періодичних видань, дисертацій, публікацій вчених університету та ін.
Інтенсивно поповнювалась електронна колекція авторефератів дисертацій науковців, захищених у НФаУ.
Протягом року читачі бібліотеки користувались зарубіжними повнотекстовими електронними базами даних компанії «EBSCO Publishing»
(Academic Search Premier; MEDLINE; Health Source: Nursing/Academic Edition;
Health Source-Consumer Edition; Business Source Premier; MasterFILE Premier;
Regional Business News; ERIC; GreenFILE; Library, Information Science & Technology
Abstracts; Newspaper Source) в режимі on-line та такими електронними ресурсами, як International Pharmaceutical Abstracts (Thomson Scientific, Inc.) (Ovid); Ovid
Медсестринство (Ovid);. East View Information Services; Интегрум ТМ (Integrum
World Wide); Web of Science (Institute of Scientific Information, USA); Current Contents
Search — Five Sciences Edition (Ovid); MD Consult (Elsevier Health); POLPRED.com
(ООО «ПОЛПРЕД-Справочники»).
Співробітники бібліотеки брали активну участь у створенні бібліографічних покажчиків серії «Вчені фармації» до VII Національного з’їзду фармацевтів
України.
Користувачами бібліотеки активно використовується така бібліотечна послуга, як віртуальна довідкова служба (в режимі on-line бібліографи відповідають
на тематичні, адресні та інші питання студентів і викладачів).
У 2010 році було відкрито новий читальний зал з автоматизованими
робочими місцями для користувачів. На сьогодні парк комп’ютерної техніки бібліотеки складає 70 одиниць ПК, що дає змогу більш якісно обслуговувати користувачів.
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Робота бібліотечного персоналу була спрямована на підвищення інформаційної грамотності користувачів. За звітний період були організовані та проведені мультимедійні лекції з «Основ інформаційної культури»; 3 «Тижні дипломника», 4 «Дні інформації». За рік у бібліотеці НФаУ експонувалося 140 книжкових
виставок, на яких читачам було представлено 1558 видань.
Перспективним напрямком розвитку університету і бібліотеки є підтримка
ініціативи Open Access «відкритого доступу», що набуває все більшого поширення,
і створення в університеті Електронного архіву НФаУ eNPhaUIR.

Міжнародна науково-практична конференція
«Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної
та фармацевтичної галузей України: традиційний
та інноваційний шляхи розвитку»
Бібліотекою НФаУ спільно з Національною науковою медичною бібліотекою
України та за підтримки Асоціації бібліотек України та Української бібліотечної асоціації у травні 2011 року на базі Національного фармацевтичного університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотечно-інформаційна
інфраструктура медичної та фармацевтичної галузей України: традиційний
та інноваційний шляхи розвитку». В більшості учасниками конференції були керівники різних рівнів, що представляли мережу медичних бібліотек та різноманітні організації та установи, серед яких: Національна наукова медична бібліотека України (м. Київ), бібліотека Національного фармацевтичного університету
(м. Харків), ЕВSСО Іnformation Serves (м. Берлін), Асоціація «ІнформатіоКонсорціум» (м. Київ), Ірбіс Україна та інші провідні установи в галузі медицини
та фармації України з Харкова, Києва, Вінниці, Донецька, Рівного, Полтави, Дніпропетровська, Хмельницького, Херсона, Львова.
Бібліотека прагне досягти комплексного, логічного поєднання традиційних
та електронних видів ресурсів, від яких залежить успішне задоволення наукових,
інформаційних та навчальних потреб. Протягом 2010/2011 н. р. співробітники
бібліотеки
плідно працювали і доклали максимум зусиль,
щоб підтримувати освітянський і науковий процес на високому рівні.
Разом з тим, удосконалюючи якість своїх інформаційних послуг, бібліотека все ж має потребу в подальшій модернізації як за рахунок
внутрішніх резервів, так
і за рахунок додаткового
фінансування.
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Інформаційно-телекомунікаційне
забезпечення НФаУ
• Комплексний розвиток інформаційних та комунікаційних технологій
Підготовка фахівців для фармацевтичної галузі відповідно до сучасних стандартів освіти вимагає використання в навчальному і науковому процесах, а також в управлінській діяльності університету новітніх інформаційних,
комунікаційних технологій і програмного забезпечення,
що потребує формування відповідної комп’ютерної бази.
• Оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою
На даний час в університеті працюють 27 комп’ютерних
класів.
Ректорат приділяє велику увагу постійному оновленню
Директор
парку комп’ютерної техніки. Протягом 2010/2011 навчальКомп’ютерного центру
ного року придбано 190 комп’ютерів, 9 сучасних мультимеВ.С. Власов
дійних проекторів та 1012 ліцензій на програмне забезпечення. Загалом в університеті парк комп’ютерної техніки складає: 963 комп’ютери
та 57 мультимедійних проекторів.
На даний час в навчальному процесі таке співвідношення: на 100 студентів маємо 18,5 комп’ютерів.
• Подальший розвиток локальної мережі університету та її інфраструктури
Інтернет-простір університету поширюється за рахунок створення локальних мереж кафедр та підрозділів і підключення їх до корпоративної мережі університету. За останній рік збільшено кількість комп’ютерів у локальних мережах
кафедр органічної хімії, токсикологічної хімії, біохімії, фармакології, патологічної
фізіології, клінічної лабораторної діагностики, іноземних мов, українознавства та
латинської мови, менеджменту та адміністрування, бібліотеки, відділу практики,
відділу кадрів. Підключено до локальної мережі університету основні лекційні аудиторії №№2, 3, 4, 8, 9. Забезпечено роботу усіх локальних мереж в корпусах університету зі швидкістю 100 мегабіт в секунду.
• Розвиток оптоволоконних ліній зв’язку
Була продовжена подальша розбудова інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. Створено оптоволоконну систему зв’язку з регіональним вузлом науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. Усі навчальні
корпуси та гуртожитки НФаУ підключені до Інтернету по оптоволоконних лініях
зв’язку. НФаУ є опорною точкою підключення до мережі УРАН деяких вузів Харкова.
• Онлайнові інформаційні технології
Впроваджуються в навчальний та науковий процес такі онлайнові інформаційні технології, як відеоконференції та відеотрансляції (прямі та за запитом)
та аудіографічні трансляції.
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У 2010 році вперше у нашому університеті було проведено on-line Інтернеттрансляції пленарного засідання наукової конференції «Фармація України. Погляд
у майбутнє» та лекції майстер-класу ректора Національного фармацевтичного університету. Проводились відеоконференції з фармацевтичним відділенням Житомирського фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича.
У рамках конференції «Професійне управління та інвестиції охорони здоров’я:
Український вимір», яка відбулася в НФаУ, був проведений телеміст Харків-Київ —
пряме включення Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики
і соціальної політики.
• Розвиток системи серверів для управління університетом
На даний час були встановлені, налаштовані та працюють такі сервери:
сервер електронної пошти університету, сервер нової системи управління навчальним закладом, сервер для системи «Контингент», проксі-сервер та сервер забезпечення роботи системи тестування у корпусі по вул. Блюхера, 4,
проксі-сервер та сервер забезпечення роботи системи тестування у корпусі
по вул. Мельникова, 12, проксі-сервер та сервер забезпечення роботи системи
тестування у корпусі по вул. Невського, 18, відеосервер для забезпечення телетрансляції, сервер дистанційного навчання, сервер для забезпечення роботи
системи бухгалтерського обліку університету.
• Створення електронних гіпертекстових посібників
Фахівцями комп’ютерного центру було розроблено програмне забезпечення
для створення електронних гіпертекстових підручників та разом із співробітниками кафедр створено 30 електронних гіпертекстових підручників.
• Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі
В університеті всі поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами. 97% лекцій читаються з використанням технічних засобів навчання. В минулому навчальному році було організовано мультимедійне забезпечення усіх
лекцій та наукових конференцій в університеті, технічне забезпечення всіх профорієнтаційних заходів університету, Днів відкритих дверей НФаУ та виїзних
Днів у регіонах України.
• Розвиток системи тестового комп’ютерного опитування
Була здійснена підготовка нових електронних тестових завдань з навчальних
дисциплін. Проведено удосконалення придбаної програми з метою забезпечення
автоматизованого отримання результатів тестування. Організовано та проведено
ректорський комп’ютерний контроль знань студентів при підготовці до ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2.
• 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.
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Центр дистанційних технологій навчання
У 2010/2011 н. р. тривала робота із розвитку електронної навчальної бази університету.
Оn-line база тестів складає 2182 тестових питання:
– кафедра українознавства та латинської мови
747
– кафедра економічної теорії
426
– кафедра управління та економіки підприємства
377
– кафедра управління якістю
340
– кафедра менеджменту і адміністрування
158
– кафедра менеджменту та маркетингу у фармації
134
Кафедрами сумісно з центром дистанційних технологій розроблено 40 нових
дистанційних курсів дисциплін, які не потребують проведення лабораторних занять
на базі НФаУ. Внесено зміни до існуючих дистанційних курсів з урахуванням досвіду
та відповідно до змін у навчальних планах. На даний час в навчальному середовищі
дистанційного навчання НФаУ розміщено 75 дистанційних курсів дисциплін:
Перелік розроблених дистанційних курсів дисциплін
Кафедра

Дисципліна
Управління ризиками та методи їх оцінювання

Економічної теорії

Економічна теорія
Сучасна економічна теорія (ЯСС)
Фармацевтичний маркетинг
Маркетинговый менеджмент и маркетинговые исследования
Товарна інноваційна політика

Менеджменту
та маркетингу у фармації

Стратегічний маркетинг
Рекламний менеджмент
Правові та етичні норми (Маркетологи та економісти)
Правові та етичні норми (Адміністративний менеджмент)
Маркетинговий менеджмент
Керівник адміністративної служби
Техніка адміністративної діяльності
Методологія наукових досліджень

Менеджменту
і адміністрування

Державне управління в системі охорони здоров’я
Управління інноваційними процесами
Менеджмент державних установ і організацій
Теорія організації
Правові засади адміністративної діяльності
Менеджмент організації

Організації та економіки
фармації
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Методологія та логіка наукових досліджень
Педагогіка вищої школи (ЯСС)
Педагогіка вищої школи (ПВШ)
Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
Системний підхід у вищій освіті
Світовий досвід та тенденції розвитку університетської
освіти
Педагогіки
та психології
Педагогічна і професійна психологія
Планування і організація навчально-виховного процесу
у вищій школі
Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця
Моделювання діяльності фахівця
Дидактичні системи у вищій освіті
Стандарти вищої освіти і управління якістю
Основы экологии
Екологія
Управління проектами
Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом
Управління трудовими ресурсами
Управління
Виробнича логістика
та економіки
підприємства
Економічна діагностика
Інвестиційні інструменти управління якістю
Інноватика та захист інтелектуальної власності
Теорія організації
Управління соціальною та екологічною безпекою
Сертифікація та підтвердження відповідності
Стандартизація в сфері якості
Процесно-орієнтований менеджмент
Методологія, методи та засоби управління якістю
Основи екологічного менеджменту
Основи системного підходу
Управління якістю
Системи управління якістю
Управління якістю технологічних процесів
Маркетинг якості
Аудит систем управління якістю
Виробниче стажування
Кафедра процесів та апара- Охорона праці в галузі (АМ)
тів хіміко-фармацевтичних
Охорона праці в галузі (ЯСС)
виробництв

Фармакоінформатики

Фармакоекономіки
Українознавства та латинської мови

Управління інформаційними зв’язками
Концептуальна інформатика та інформаційні технології
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Основи теорії оптимізації
Основи дослідження операцій та методи прийняття рішень
Фармакоекономічні основи формулярної системи
Фармакоекономіка
Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Латинська мова (укр.)
Латинский язык (рус.)
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Суспільних наук

Фізики

Правознавство
Політологія
Соціологія організації та управління
Фізика
Біофізика
Математика

Навчальні електронні курси дисциплін складаються з електронних
навчально-методичних комплексів дисциплін і засобів електронної комунікації
та використовуються як елементи дистанційного навчання на заочній формі та як
електронна й комунікаційна підтримка самостійної роботи студентів стаціонару,
направлена на підвищення якості навчання та рівня освіти.
У 2011 році центром дистанційних технологій навчання сумісно з кафедрами розпочато роботу зі створення аудіографічних лекцій для дистанційного навчання. Основою таких лекцій є слайди презентацій із голосовим супроводом викладача. Лекції в такій формі легко доставляються студентам засобами Інтернет. У навчальному середовищі дистанційного навчання розміщено 13 таких
лекцій з Історії України, 1 — з дисципліни «Токсикологічна хімії», 1— з дисципліни
«Аудит систем управління якістю».
У 2010/2011 н. р. Центр дистанційних технологій навчання продовжив роботу
з інтеграції навчального середовища дистанційного навчання з інформаційною системою адміністративного управління університетом та модернізації технологічної бази дистанційного навчання, що дало змогу зняти технологічні та адміністративні обмеження з процедури реєстрації студентів та надати доступ до електронних навчальних матеріалів сайту всім студентам НФаУ.
Центр дистанційних технологій навчання розпочав роботу зі створення системи електронної просвіти викладачів та студентів з питань
технологій дистанційного навчання: інформаційні матеріали, електронна бібліотека проблемних публікацій, Інтернет-посилань на спеціалізовані сайти, дистанційні курси для викладачів розміщуються центром в навчальному середовищі
дистанційного навчання.
Крім роботи з банком навчальних матеріалів Центр дистанційних технологій
навчання проводив протягом року роботу із навчання викладачів основам роботи з дистанційними технологіями.

Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
Створення підрозділу сприяння працевлаштуванню
На сьогоднішній день питанням працевлаштування студентів приділяється велика увага, про що свідчать відповідні законодавчі документи. На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1726-р «Про
підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
відділ виробничої практики перейменовано у відділ практики та сприяння працевлаштуванню.
Завданнями відділу є організація практики студентів, а також співпраця
з компаніями-роботодавцями з набору студентів на тимчасову та постійну роботу, організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань можливості їх по-
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дальшого працевлаштування, надання інформації студентам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки, консультації студентів щодо оформлення власного
резюме та розміщення в мережі Інтернет, співпраця з державною службою зайнятості.
Важливе місце у підготовці випускника фармацевтичної
школи до професійної діяльності є практика як невід’ємна
складова процесу підготовки спеціалістів. Від якості
виконання завдань у період практики залежить професійне
становлення майбутніх фахівців.
Проведення виробничої практики здійснювалось згідЗавідувач відділу
но з наказом МОН «Про затвердження Положення про про- практики та сприяння
ведення практики студентів ВНЗ України» та наказом МОЗ працевлаштуванню
НФаУ
«Про затвердження Інструкції про виробничу практику стуО.Я.
Барковська
дентів медичних та фармацевтичних навчальних закладів
ІІІ–IV рівнів акредитації».
У залежності від спеціальності навчальна та виробнича практика становить від
12 до 24 навчальних тижнів, для іноземних студентів — 26 тижнів. Спільно з 24 кафедрами, що керують практикою, проведена робота з організації 40 практик для
студентів 12 спеціальностей.
Бази практики. Для проведення навчально-виробничої практики НФаУ
задіяна широка мережа баз практики — підприємств, установ, організацій
різних форм власності і підпорядкування 25 областей України, загальна кількість яких складає 637.
Як бази практики було використано 410 аптечних закладів різних форм
власності, 6 лабораторій з контролю якості лікарських засобів, 38 лісових господарств, 27 хіміко-фармацевтичних заводів, 12 підприємств біотехнологічного профілю, 10 парфумерно-косметичних підприємств, косметичних салонів
та кабінетів, 105 лікарень, клініко-діагностичних центрів, клінічних лабораторій,
3 санітарно-епідеміологічних станції, 17 навчальних закладів, 4 банківських установи, 5 науково-дослідних інститутів, навчально-наукових лабораторій.
Практика за кордоном
У 2010/2011 н. р. був укладений договір на проходження практики студентами
НФаУ з фармацевтичним факультетом університету м. Любляни, Словенія.
Цього року була організована на базі НФаУ навчально-виробнича практика
для делегацій студентів з Таджикистану та Казахстану.
З метою удосконалення організації навчально-виробничої практики
проведені:
• виробничі збори зі студентами спеціальності Фармація з інформацією про
практику на поточний навчальний рік;
• робочі наради з питань практики за участю структур НФаУ, причетних до організації практики;
• щорічна конференція за результатами практики за участю представників
практичної фармації;
• ярмарок вакансій для студентів НФаУ із залученням роботодавців Харківського регіону.
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Конференція з практики
28 квітня 2011 року відбулася щорічна конференція за результатами практики студентів НФаУ, присвячена ролі навчально-виробничої практики у фаховій підготовці студентів НФаУ, за участю Управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації та представників практичної фармації.
У програмі конференції були представлені доповіді студентів та доповіді керівників баз практики щодо оцінки роботи студентів під час проходження практики
та шляхи її удосконалення.
Ярмарок вакансій
28 квітня 2011 року на базі НФаУ спільно з Харківським обласним центром зайнятості вперше був проведений Ярмарок вакансій — інформаційнороз’яснювальний захід, який мав
на меті допомогти молодим фахівцям правильно зорієнтуватися на ринку праці, знайти місце роботи та покликаний дати та систематизувати необхідні відомості для
успішного професійного старту.
На Ярмарку вакансій присутні близько 800 студентів I–V
курсів НФаУ та Коледжу НФаУ,
представлено 156 вакансій, запропонованих 20 роботодавцями Харківського регіону.
В умовах сьогодення серед вимог роботодавців є фахова компетентність, здатність до професійного розвитку, володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, іноземними мовами, комунікабельність, відповідальність, енергійність, вимогливість до себе, вміння працювати
в команді.
Якомога
кращій
підготовці
до співбесіди з роботодавцем, написанню резюме та пошуку роботи відвідувачам Ярмарку допомогли цікаві та змістовні тренінги, проведені
професіоналами-практиками.
Організація й проведення Ярмарку була здійснена на високому рівні й отримала численні позитивні відгуки студентів.
БОТАНІЧНИЙ САД
Директор Ботанічного саду НФаУ В.С. Пєтухов
Національний фармацевтичний університет входить до числа трьох вищих
навчальних закладів Харкова, що мають власний ботанічний сад. Цей підрозділ
був створений у 1992 році і насамперед є базою проходження навчально-
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виробничої практики з фармакогнозії та ботаніки студентів НФаУ та Коледжу НФаУ. В основу планування ботанічного саду покладений ландшафтнопейзажний принцип. Площа ботанічного саду складає 7,16 га.
Впродовж літа та осені 2010 року було виконано такі роботи: підготовлено
нову експозиційну фармакогностичну ділянку. Навколо неї висаджено 120 кущів
бірючини звичайної та посіяно зелений газон площею 0,015 га.
Навесні 2011 року на ділянці було висаджено та посіяно 126 видів лікарських рослин.
Під час підготовки до VII Міжнародного з’їзду фармацевтів навколо нового
скульптурного комплексу посіяно газон площею 0,40 га, посаджено 5 великих кущів туї західної, виконано рабатки з однорічних та багаторічних квітів.
Велика увага приділяється підтриманню флористичної колекції фармакопейної та систематичної ділянок.
У 2010 р. на фармакопейній ділянці ботанічного саду вирощувалось 121 дерево та 422 чагарники, 161 вид трав’янистих лікарських рослин. Навесні 2011 р.
на ділянці посіяно 53 види однорічних рослин.
На систематичній ділянці вирощувалось 125 дерев, 130 чагарників
та 100 видів трав’янистих лікарських рослин. Крім того, навесні 2011 р. на ділянці
посіяно 22 види однорічних рослин.
Влітку 2010 року проведено:
– навчальні екскурсії по ботанічному саду для 32 груп;
– навчально-виробничу практику для студентів з ботаніки та фармакогнозії.
Колектив ботанічного саду постійно опікується станом зон, прилеглих
до корпусів університету. Так, з метою поліпшення санітарного то естетичного вигляду території біля гуртожитку №4 восени було знято шар піску з площі
близько 0,20 га, завезено та розрівняно 180 м3 глини та 100 м3 чорнозему, посаджено 40 саджанців сосни кримської та 50 берези бородавчастої, 300 кущів бірючини звичайної, навесні посіяно зелений газон.
Восени 2010 року проведено таксацію зелених насаджень ботанічного саду,
а також прилеглих територій всіх корпусів НФаУ, коледжу, гуртожитків та Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.
У зимовий період весь інвентар та техніка були відремонтовані та підготовлені до весняно-літніх робіт. За звітний період для ботанічного саду було придбано
2 нових газонокосарки, 2 мотокоси, мотокультиватор та садовий пилосос;
– напередодні
новорічних свят протягом двох тижнів співробітниками ботанічного саду проводилась цілодобова охорона хвойних насаджень;
– навесні 2011 року у технічних приміщеннях вирощено 2500 шт. розсади однорічних квітів у горщиках,
ще 3000 шт. вирощено у парнику та ґрунті.
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Виховна робота була і залишається одним з найважливіших компонентів
навчально-виховного процесу в Національному фармацевтичному університеті.
Основною метою виховної роботи в Національному фармацевтичному університеті є отримання студентами соціального досвіду, успадкування духовних
надбань українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних відносин, формування особистісних рис
громадянина Української держави, моральної, художньоестетичної, політичної, правової та трудової культури.
Найважливішу роль у національно-патріотичному
вихованні відіграють гуманітарні кафедри університету, які проводять професійно-орієнтаційну, інформаційнопросвітницьку, культурно-виховну роботу серед студентів,
залучають до участі в СНТ. На кафедрах традиційно проводяться засідання «круглих столів».
Під особливою увагою — опіка ветеранів праці НФаУ
Проректор з науковота Великої Вітчизняної війни, яким надається моральна
педагогічної
(виховної) роботи
та матеріальна підтримка. У рамках проекту «Пам’ять» в поК.А. Іванова
точному році відбулися зустрічі представників Студентського Парламенту НФаУ з ветеранами Великої Вітчизняної війни, на яких студенти вітали ветеранів з новорічними святами, святом 23 лютого, 8 березня
та Днем Перемоги.
З метою формування громадянської позиції
студента в університеті на базі кафедри суспільних
наук та українознавства проводяться тематичні заняття до Дня партизанської слави, 90-річчя з дня
народження М. Руденка, 90-річчя з дня народження Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба, Дня соборності України; Дня Чорнобильської трагедії;
Дня Конституції України; Дня Незалежності України. Серед студентських груп проводяться тематичні конкурси стіннівок: «Голодомор», «Козацькому
роду нема переводу», «До дня Великої Перемоги», до Дня української писемності.
В поточному навчальному році на кафедрі українознавства проводився тиждень
української мови та Шевченківські читання.
Активно працюють органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування НФаУ діє на основі Закону України «Про вищу освіту» та Положення «Про студентський парламент НФаУ».
В університеті функціонує система студентського самоврядування, до роботи якої залучені: Студентський Парламент (далі
по тексту — СП), первинна профспілкова організація студентів, студентські ради при гуртожитках, рада молодих вчених, студентське наукове товариство, старостати, які здійснюють захист
прав і інтересів студентів, сприяють навчальній, науковій, твор-
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чій та громадській діяльності студентів. Студентське
самоврядування НФаУ здійснюється на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку. СП НФаУ бере
активну участь у засіданнях Всеукраїнської студентської ради. Регулярно відбуваються зустрічі ректорату зі студентським активом.
Студентські ради охоплюють всі аспекти студентського життя, забезпечують зовнішнє представництво студентства університету на рівні міста,
області, держави, беруть участь у проведенні різноманітних конкурсів, спартакіад, семінарів, «круглих
столів», туристичних зльотів.
У НФаУ 25 листопада 2010 року пройшла звітно-виборча конференція,
на якій головою СП НФаУ обрано студентку медико-фармацевтичного факультету Бондарчук Ірину Сергіївну. Протягом 2010/2011 навчального року за ініціативою СП НФаУ в університеті були проведені опитування на теми «Шкідливі звички серед студентів НФаУ» та опитування, присвячене проблемам студентів НФаУ
за осінній семестр 2010/2011 н. р. Разом з психологічною службою НФаУ організовані лекції: «Успіх як стиль
життя», «Основи успішного
працевлаштування»; за підтримки кафедри клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою пройшла лекція
за темою «Клінічні дослідження: міфи і реальність».
На регіональному рівні
слід відзначити участь представників СП НФаУ у міжвузівській студентській конференції при Харківському
економіко-правовому університеті на тему: «Проблеми студентів: сучасний стан
їх розв’язання», у Регіональних зборах Всеукраїнської студентської ради, що відбулися у Харківському національному економічному університеті 14 жовтня
2010 р.; у зустрічі молодіжного активу Харкова з представниками міської влади 28 жовтня 2010 р., у святі «День освіти», організованому Всеукраїнською студентською радою при Міністерстві освіти
і науки України, яке пройшло
в Харківському національному економічному університеті; у форумі «Молодь ХХІ століття», який проводив комітет
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у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради спільно з Харківським
міським центром дозвілля молоді 27 грудня 2010 р.; у навчальному тренінгу
«Принципи толерантності. Різноманіття... Людина...», організованому комітетом
у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради 16 лютого 2011 р. Разом з завідувачем відділу виробничої практики О.Я. Барковською представники
СП НФаУ 3 березня 2011 р. взяли участь у «круглому столі» «Розширення спектру
послуг для студентської молоді у сфері професійного росту, тимчасового працевлаштування у вільний від навчання час, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, надання можливості проходження стажування», проведеному Харківським
обласним центром молоді та Молодіжним центром праці спільно з Харківським
обласним центром зайнятості.
Слід відзначити участь голови СП НФаУ та первинної профспілкової організації у нараді керівників органів студентського самоврядування «Завдання і функції органів студентського самоврядування: нові тенденції», яка відбулась 26 березня 2011 р. на базі Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, що відбулася за ініціативи Всеукраїнської студентської ради.
У гуртожитках НФаУ студентське самоуправління здійснюється студентськими радами побуту. До їх функцій входить самоорганізація життя студентів, тобто створення чіткої системи студентського самообслуговування
в гуртожитках.
В університеті працює служба з побуту студентів, яка забезпечує поселення
студентів до гуртожитків НФаУ. Щороку до гуртожитків НФаУ поселяється близько двох тисяч студентів.
Великий вплив на розвиток студентського самоврядування мають куратори
академічних груп. Створений в університеті «Інститут кураторів» спрямовує роботу викладачів на розвиток самостійності, відповідальності, суспільної активності молоді. (Наказ НФаУ №540 від 26 серпня 2009 р.).
Студентська газета НФаУ «Молодість фармації» інформує студентів
та співробітників НФаУ про події в університеті, консолідує культурний потенціал
навчального закладу, мотивує
навчальну та громадську діяльність студентів.
Редакція газети активно
співпрацює зі студентським
самоврядуванням, залучає студентів НФаУ до спільної роботи над випусками газети.
Протягом 2010/2011 навчального року надруковано
10 номерів газети, з яких 3 —
спеціалізовані повнокольорові рекламно-іміджеві випуски, що містять розгорнуту інформацію про університет, його історію та сучасне життя, умови
прийому до НФаУ.
У квітні 2011 року головний редактор газети «Молодість фармації» О.Ю. Яковлєва взяла участь у Міжнародній студентській конференції «Громадський сектор
та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства».
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Волонтерський рух
НФаУ з 2005 року здійснює шефську допомогу спеціалізованій школі-інтернату
№8 для дітей, хворих на поліомієліт та церебральний параліч, які потребують підвищеної уваги, матеріальної і моральної підтримки. Працівники та студенти НФаУ
завжди знаходяться у курсі їхніх проблем і допомагають їх вирішувати. Культурний
центр НФаУ щороку влаштовує концерти для вихованців
школи-інтернату з нагоди державних свят.

Учасниками Культурного
центру НФаУ були організовані та проведені для дітей інтернату шефські концерти, а саме:
до Дня вчителя, дня Святого
Миколая, Всесвітнього дня інвалідів, дня Першого та Останнього дзвоника.
Соціальний захист дітей-сиріт
У Національному фармацевтичному університеті особлива увага приділяється
соціальному захисту дітей-сиріт — студентів НФаУ, які позбавлені батьківського
піклування. Ректорат опікується їхнею долею. Для цих дітей забезпечено виконання соціального «пакету»: матеріальна допомога, безкоштовне проживання у гуртожитку та відвідування спортивних секцій.
Організація та координація роботи іноземних земляцтв
Особлива увага приділяється роботі з іноземними земляцтвами, з якими співпрацюють спеціально закріплені куратори за програмою адаптації іноземних студентів до нових умов, знайомства їх з культурою та традиціями України, для попередження виникнення конфліктних
ситуацій, в тому числі міжетнічного та релігійного характеру. СП НФаУ постійно співпрацює з представниками іноземних земляцтв.
Слід
відзначити
подію, яка відбулась 30 березня
2011 року, а саме ректорський
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прийом студентів І курсу факультету з підготовки іноземних студентів та підготовчого факультету. На зустрічі були питання, відповіді та святковий концерт у виконанні іноземних студентів.
Здоровий спосіб життя
Проводиться активна інформаційно-освітня та правовиховна робота щодо
відповідального ставлення до власного здоров’я та здорового способу життя (профілактики вживання алкогольних і тютюнових виробів, наркотичних засобів).
Трудове виховання
У НФаУ постійно здійснюється і приділяється увага трудовому вихованню студентів. В університеті реалізується програма «Студентський табір праці та відпочинку», в рамках якої студенти працюють у літній період у сфері обслуговування, охорони здоров’я та готельному бізнесі. За проведену роботу студенти щороку нагороджуються
подяками та грамотами від обласного центру зайнятості.
У літній період 2011 року
організовано студентські загони у кількості 56 студентів,
які будуть залучені до роботи
у сфері обслуговування в Криму (смт Новий Світ, санаторний комплекс «Зорі України»)
та в санаторії Харківської області «Березівські мінеральні води».
Перспективи — розвиток напрямку «Студентський табір праці та відпочинку».
Культурний центр НФаУ
Організаційно-виховні заходи загально-університетського характеру проводить Культурний центр НФаУ, який 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.
Для організації дозвілля студентів в рамках Культурного центру працює 9 гуртків та творчих колективів-студій художньої самодіяльності: студія естрадної пісні
«Ексклюзив», студія бальних танців «Нонстоп», студія-театр «Аттелана», ансамбль
естрадного танцю «Парадіз», студія сучасного танцю «Only First», хореографічний дует «Art-Cat», творчі об’єднання команд КВК «Оторви и выкинь!» та «Без ГМО»
і «Імідж-студія».
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Протягом 2010/2011 н. р. творчі колективи Культурного центру взяли участь
у підготовці та проведенні 49 культурно-масових заходів із залученням
до них студентів, співробітників університету — 35 заходів
в НФаУ, 5 міських та 9 обласних. Це концерти, присвячені
державним і професійним святам, конкурси, огляди художньої самодіяльності, ігри КВК,
ювілейні вечори, фестивалі,
художні виставки та творчі зустрічі. Найзнаковіші заходи:
«Посвячення у студенти», «Дебют першокурсника», «День
студента», «Міс НФаУ», «Новорічна феєрія», «Назустріч коханню» — концерт до Дня
Святого Валентина, «Весняна мелодія» — концерт присвячений 8 Березня, «Юморина», участь у щорічному міському конкурсі «Міс студентство», а також виїзний
семінар «Колективна творча діяльність» для всіх колективів Культурного центру.
Культурний центр представляє НФаУ на районних, міських, обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах та фестивалях.
Досягнення творчих колективів
Культурного центру НФаУ за 2010/2011 навчальний рік:
• Федерацією професійних спілок України почесним знаком «За досягнення в аматорському мистецтві» нагороджено директора Культурного центру НФаУ
Москаленко Олену Петрівну;
• Мінаков Дмитро (соліст
студії естрадного вокалу «Ексклюзив») — переможець в номінації «Журі аплодує» обласного конкурсу студентської
творчості «Нові імена»;
• Студія бального танцю
«Нон-стоп» — дипломант міського телевізійного конкурсу
«Крок до успіху»;
• Гуслєва Євгенія (солістка студії естрадного вокалу «Ексклюзив») — фіналістка обласного конкурсу «Перлина краю» — друге місце;
• Студія сучасного танцю «Only First» — призер обласного конкурсу «Ритми
планети»;
• Лауреати міського конкурсу «Студентська весна — 2011»:
1. Азис Ганем (Туніс) — соліст студії естрадного вокалу «Ексклюзив»;
2. Гуслєва Євгенія — солістка студії естрадного вокалу «Ексклюзив»;
3. Хореографічний дует «Art-Cat»;
4. Студія бального танцю «Нон-стоп».
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Музей історії фармації України
Значна увага в НФаУ приділяється збереженню багатовікової історії фармації. Ведеться активна науково-дослідна робота з вивчення та популяризації її визначних подій.
Урочисте відкриття музею відбулось 15 вересня 2010 року в третій день роботи VІІ Національного з’їзду фармацевтів України.
Одним з найбільш кропітких та важливих напрямів музейної діяльності був збір
експонатів для експозиції музею. Протягом звітного періоду велася робота щодо поповнення фондів музею новими експонатами (фонди поповнено більш ніж на 200 експонатів). Серед експонатів музею: фармакопея німецькою
мовою з кольоровими ілюстраціями ручної роботи, видана
у 1890 р.; лабораторний посуд
кінця ХІХ ст.; експонати з колекції лікарських рослин Імператорського Харківського університету, датовані ХІХ ст.; ваги
ХІХ сторіччя, на яких працював М.О. Валяшко; особиста справа М.О. Валяшка та інші.
Сьогодні фонди Музею історії фармації України налічують більше 700 експонатів, що відображають історію університету та розвиток фармацевтичної науки
в м. Харкові.
У квітні 2011 р. було проведено ряд заходів та здійснено ряд робіт, спрямованих на відзначення 140-річного ювілею з дня народження першого ректора університету М.О. Валяшка (видання біобібліографії, підготовка тематичної виставки,
участь у підготовці та проведенні конференції молодих вчених тощо). Було встановлено та активно продовжувалося співробітництво з центральною районною
аптекою №63 м. Куп’янськ з приводу ювілею М.О. Валяшка.
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.
У книзі відгуків музею знаходимо записи почесних гостей VII з’їзду фармацевтів, представників різних країн та національностей, відомих діячів фармацевтичної галузі, студентів та випускників університету.
За звітний період проведено близько 300 екскурсій, в тому числі близько 35 для
іноземних гостей та делегацій.
Підготовано презентацію «Фармацевтичні музеї України» для демонстрації
екскурсійним групам та гостям НФаУ.
Здійснювалася співпраця з вузівськими музеями м. Харкова (конференції, обмін досвідом). Велася робота в Асоціації музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова (доповіді на засіданнях, проведення одного з засідань в Музеї історії фармації
України тощо). У січні 2011 р. директор музеюМ.В. Григор’єва виступила на міській
музеєзнавчій конференції в ХНУ імені В.Н. Каразіна з доповіддю «Особовий фонд
М.О. Валяшка Музею історії фармації України».
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У лютому 2011 р. вперше за час свого існування музей
отримав свідоцтво про реєстрацію, чому передувала активна
підготовча робота, починаючи з жовтня 2010 р.
Заходи з відзначення
140-річного ювілею М.О. Валяшка
20 березня 2011 р. виповнилося 140 років з дня народження видатного наукового та суспільного діяча, одного з фундаторів фармацевтичної освіти України, першого ректора ХФІ
Миколи Овксентійовича Валяшка (1871–1955).
Університет постійно опікується вшануванням пам’яті видатного засновника. На адміністративній будівлі університету
(вул. Пушкінська, 53) розміщено меморіальну дошку М.О. Валяшка. Нещодавно було
встановлено пам’ятник М.О. Валяшку як частину скульптурної композиції під назвою «Особистості фармації», відкритої під час VІІ з’їзду фармацевтів України у вересні 2010 р. Ця скульптура, в якій втілено постаті першого ректора теперішнього
Національного фармацевтичного університету М.О. Валяшка та ректора у 1971–
1979 рр. Д.П. Сала, була створена відомим харківським скульптором О. Гурбановим.
У квітні 2011 р. було видано біобібліографію, присвячену 140-річчю з дня народження М.О. Валяшка. В якості попередніх заходів з видання бібліографії було проведено
опис іменного фонду М.О. Валяшка, що зберігається в Музеї історії фармації України, а також науково-дослідну роботу в бібліотеках м. Харкова. Крім того, активно велося співробітництво з центральною районною аптекою №63
м. Куп’янськ, в якій свого
часу працював М.О. Валяшко (робота в рукописному фонді аптеки, знайомство з публікаціями в пресі м. Куп’янська з приводу життя та діяльності М.О. Валяшка тощо).
У березні-квітні 2011 р. велася робота
щодо організації студентської наукової конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження М.О. Валяшка.
У квітні 2011 р. було підготовано тематичну
виставку в Музеї історії фармації України, присвячену 140-річчю з дня народження М.О. Валяшка. Виставка відобразила основні етапи наукової діяльності вченого.
У травні 2011 р. було випущено та презентовано для міського загалу іменну марку, присвячену 140-річчю з дня народження М.О. Валяшка. Підготовча робота з випуску марки була
проведена співробітниками Музею історії фармації України у вересні 2010 р.

99

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ за 2010/2011 н.р.

Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам
Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам відкрито у 2004 році
з метою збереження санітарного та протиепідемічного благополуччя серед студентів та співробітників НФаУ. Розміщується у гуртожитку №1.
Центр ПМСД НФаУ — лікувальний заклад, який надає невідкладну, лікувальнодіагностичну, профілактичну допомогу за сучасними методиками студентам
і співробітникам університету, проводить протиепідемічні заходи та контролює виконання санітарно-гігієнічних
норм і правил з метою не допущення розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб в закладі.
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,
Завідувач Центру
«АЛИМП-1»)
первинної медико• стоматологічний кабінет (стоматологічна установка
санітарної допомоги
«СHIRАDENT»)
студентам
• кабінет санітарно-просвітницької роботи
Н.А. Калмикова
• ізолятор
• стенди наочної агітації
Профілактична робота:
• Проведено 4 обов’язкових медичних огляди студентів I–IV курсів, оглянуто
1905 студентів (98%); медичний огляд 1635 студентів при поселенні в гуртожиток;
медичний огляд студентів підготовчого факультету (129 чол.)
• Проведено позаплановий медичний огляд студентів з метою профілактики грипу та ГРВІ після повернення з зимових канікул — 1638 чоловік, ізольовано 5 студентів
• Флюорографічне обстеження пройшли 2455 чол.
• Проводилася робота в осередках інфекційних захворювань: під наглядом
перебувало 137 студентів
Лікувальна робота:
• Прийнято з приводу хвороб — 11 876 чол.
• Взято на диспансерний облік з медичних оглядів — 217 чол.
• Надано невідкладну медичну допомогу у 10 випадках
• Виконано 57 маніпуляцій, 168 електрокардіографічних обстежень, 415 клінічних аналізів крові, 145 фізіотерапевтичних процедур
Санітарно-просвітницька робота: за темами здорового способу життя,
профілактики повітряно-крапельних, кишкових інфекцій, туберкульозу, репродуктивного здоров’я
• Прочитано лекцій — 30
• Проведено просвітницьких бесід — 275
• Видання пам’ятки «Обережно, грип!»
Завдання 2011/2012:
• Розширити можливості обстеження студентів безпосередньо у Центрі ПМСД
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Наукова діяльність
Університет має потужний науковий потенціал, що дозволяє виконувати фундаментальні та прикладні дослідження зі створення нових лікарських засобів і запроваджувати наукові розробки у виробництво та освіту.
Наукова діяльність у НФаУ за звітний період була спрямована на розширення спектру фундаментальних та прикладних наукових досліджень; збільшення обсягів госпдоговірних науководослідних робіт (НДР); розширення наукової тематики ініціативних пошукових досліджень; забезпечення державної політики щодо застосування інноваційних технологій у науковому процесі; створення та правовий захист винаходів; впровадження новітніх розробок у фармацевтичну та медичну
практику; популяризацію наукових розробок НФаУ на наукових конференціях, семінарах, виставках; залучення студентської молоді до наукових досліджень.
Для реалізації цих завдань проведена робота з удосконалення інфраструктури наукових підрозділів. Так, разом з ке- Проректор з наукової
роботи, проф.
рівниками фітохімічного напрямку проф. Ковальовим В.М.,
С.М. Коваленко
проф. Сербіним А.Г., проф. Кисличенко В.С., проф. Хворост О.П. розпочата робота щодо створення навчально-наукової лабораторії фітохімічних досліджень. Розроблено положення, план розміщення лабораторії та визначено перелік обладнання, закупки якого заплановані на ІІ півріччя 2011 року.
На базі НФаУ відкривається навчально-наукова технологічна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів. Розроблено план розміщення лабораторії у корпусі по вул. Блюхера, 4. Розпочато ремонтні роботи.
Затверджено кошторис на ремонтні роботи науково-дослідної лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень. Складено план-графік робіт та розроблено проектну документацію.
Отримана підтримка МОЗ про відкриття у спеціалізованій вченій раді спеціальності 15.00.03 — «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів». Підготовлені та передані до ВАК документи на відкриття нової наукової спеціальності НФаУ.
За завданням МОЗ України провідні науковці на чолі з ректором НФаУ взяли
активну участь у розробці Концепції Державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011–2021 роки.
Фахівці НФаУ, що брали участь у розробці Концепції програми:
проф. Гриценко І.С.
проф. Коваленко С.М.
проф. Тихонов О.І.
проф. Георгіянц В.А.
проф. Яковлєва Л.В.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Немченко А.С.
проф. Дроговоз С.М.

проф. Зупанець І.А.
проф. Толочко В.М.
проф. Малоштан Л.М.
проф. Рубан О.А.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Котвіцька А.А.
проф. Гладух Є.В.
проф. Стрельніков Л.С.
проф. Бездітко Н.В.

проф. Слободянюк М.М.
проф. Зайченко Г.В.
доц. Губін Ю.І.
доц. Крутських Т.В.
доц. Міщенко О.Я.
доц. Герасимова О.О.
доц. Сагайдак-Нікітюк Р.В.
доц. Літвінова О.В.
доц. Деренська Я.М.

101

Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н.р.

Науково-дослідні роботи
Всього у 2010 році виконувалось 182 НДР:
• 8 НДР фінансувалися з державних коштів;
• 84 НДР виконувалися на госпдоговірних умовах;
• 90 НДР виконувалися за ініціативною тематикою кафедр та лабораторій.
Загальний обсяг фінансування НДР у 2010 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)

Обсяг фінансування
(тис. грн.)
1713,50
1029,70

683,80

Госпдоговірна тематика

1539,46

Всього:

3252,96

У 2010 році проводилося вісім науково-дослідних робіт за рахунок коштів
державного бюджету: 3 фундаментальні НДР, 4 прикладні НДР, 1 НДР за державним замовленням.
Фінансування НДР за рахунок МОЗ України
(цільове фінансування) у 2011 р.
Джерела 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)
Всього:

Обсяг фінансування
(тис. грн.)
862,70

766,00
1628,70

У 2011 році ведеться вісім науково-дослідних робіт за рахунок коштів державного бюджету: 3 фундаментальні НДР, 5 прикладних НДР.
Протягом 2010/2011 н. р. проводилися роботи за наявними науковими проектами, які перемогли у конкурсах МОЗ та НАН України і отримали фінансування з Державного бюджету, а також розпочаті нові дослідження, які отримали статус
фундаментальних досліджень або прикладних розробок, що спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки:
Фундаментальні дослідження
Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін
в організмі при старінні та можливості їх корекції біологічно
активними речовинами (БАР) ПОЛІФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ
Термін виконання: 2008–2011 рр.
Керівник теми: д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.
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Метою роботи є пошук та створення геропротекторів — засобів, що здатні уповільнювати вікові зміни організму, попереджати розвиток вікової патології та постаріння населення, сприяти збереженню соціальної активності та працездатності людей похилого віку.
За звітний період проведені дослідження біологічних механізмів старіння
та розвитку захворювань, що супроводжують старіння, механізмів порушень репродуктивної системи, стійкості до стресів, нефро- та простатопротекторної дії
та можливості використання природних поліфенольних сполук як геропротекторів та адаптогенів.
Досліджено в експерименті:
– динаміку патологічних змін підшлункової залози, печінки і біохімічних показників метаболізму інтактних щурів різного віку на моделі метаболічного синдрому, досліджено вплив на них препарату елагової кислоти (ЕЛГАЦИН);
– адаптогенну дію елгацину за умов імобілізаційного стресу у щурів при старінні;
– стреспротективну дію елгацину на моделі хронічного стресу у щурів різного віку;
– досліджено вікові особливості геропротекторної дії елгацину: вплив на функціональний стан ЦНС; стресорні порушення з боку системи крові, ліпідного та вуглеводного обмінів, стан системи ПОЛ/АОС, морфоструктуру гіпоталамусу, гіпофізу та наднирникових залоз.
Отримані результати обґрунтовують доцільність використання елгацину
як геріатричного засобу.
Фундаментальні дослідження
Розробка ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ адресної доставки лікарських речовин
до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях
Термін виконання: 2008–2010 рр.
Керівник теми: д. х. н., проф. Коваленко С.М.
Науково-дослідна робота закінчена у 2010 році.
У ході досліджень:
– вивчено можливості використання вуглецевих нанотрубок (ВНТ) як систем
доставки ЛР;
– проведено розрахунки та комп’ютерне моделювання зв’язування ВНТ з фосфоліпідами як компонентами біологічних мембран;
– вивчено можливості нековалентного зв’язування біологічно активних речовин з внутрішньою порожниною та зовнішньою поверхнею вуглецевих нанотрубок;
– проведено вивчення токсичності вуглецевих нанотрубок на клітинному
рівні;
– отримано стійкі дисперсні гідрофільні цитосумісні системи ВНТ з поверхнево-активними речовинами;
– проведено хімічну модифікацію поверхні ВНТ з метою прищеплення до поверхні нанотрубок гідрофільних груп для подальшої їх модифікації різними радикалами, гетероциклами або флуоресцентними хромофорними групами;
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– проведені дослідження властивостей ВНТ як основи систем доставки БАР
та взаємодії ВНТ з клітинами та біологічно активними речовинами;
– проведено вивчення механізмів цитотоксичності ліпофільних ВНТ за допомогою спінових зондів та ЯМР спектрометрії;
– проведено визначення дії ВНТ на параметри проліферації клітинних культур біофізичними методами;
– проведено вивчення пошкодження мембран клітин по зміні критичної напруги пробою клітин в присутності ВНТ.
У ході досліджень визначено, що дія ВНТ на клітини залежить від мембранотропних властивостей нанотрубок, швидкості їх трансмембранної дифузії
всередину клітин і співвідношення розмірів нанотрубки і клітини. Отримані дані
ілюструють інгібування ланцюга дихання мітохондрій у клітинах. В той же час виявлений факт активуючої дії ВНТ в малих концентраціях на окремі види клітин організму та на деякі колонії бактерій.
За останні роки надзвичайно виріс інтерес до лікарських препаратів у формі
ліпосом. Вибір ліпосомальних структур у якості транспортних агентів доставки лікарської речовини має багато переваг: нетоксична структура, що біодеградується,
дозволяє використання як ліпофільних, так і ліпофобних БАР, має доступні методи
отримання як у лабораторних, так і у промислових об’ємах.
Проведено дослідження біофармацевтичних аспектів створення цитотоксичних препаратів у ліпосомальній формі: дослідження фосфоліпідів для отримання
ліпосомальної форми, дослідження температурних режимів, вибір цитотоксичних агентів для проведення інкапсуляції у ліпосому.
Отримані ліпосомальні форми цитостатиків (антрациклінових антибіотиків)
за різними технологіями активної загрузки ліпосом (у тому числі і методом «хімічного градієнту»).
Розроблена методика визначення ступеня інкапсуляції лікарської речовини
у ліпосомах (методом ВЕРХ).
Фундаментальні дослідження
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ
нових біологічно активних сполук з заданими
фармакотерапевтичними властивостями для створення
життєво важливих лікарських засобів нового покоління
Термін виконання: 2009–2011 рр.
Керівник теми: д. х. н., проф. Коваленко С.М.
Дослідження за цією темою, які проводяться у відповідності до планів, погоджених з МОЗ України, передбачають направлений синтез сполук різного спектру
дії, у тому числі методами комбінаторного синтезу.
За звітний період:
1. Проведено синтез комбінаторних бібліотек похідних хінолонів в напрямку
отримання ефективних нових сполук з антимікробною дією.
Досліджено фізико-хімічні властивості нових речовин, структури отриманих
сполук підтверджені ПМР, Мас та ІЧ спектрами. За попередніми оцінками, отримані сполуки мають значний інтерес як нові антимікробні агенти.
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2. Проведено синтез комбінаторних бібліотек похідних N,O,S-заміщених хіназолінів в напрямку отримання ефективних нових протиракових сполук з антиангіогенною дією.
Відкриття малих молекул — інгібіторів тирозинкінази породило численні
дослідження в області синтезу і подальшого біологічного скринінгу цілих рядів нових молекул для пошуку найбільш перспективних інгібіторів тирозинкіназного домену ErbB-рецепторів. Хіназоліни належать до інгібіторів тирозинкіназ (Tkis).
Проведено синтез комбінаторних бібліотек похідних N,O,S-заміщених хіназолінів для подальших досліджень в напрямку отримання ефективних нових протиракових сполук з антиангіогенною дією.
3. Проведено синтез ряду похідних холевих кислот в напрямку отримання нових сполук з вираженими флуоресцентними властивостями.
Перспективними об’єктами досліджень є жовчні кислоти (ЖК), які застосовуються у медичній та фармацевтичній практиці як самостійні лікарські засоби, так і в якості матриць, для закріплення на них структурних елементівфармакофорів. Похідні холевої кислоти модифіковані за карбоксильною групою хромофором з вираженою флуоресценцією. Вони мають перспективу для
використання в якості діагностичних речовин для диференціальної діагностики початкової меланоми методом оптичної когерентної томографії, а також для
досліджень дії ліків на клітинному рівні.
Фундаментальні дослідження
Моделювання та розробка НАНОКОН’ЮГАТІВ протиракової дії
Термін виконання: 2011–2012 рр.
Керівник теми: д. х. н., проф. Коваленко С.М.
Метою досліджень є конструювання нанокон’югатів на основі відомих протиракових агентів, а також аналіз будови нових нанорозмірних молекулярних структур, обґрунтування їх селективності, розробка нових концепцій їх функціонування, відбір перспективних конструкцій для створення лікарських препаратів.
Дослідження передбачають:
– за допомогою комп’ютерного моделювання дослідити хімічну будову та аспекти молекулярної динаміки вуглецевих нанотрубок та їх кон’югатів з протираковими агентами та біомаркерами;
– запропонувати нові механізми функціонування транспортних систем
на основі ковалентно-модифікованих вуглецевих наноматеріалів;
– провести хімічну функціоналізацію вуглецевих нанотрубок;
– розробити спосіб одержання кон’югатів вуглецевих нанотрубок з протираковими агентами;
– розробити спосіб одержання ліпосомальних кон’югатів з протираковими
агентами.
Для виконання НДР використовуються хімічні, фізико-хімічні, інструментальні, фізіологічні, біохімічні та статистичні методи, методи біологічного скринінгу,
методи молекулярної механіки та динаміки.
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НДР, що є державним замовленням
Розробка нових вітчизняних ПРОСТАТОПРОТЕКТОРІВ
та створення раціональних схем лікування доброякісної
гіперплазії передміхурової залози
Термін виконання: 2008–2010 рр.
Керівник теми: д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.
Метою роботи є розробка нових вітчизняних простатопротекторів та раціональних схем лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ).
У даний час на фармацевтичному ринку України препарати, що застосовуються для лікування простатитів та ДГПЗ, в основному представлені закордонними фірмами. Тому пошук вітчизняних безпечних і ефективних препаратів для лікування простатитів та ДГПЗ є актуальною проблемою. Розробка схем комбінованого застосування простатопротекторів при простатитах та ДГПЗ дозволять зменшити термін перебування хворих у стаціонарі, покращать ефективність терапії,
якість життя хворих та рівень репродуктивного здоров’я чоловіків.
Науково-дослідна робота закінчена у 2010 році.
У ході досліджень встановлена виражена простатопротекторна активність простатофіту, просталаду, простаніку на моделях ДГПЗ та на 2-х моделях простатиту.
Видано монографію «Простатопротектори», методичні рекомендації «Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для простатитів» ДФЦ МОЗ України.
Прикладна НДР
ВАЛІДАЦІЯ та розробка аналітичних методик аналізу
лікарських засобів аптечного виготовлення
Термін виконання: 2008–2010 рр.
Керівник теми: д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.
Метою роботи є забезпечення сучасного рівня контролю якості екстемпоральної рецептури шляхом створення валідованих методик аналізу екстемпоральних
лікарських засобів, що підтвердить якість цих препаратів, а також суттєво вплине
на кількість аптек, які займаються виготовленням лікарських засобів.
Переконливе підтвердження якості лікарських препаратів, що виготовлені
в аптеках, гарантує споживачу очікуваний ефект від їх використання.
Науково-дослідна робота закінчена у 2010 році.
У ході досліджень:
– Розроблено стандартизовану процедуру валідації титриметричних та спектрофотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів аптечного виготовлення.
– Проведено адаптацію та валідацію методик в умовах аптек.
– Результати досліджень впроваджено в практику лабораторій з аналізу якості
лікарських засобів у 5 областях України.
Прикладна НДР
Розробка ДИТЯЧИХ лікарських форм ацетазоламіду та карнітину
Термін виконання: 2009–2011 рр.
Керівник теми: д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.
Співвиконавець теми: к. фарм. н. Безчаснюк О.М.
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Метою роботи є розробка технології та проведення доклінічних фармакологічних досліджень дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину для педіатрії з метою подальшого впровадження в медичну практику.
У ході досліджень:
– розроблена технологія отримання лікарської форми ацетазоламіду для дітей в таблетках по 0,1 г;
– розроблена технологія отримання лікарської форми левокарнітину для дітей (розчин для орального застосування 10%);
– виготовлені дослідні партії для проведення доклінічних досліджень;
– проведено вивчення специфічної фармакологічної активності та гострої
токсичності субстанцій та лікарських форм.
Проводиться подальше доклінічне фармакологічне вивчення дитячих лікарських форм ацетазоламіду і карнітину та оформлення звітів за фармакологічними
дослідженнями та технологічної документації з метою подальшого впровадження
дитячих лікарських форм в медичну практику.
Прикладна НДР
Розробка та удосконалення методів для направленої
ІНКАПСУЛЯЦІЇ активних речовин у ліпосоми та міцели
Термін виконання: 2010–2012 рр.
Керівник теми: д. х. н., проф. Коваленко С.М.
Метою роботи є розробка технологічних заходів щодо створення препаратів
на основі фторхінолонів у ліпосомальній та міцелярній формах, які б дали змогу
використовувати їх для дітей при респіраторних захворюваннях.
Створення ліпосомальних та міцелярних лікарських форм з інкапсуляцією діючих речовин у біодеградуємі та нетоксичні частки дозволить збільшити біодоступність БАР, їх терапевтичну ефективність та зменшити негативні побічні ефекти.
За звітний період проведено:
– Визначення фізико-хімічних параметрів фторхінолонів та їх залежність від
рН та аніон-катіонного складу середовища (розчинність, рКа).
– Моделювання та визначення механізмів інкапсуляції антибіотиків фторхінолонового ряду у ліпосоми та міцели.
– Розробка методів отримання ліпосомальної та міцелярної форми фторхінолонів. Вивчення залежності констант інкапсуляції активних речовин від Log Р,
рКа та рН зовнішнього та внутрішнього середовища. Оптимізація умов включення
фторхінолонів у ліпосоми.
– Розроблено методи отримання міцелярної форми левофлоксацину.
У ході роботи відпрацьовувалися методи отримання ліпосом, завантажених
левофлоксацином.
Прикладна НДР
Дослідження особливостей ДИТЯЧОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ (нешкідливість
найбільш вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків)
Термін виконання: 2010–2012 рр.
Керівник теми: д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.
Метою досліджень є дослідження безпосереднього та віддаленого впливу найбільш широко вживаних препаратів в педіатрії: НПЗЗ ібупрофену та антибіотику
макропену на репродуктивну функцію та імунну систему.
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У ході досліджень проводиться експериментальне вивчення віддаленого впливу ібупрофену та макропену на репродуктивну функцію щурів самиць
(естральний цикл, фертильність, настання вагітності, ембріогенез, пологи
та стан здоров’я плодів, функціональний стан репродуктивних органів) та щурів самців (сперматогенез, статеву поведінку, функціональний стан репродуктивних органів) при їх введенні щурятам різного віку, який відповідає людському дитячому віку 1–3, 7–10 та 12–14 років.
Дослідження проводяться з використанням фармакологічних, фізіологічних, токсикологічних, гістологічних, морфометричних, біохімічних та статистичних методів.
За отриманими даними можна зробити висновки щодо необхідності обмеження застосування антибіотика групи макролідів макропену у хлопчиків віком
7–14 років та призначати його тільки у крайніх тяжких випадках за життєвими показниками та з обов’язковим попередженням батьків про можливі наслідки. Широке використання даного препарату може викликати порушення репродуктивного здоров’я чоловіків у дорослому віці.
Прикладна НДР
Розробка та фармакологічне дослідження першого в Україні
антицитокінового препарату — рекомбінантного антагоністу
рецепторів ІНТЕРЛЕЙКІНА-1 і визначення перспектив
його застосування в клініці органних порушень
Термін виконання: 2011–2013 рр.
Керівник теми: д. мед. н., проф. Дроговоз С.М.
Метою роботи є створення та фармакологічне вивчення першого в Україні
препарату, механізм дії якого спрямований на блокування синтезу та дії інтерлейкіна-1 (ІЛ-1), всебічна оцінка спектру фармакодинаміки антагоніста рецепторів
інтерлейкіна-1 та визначення перспективних напрямків його подальшого вивчення та клінічного використання, що дозволить перевести терапію багатьох захворювань на якісно новий рівень.
У ході роботи буде проведено:
– Вивчення та аналіз особливостей протизапальної, анальгетичної, жарознижувальної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіна‑1.
– Дослідження психо- та нейротропних властивостей антагоніста рецепторів
інтерлейкіна-1.
– Оцінювання гіпоурикемічної активності антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1 та підтвердження перспективності його застосування в терапії подагри.
– Вивчення фрігопротекторної активності антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1 та визначення перспектив його включення до схем профілактики та лікування глибокого переохолодження.
Прикладна НДР
Розробка та стандартизація препаратів
для профілактики та лікування ЙОДОДЕФІЦИТНИХ станів у дітей
Термін виконання: 2011–2013 рр.
Керівник теми: д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.
Метою досліджень є розробка та стандартизація препаратів для профілактики
та лікування йододефіцитних захворювань щитоподібної залози у дітей, що вклю-

108

Наукова діяльність

чає розробку аналітичних методик контролю якості лікарської рослинної сировини, лікарських форм промислового та аптечного виготовлення, які дозволять
контролювати якість продукції відповідно до сучасних вимог нормативної документації (ДФУ, законодавчої бази зі стандартизації).
У ході досліджень буде проведено:
– Стандартизація лікарської рослинної сировини (ЛРС): визначення числових показників, морфолого-анатомічні дослідження, визначення кількісного вмісту основних груп біологічно активних речовин ЛРС, що застосовується при патологічних станах щитоподібної залози.
– Експериментальне дослідження різних класів йодовмісних сполук в ЛРС.
– Розробка аналітичних методик аналізу лікарської рослинної сировини, субстанцій, лікарських форм промислового та аптечного виготовлення. Розрахунок
критеріїв прийнятності методик та валідація методик.
– Розробка складу, технології і стандартизація препаратів для профілактики
та лікування йододефіцитних захворювань щитоподібної залози у дітей.

Наукове співробітництво
У 2010/2011 н. р. НФаУ здійснював тісне співробітництво з широким колом вищих навчальних закладів, науково-дослідних та інших
установ, організацій, підприємств: Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України (м. Київ); Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН
України (м. Харків); ДНУ «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків); Інститут органічної хімії (м. Київ), НДІ
мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова (м. Харків), Національна медична
академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка (м. Київ), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Харківський національний
медичний університет (м. Харків), Харківська державна зооветеринарна академія (м. Харків), Український державний хіміко-технологічний університет
(м. Дніпропетровськ), ТОВ «Клінфарм» (м. Київ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укроргсинтез» (м. Київ) та іншими закладами.
Співпраця науковців НФаУ з науковими та науково-виробничими
іноземними закладами, такими як Chemical Diversity Labs, Inc., San Diego, CA,
USA; School of Biomedical Sciences, Medical School, Queen’s Medical Centre; School
of Pharmaceutical Sciences, University of Nottingham (UK); Гедеон Ріхтер (Угорщина);
Ріхард Біттнер ГМБХ (Австрія); Німецький гомеопатичний союз (Німеччина); Asta
Medica (Німеччина); Пфайзер (США); KRKA (Словенія); Сантерра-Фарм (Швейцарія); Dr. Theiss Naturwaren GmbH (ЛП Др.Тайс) та ін., сприяє росту міжнародного
авторитету нашого університету.
У 2010/2011 н. р. науковці НФаУ плідно співпрацювали з такими виробниками: ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ФФ «Дарниця», ВАТ
«Київмедпрепарат», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», ТОВ
ФК «Здоров’я», ЗАТ «Лекхім-Харків», ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Дослідний інститут
хімічного різноманіття» (Росія), ЗАТ «Ельфа», ВАТ «Фітофарм», Спільне українськоіспанське підприємство «Сперко Україна» та ін.
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Створення лікарських препаратів
Науково-дослідна діяльність колективу університету охоплює всі пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень в галузі фармації,
до яких належать:
– хімічний синтез, створення лікарських засобів та субстанцій синтетичного
походження;
– вивчення, аналіз, розробка складу і технології одержання природних біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження;
– технологія отримання оригінальних та комбінованих лікарських засобів
в різних лікарських формах;
– фармакологічні і клінічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного і природного походження, їх застосування в медичній практиці;
– створення гомеопатичних лікарських засобів;
– розробка складу і технології ветеринарних засобів;
– створення дієтичних добавок (БАД).
За останні роки в НФаУ створено цілий ряд препаратів на основі нових біологічно активних субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на базі компонентів
рослинного і тваринного походження, а також на основі продуктів бджільництва.
Сьогодні в НФаУ на різних етапах розробки та впровадження знаходяться понад
200 лікарських препаратів і субстанцій.
Освоєно виробництво в промислових умовах
1
Затверджено ТУ на виготовлення зборів в умовах аптек
2
Затверджено технологічні інструкції на виготовлення
препаратів в умовах аптек
3
ІІ фаза клінічних випробувань
11
І фаза клінічних випробувань
3
Завершені доклінічні дослідження нових лікарських препаратів
58
Продовжені доклінічні дослідження оригінальних
лікарських препаратів
72
Нові лікарські препарати, що почали розроблятися у 2008–2011 рр. 52

Патентно-інформаційна діяльність
Плідною працею науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів
та студентів НФаУ створюються інноваційні рішення з різних проблем фармації.
Великого значення при цьому набуває захист інтелектуальної власності.
У 2010/2011 н. р. одержано:
• 73 патенти України на винаходи і корисні моделі;
• 87 рішень про видачу патентів України;
• Подано 97 заявок на видачу патентів України.
Кількість заявок на винаходи та корисні моделі, поданих до
ДП «Український інститут промислової власності» у 2010/2011 н. р.
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2010

2011

58

38

Усього за період
2010/2011 н. р.
96
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Кількість рішень про видачу патентів на винаходи та корисні моделі,
отриманих науковцями НФаУ у 2010/2011 н. р.
2010

2011

55

28

Усього за період
2010/2011 н. р.
83

Кількість патентів на винаходи та корисні моделі,
отриманих науковцями НФаУ у 2010/2011 н. р.
2010

2011

40

30

Усього за період
2010/2011 н. р.
70

Одним із найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено
і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентноліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) для узгодження в установленому порядку 7 науково-методичних рекомендацій, з них 5 опубліковано. Підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 21 інформаційний лист, з них
16 — надруковано.
Перелік грантів за 2010 рік
Грант
Грант на безкоштовне користування бібліотечною базою даних
Грант SPRI для участі у HALF-HE EEU Investigators
Meeting, Прага
Грант SPRI для участі у HALF-HE EEU Investigators
Meeting, Прага
Грант SPRI для участі у HALF-HE EEU Investigators
Meeting, Прага
Грант компанії «Abbott» для участі у науковому семінарі-школі Вілсона «Pharma
Research&Innovation Educational Workshop»
Clinical Research Center for Rare diseases Aldo
e Cele Dacco of Ranica, Бергамо, Італія
Участь у 5-й нараді робочої групи та наукових
співробітників з якості фармацевтичної опіки
(5th preparatory meeting of the Quality of Care
Working Party and Scientific Collaborators) (Європейський директорат з якості ліків та медичної допомоги, Рада Європи, 10–11 червня
2010 р., м. Страсбург, Франція)
Грант на виступ на 16-му Міжнародному семінарі з соціальної фармації (23–26 серпня
2010 р., Лісабон, Португалія)
Грант за програмою УНТЦ на НДР «Полікристалічні сцинтилятори для медичних гаммакамер»
Грант на навчання за програмою Medical Bio
Science, виданий Шведським Королівським
Університетом, м. Лінчопінг

Отримувач гранту
Бібліотека НФаУ
Проф. Зупанець І.А. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)
Проф. Попов С.Б. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)
Ас. Зупанець К.О. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)
Доц. Безугла Н.П. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)

Асп. Грінцова О.Є. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)

Асп. Грінцова О.Є. (каф. клінічної фармакології з фарм. опікою)
Проф. Пєнкін Ю.М. та інші (каф. фармакоінформатики)
Асп. Кисличенко О.А. (каф. хімії природних сполук)
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Науково-дослідні лабораторії
Центральна науково-дослідна лабораторія
Завідувач — д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.
Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) створена МОЗ України
як структурний підрозділ НФаУ і є міжкафедральним науково-методичним і експериментальним центром НФаУ для проведення науково-дослідних робіт зі створення та фармакологічного вивчення нових вітчизняних лікарських препаратів
з метою розширення вітчизняного асортименту лікарських засобів.
Співробітники лабораторії виконують дослідження з визначення фармакологічних та токсикологічних властивостей речовин синтетичного, рослинного
та природного походження, нових субстанцій та лікарських засобів на їх основі,
генеричних лікарських засобів за допомогою фармакологічних, фізіологічних,
біохімічних, гістоморфологічних, математичних та інших методів.
Якість та високий методичний рівень виконуваних ЦНДЛ НДР відповідає вимогам ДЕЦ МОЗ України, що засвідчується сертифікатами цього регуляторного
органу з 1996 року, дія яких переглядається кожні 3 роки. В отриманому останньому Посвідченні №21 від 30.04.2009 р. засвідчено дозвіл ЦНДЛ НФаУ здійснювати
доклінічні дослідження лікарських засобів.
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ДЕРЖБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
у 2010/2011 н. р.
Фундаментальні дослідження
1. Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі
при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР)
поліфенольної природи.
Прикладні розробки
1. Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину.
2. Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість найбільш
вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків).
ГОСПРОЗРАХУНКОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
у 2010/2011 н. р.
Усього за цей період виконувалось 5 НДР на загальну суму 155,0 тис. грн.:
1. Доклінічне вивчення нового препарату «Гінговен».
2. Доклінічне вивчення нового препарату капсул «Венотон».
3. Доклінічне вивчення мазі «Живітан».
4. Доклінічне вивчення генеричного препарату капсул флуконазолу.
5. Доклінічне вивчення лікарського препарату «Ліпін».
НАУКОВІ КАДРИ ЦНДЛ
У 2010/2011 н. р. у лабораторії працювали 1 доктор наук, 7 кандидатів наук,
9 мол. наук. співробітників без наукового ступеня.
У 2010/2011 н. р. затверджено ВАК України 2 кандидатські дисертації Музики Н.Я. і Леницької О.Б., 2 докторські дисертації Міщенко О.Я. та Зайченко Г.В.
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Захищена 1 кандидатська дисертація Кошовою О.Ю. та представлена до захисту 1 докторська — Гордієнко А.Д.
Виконуються 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.
Проводяться пошукові НДР для виконання 3-х кандидатських та 2-х докторських дисертацій. Усі дисертаційні роботи виконані та виконуються під керівництвом проф. Л.В. Яковлєвої.
НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЦНДЛ ЗА 2010/2011 н. р.
Проф. Л.В. Яковлєва отримала Подяку організаційного комітету VІІ Національного з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 вересня 2010 року) за допомогу
в організації та проведенні з’їзду та Грамоту об’єднання організацій роботодавців
медичної та мікробіологічної промисловості України за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня фармацевтичного працівника.
РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНДЛ
у 2010–2011 рр.
Статей — 18, тез доповідей — 20, патентів — 5, заявок на патенти — 6.
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ПРОЙШЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЦНДЛ
у 2010–2011 рр.
1. Капсули «Феполєн» для лікування простатитів та аденоми.
2. Таблетки «Елгацин» як антиоксидант з кардіопротекторною дією.
3. Новий препарат мазь «Живітан».
4. Новий препарат мазь «Гінговен» для лікування ХВН.
5. Новий препарат капсули «Венотон» для лікування ХВН.
6. Капсули «Апінін» як коректор чоловічої репродуктивної функції.
7. Капсули «Поллентар» як адаптоген та актопротектор.
8. Імунотропний препарат для дітей на основі рослинного комплексу з ехінацеї.
9. Новий комплексний препарат «Новократал» для лікування захворювань ССС.
10. Новий фітопрепарат гранули «Гепосан» для лікування захворювань печінки.
11. Гомеопатичні гранули «Сурфактант» як пульмопротектор.
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКИХ В ЦНДЛ ТРИВАЄ
у 2010–2011 рр.
1. Таблетки «Елгацин» як геропротектор.
2. Мазь «Біофлорин» з протиопіковою та ранозагоювальною дією.
3. Капсули «Гепафісан» як гепатопротектор.
4. Капсули «Фітовенол» як ангіопротектор.
5. Розчин левокарнітину 10%
оральний.
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6. Таблетки ацетазоламіду 0,1 для дітей.
7. Мідекаміцин (Макропен) — вивчення віддаленого впливу на репродуктивну
функцію та імунну систему.
Ібупрофен — вивчення віддаленого впливу на репродуктивну функцію та імунну систему.
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів
Завідувач — д. х. н., проф. Коваленко С.М.
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ створена для проведення експериментально-лабораторних робіт у галузі аналізу та контролю якості вітчизняних та імпортних лікарських засобів з метою прийняття висновків щодо їх відповідності до вимог затвердженої аналітичної нормативної документації, здійснення науково-дослідних та навчальних робіт
з використанням найсучасніших досягнень фармацевтичної науки.
Лабораторія забезпечена засобами вимірювальної техніки, допоміжним обладнанням, необхідним для проведення вимірювань показників лікарських засобів, закріплених за лабораторією галуззю атестації. Лабораторія в своїй діяльності керується рекомендаціями PIC/S PH 2/95 «Рекомендації щодо системи якості для офіційних лабораторій з контролю ліків» та рекомендаціями ВООЗ «Належна практика для
національних лабораторій з контролю лікарських засобів» (WHO TRS №902 2002).
Лабораторія є уповноваженою лабораторією та взаємодіє у своїй діяльності
з Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів з питань державного контролю якості лікарських засобів та інспекційного контролю.
Лабораторія має Свідоцтво про атестацію №49 від 10.02.2010 р. (видане Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів) та Свідоцтво про атестацію №100–2905/2008 від 23.06.2008 р. (видане ДП «Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»).
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ДЕРЖБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
у 2010/2011 н. р.
Фундаментальні дослідження
1. «Розробка транспортних систем адресної доставки лікарських речовин
до патологічно змінених тканин при онкологічних захворюваннях».
2. «Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармакотерапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських
засобів нового покоління».
3. «Моделювання та розробка нанокон’югатів протиракової дії».
Прикладні розробки
1. «Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції активних
речовин у ліпосоми та міцели».
ГОСПРОЗРАХУНКОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
у 2010/2011 н. р.
Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ протягом 2010 року, згідно з договором про співробітництво з Держав-
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ною інспекцією з контролю якості лікарських засобів в Харківській області, виконала 530 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 103,00 тис. грн., згідно з калькуляцією на ці види
робіт, яку здійснює планово-фінансовий відділ НФаУ.
На 20.05.2011 р. лабораторія виконала 154 аналізи та отримала за вищенаведені види робіт суму 25062,30 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 2010 рік виконані роботи
за цим контрактом на загальну суму 60,00 тис. рос. рублів (близько 12,00 тис. грн.).
У 2011 р. — на суму 30,0 тис. рос. рублів.
У 2010 році були завершені роботи на надання консультаційних послуг та експертизи документації на препарат Ферумбо, сироп 50 мг/5 згідно з договором
№26-10 від 24.06.2010 р. на загальну суму 2160,00 грн.
Також у 2010 році завершені наукові дослідження за темами: «Розробка методики та аналіз розчинів колоїдного срібла» згідно з договором №35-10 від
09.08.2010 р. на загальну суму 5040,00 грн.; «Проведення досліджень з контролю
якості лікарських засобів та фармацевтичних субстанцій та видача відповідного
сертифікату аналізу за результатами досліджень» згідно з договором №53-10 від
26.10.2010 р. на загальну суму 23316,00 грн.; «Проведення досліджень 2-х серій препарату Лоперамід у капсулах виробництва ТОВ «Стиролбіофарм» та видача відповідного сертифікату аналізу за результатами досліджень» згідно з договором №5910 від 07.12.2010 р. на загальну суму 5040,00 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 2400,00 грн.
У 2011 році лабораторія уклала договір №5-11 від 14.01.2011 р. на виконання
науково-дослідних робіт за темою: «Проведення досліджень щодо відповідності
методик кількісного визначення сенозидів кальцію А і В (НТД виробника) у таблетках «Сенадекс» виробництва ТОВ
«Стиролбіофарм» критеріям правильності та прецизійності» на загальну суму 7200,00 грн.; договір
№6-11 від 19.01.2011 р. на виконання науково-дослідних робіт за темою: «Проведення валідації методик
згідно з НТД виробника на капсули «Омепразол» виробництва ТОВ
«Стиролбіофарм»» на загальну суму
19200,00 грн. та лабораторія уклала договір №8-11 від 08.02.2011 р.
на виконання науково-дослідних
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робіт за темою: «Проведення досліджень щодо відповідності методики кількісного визначення лопераміду (НТД виробника) у капсулах «Лоперамід» виробництва ТОВ «Стиролбіофарм» критеріям правильності та прецизійності» на загальну суму 7200,00 грн.
Також у 2011 році проведені роботи у рамках проведення досліджень з контролю якості лікарських засобів та фармацевтичних субстанцій та видача відповідного сертифікату аналізу за результатами досліджень згідно з договором №53-10 від
26.10.2010 р. на загальну суму 17460,00 грн.
НАУКОВА РОБОТА у 2010/2011 н. р.
У 2010/2011 н. р. на базі лабораторії виконуються 3 докторські дисертації,
7 кандидатських дисертацій, 1 магістерська робота.
На базі лабораторії виконуються роботи по отриманню ІЧ- та УФ-спектрів для
дисертаційних робіт здобувачів та аспірантів НФаУ та для науково-дослідних робіт, які виконуються підрозділами НФаУ. На базі лабораторії на рідинному хроматографі виконуються наукові дослідження для дисертаційних робіт, які виконуються на кафедрі аптечної технології ліків, кафедрі технології ліків, кафедрі якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ та кафедрі хімії природних сполук.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА у 2010/2011 н. р.
Протягом 2010/2011 н. р. проводилися лабораторні заняття та екскурсії для
студентів V курсу та магістрів за темами: «Хроматографія та її застосування в фармацевтичному аналізі» та «Сучасні інструментальні фізико-хімічні методи», практичні заняття для слухачів тематичного циклу «Актуальні питання контролю якості
з використанням сучасних хімічних та фізико-хімічних методів» та «Аналітичноконтрольна фармація» кафедри ЯССЛ ІПКСФ.
На базі лабораторії щорічно проходять переддипломну практику студенти
за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація».
Протягом 2010/2011 н. р. на базі лабораторії проходить практика студентів
НФаУ спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних
досліджень
Завідувач — д. м. н., проф. Філімонова Н.І.
Лабораторія створена наказом ректора НФаУ №833к від 06.12.2007 р. при кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 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.
Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу
Завідувач — к. ф. н., доц. Губін Ю.І.
Створена наказом ректора НФаУ №9-к від 30.11.1992 р. на базі кафедри органічної хімії з метою проведення науково-дослідних робіт з синтезу нових сполук,
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забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, навчання
студентів сучасним методам синтезу сполук для пошуку біологічно активних речовин, здійснення науково-дослідних та навчальних робіт з використанням найсучасніших досягнень фармацевтичної науки.
Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм
Завідувач — к. ф. н. Безчаснюк О.М.
Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм 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.
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ДЕРЖБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
у 2010/2011 н. р.
Прикладні розробки
1. Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину.
У лабораторії проводяться роботи на госпдоговірній основі з ТОВ «Стиролбіофарм» (м. Горлівка).
У 2010/2011 н. р. на базі лабораторії пройшли навчальну практику з технології
лікарських препаратів промислового виробництва більше 30 груп студентів з різних спеціальностей НФаУ.
Сумісно з кафедрою промислової фармації та кафедрою заводської технології
ліків проведено практичні заняття по курсу промислової технології ліків для студентів IV курсу, спеціалізація — фармація (15 груп), іноземних студентів (3 групи),
студентів країн СНД.
На базі технологічної лабораторії проводиться виконання дипломної, магістерської та кандидатської робіт.
Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень
Завідувач — д. біол. н., проф. Малоштан Л.М.
Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень створена на базі
кафедри біології, фізіології та анатомії людини та є структурним підрозділом НФаУ.
У лабораторії проводяться загально-клінічні, цитологічні, серологічні, гістохімічні, загально-токсикологічні, біохімічні та інші види досліджень на основі сучасних
досягнень у галузі медицини, біології та фармакології, які дозволені МОЗ України.
Одним з основних напрямків діяльності лабораторії є випробування щодо 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 спеціальних харчових продуктів та лікарських засобів), який виданий Національним агентством з акредитації України №2Н502 від
29.12.2009 р., дійсний до 2012 року.
За період з вересня 2010 року по травень 2011 року на базі лабораторії виконуються фрагменти докторських робіт інших кафедр: Левачкової Ю.В. (кафедра
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технології ліків), Ковальова С.В. (кафедра фармакогнозії) та кандидатських
робіт Толочко К.В. (кафедра технології ліків), Затильнікова О.О., Рудник А.М.,
Бородіна Н.Н. (кафедра фармакогнозії), Різак Г.В. (кафедра органічної хімії),
Портянко В.С. (кафедра ЯССЛ ІПКСФ), а також докторських та кандидатських
за спеціальністю фармакологія: Єрьоменко Р.Ф., Должикова О.В., Степанова К.О.
та проводяться дослідження на культурах клітин (фібробласти, клітини кісткового мозку та ін.).
Проведено госпрозрахункових робіт на загальну суму 27 000 грн.
Клініко-діагностичний центр НФаУ (КДЦ НФаУ)
Директор — доц. Грінцов Є.Ф.
КДЦ НФаУ у 2010 році був акредитований як лікувально-профілактичний заклад на вищу атестаційну категорію.
КДЦ НФаУ активно займається виконанням науково-дослідних робіт за госпрозрахунковими темами та постійно розширює спектр своєї діяльності у цій галузі. Науково-дослідна робота ведеться не тільки у напрямку проведення клінічних
досліджень лікарських засобів, а й у напрямках виконання доклінічних досліджень
та клінічних випробувань засобів медичного призначення.
Головним завданням КДЦ НФаУ є участь у проведенні клінічних досліджень
нових лікарських препаратів, що направлені на випробування в НФаУ Державним
експертним центром МОЗ України. Центр є клінічною базою кафедри клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ, а також базою клінічних випробувань виробів медичного призначення.
За 2010/2011 н. р. було проведено:
– Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази
II по безпечності та ефективності препарату HPN-100 для підтримки ремісії у осіб
з цирозом печінки та епізодичною печінковою енцефалопатією (частина В);
– Одноцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване клінічне дослідження першої фази по вивченню безпеки, переносимості та фармакокінетики одноразового перорального прийому із збільшенням дози препарату
ТР-434 здоровими добровольцями чоловічої та жіночої статі;
– Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів «Біпролол», таблетки, по 10 мг, виробництва ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна) і «Конкор»,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг, виробництва «MERCK KGaA» для
«NYCOMED» (Німеччина) за участю здорових добровольців;
– Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів «Інспірон», таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» (Україна) і «Ереспал», таблетки, вкриті оболонкою, по 80 мг, виробництва «LES
LABORATORIES SERVIER» (Франція) за участю здорових добровольців;
– Проведення клінічного дослідження по вивченню фармакокінетики
та переносимості лікарського засобу ТІОТРИАЗОЛІН у двох лікарських формах — таблетки по 100 мг та розчин для ін’єкцій 2,5%, по 2 мл в ампулі, виробництва ВАТ «Київмедпрепарат» (Україна) при однократному введенні за участю
здорових добровольців;
– Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів «Бісопролол»,
таблетки, по 10 мг, виробництва ВАТ «Фармак» (Україна) і «Конкор», таблетки, вкри-
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ті плівковою оболонкою, по 10 мг, виробництва «MERCK KGaA» для «NYCOMED»
(Німеччина) за участю здорових добровольців;
– Проведення клінічного етапу дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів «Валавір», таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг (ВАТ «Фармак», Україна)
та «Вальтрекс», таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг («GlaxoSmithKline», Великобританія) за участю здорових добровольців;
– Проведення клінічного дослідження з вивчення біоеквівалентності препаратів
АЗИМЕД, порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл у флаконах, виробництва ВАТ
«Київмедпрепарат» (Україна) та СУМАМЕД форте, порошок для приготування суспензії для перорального застосування 200 мг/5 мл, виробництва фірми «Pliva Croatia»
(Хорватія) за участю здорових добровольців.
За 2010/2011 н. р. на базі КДЦ НФаУ були проведені клінічні випробування виробів медичного призначення:
• «Ковпачки пластикові Bottle Pack з гумовими дисками для закупорки лікарських засобів».
• «Флакони для лікарських засобів», «Ложка дозуюча для лікарських засобів»
та «Кришки для закупорювання флаконів для лікарських засобів».
• «Тести для визначення вагітності En’jee (3 найменування)».
• «Флакони скляні литі для лікарських засобів».
• «Контейнери полімерні для лікарських засобів».
• «Пляшки скляні одноразового використання для крові, трансфузійних і інфузійних препаратів та лікарських засобів».
• «Пляшки скляні для крові, лікарських засобів, інфузійних і трансфузійних
препаратів одноразового використання» та «Флакони скляні для розливу та зберігання біопрепаратів і медпрепаратів».
• «Пляшки скляні для крові, трансфузійних та інфузійних препаратів».
• «Контейнери пластмасові для лікарських засобів та харчових добавок».
• «Кришка для закупорювання флаконів для лікарських засобів».
• «Флакон з трубки скляної для лікарських засобів» та «Ампули скляні для лікарських засобів».
• «Пляшка для лікарських засобів, кришка для закупорювання пляшок для лікарських засобів та канюля для закупорювання лікарських засобів».
• «Флакони для лікарських засобів та кришка для закупорювання флаконів для
лікарських засобів».
Таким чином, у 2010/2011 н. р. було проведено науково-дослідні роботи за
госпрозрахунковими темами на загальну суму 526 000 грн.
КДЦ НФаУ із загального фонду Державного бюджету коштів не
отримував.
Протягом року було також проведено періодичний медичний огляд декретованої групи співробітників НФаУ.
Співробітниками КДЦ НФаУ здійснювались передрейсові медичні огляди
водіїв НФаУ.
У 2010/2011 н. р. клінічною діагностичною лабораторією КДЦ НФаУ виконано 199 загальноклінічних аналізів сечі, 431 загальноклінічний аналіз крові, визначено 320 біохімічних (АлАТ, АсАТ, глюкоза, білірубін, креатинін) показників.
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Науково-практичні конференції
15–17 вересня 2010 року на базі Національного фармацевтичного університету відбувся VІІ Національний з’їзд фармацевтів України.
Під час заходу було розглянуто такі важливі питання, як основні напрямки державної політики у сфері обігу лікарських засобів; розвиток
фармацевтичної промисловості України; проблеми аптечної справи, інформаційна епоха фармації тощо. Прийнято Етичний кодекс фармацевтичних працівників та окреслено перспективи та
напрямки розвитку фармацевтичного сектору
України на найближчий час.
17 вересня 2010 року у рамках VII Національного з’їзду фармацевтів України було проведено наукову конференцію «Фармація України. Погляд у майбутнє». На пленарному засіданні конференції було зроблено 15 доповідей,
присвячених перспективам розвитку фармацевтичної галузі, проблемам фармакоекономіки, різноманітним аспектам забезпечення системи якості на кожному етапі розробки
і виробництва лікарських препаратів, а також питанням вищої фармацевтичної
освіти тощо. В рамках конференції працювали 11 наукових симпозіумів за основними науковими напрямками галузі. Наукові доробки конференції можуть бути
використані при проведенні наукових досліджень, удосконаленні роботи практичної фармації та розвитку
законодавчої бази.
25 листопада 2010 року на базі Національного фармацевтичного університету відбулася Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики». Відповідальним організатором заходу виступили кафедра клінічної лабораторної діагностики (завідувач — д. м. н., проф. О.І. Залюбовська) та кафедра мікробіології, вірусології та імунології (завідувач — д. м. н., проф.
Н.І. Філімонова). Метою про-
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ведення конференції був обмін практичним досвідом, напрацювання практичних рекомендацій, а також запровадження новітніх напрямків щодо удосконалення роботи лабораторної служби. У конференції брали участь провідні вітчизняні
та закордонні фахівці. Матеріали конференції були обговорені в широкому колі
фахівців і практичних робітників медичної та фармацевтичної галузей.
19–20 листопада 2010 року відбулася VII Міжнародна науковопрактична конференція «Судова фармація, доказова фармація та фармацевтичне законодавство як складові фармацевтичного права у програмі
реалізації державної політики в сфері боротьби із злочинністю та порушеннями правил обігу психоактивних речовин на 2011–2017 рр.», присвячена актуальним проблемам боротьби з наркоманією та наркозлочинністю. В роботі конференції взяли участь представники правоохоронних органів, органів
місцевого самоврядування, наукові діячі, фахівці фармації, медицини, судові експерти, представники громадських організацій та духовенства.
3 лютого 2011 року кафедрою фармакотерапії НФаУ була проведена щорічна науково-практична конференція «Ліки — людині», на якій обговорено
сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів. На конференції були присутні 78 представників із зарубіжних країн (Італії, Австрії) та України (Київ, Харків, Запоріжжя, Тернопіль). У ході конференції відбулося широке
обговорення проблем, у якому взяли активну участь проф. Горчакова Н.О., проф.
Самура Б.А., проф. Деримедвідь Л.В., доц. Самура Б.Б. та ін.
17 березня 2011 року
на базі НФаУ (кафедра іноземних
мов)
проходила
Всеукраїнська науковопрактична
конференція
«Сучасні
навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі». У конференції
взяли участь 57 осіб, представники 19 кафедр іноземних мов ВНЗ м. Харкова та інших міст України. На пленарному засіданні було заслухано 19 доповідей, присвячених таким проблемам, як: сучасні тенденції навчання іноземній мові засобами мультимедійної технології; впровадження методів дистанційного навчання іноземним мовам; психологічні проблеми мотивації
навчально-пізнавальної діяльності студентів; роль новітніх технологій навчання
іноземній мові у формуванні
професійної компетенції. Також обговорювалися питання про особливості сучасних
підходів до реформування
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загальних та професійних комунікативних компетенцій за кредитно-модульною
системою; нові тенденції вивчення/викладання іноземної мови за професійним
спрямуванням в умовах Болонської концепції.
14–15 квітня 2011 року на базі НФаУ відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».
14 квітня 2011 року на базі НФаУ відбулася Всеукраїнська науковопрактична конференція «Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми
та перспективи».
14 квітня 2011 року на базі НФаУ відбулася Перша Всеукраїнська науковопрактична конференція «Професійне управління та інвестиції в систему
охорони здоров’я: Український вимір».
У роботі конференції взяли участь провідні науковці, управлінці, економісти,
практичні працівники галузі охорони здоров’я з різних міст України (Києва, Харкова, Донецька, Львова, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Автономної Республіки
Крим та ін.). Всього під час проведення конференції було зареєстровано 158 учасників, серед них більшість — це керівники закладів охорони здоров’я, науковці,
представники профільних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
У рамках конференції проведений телеміст Харків — Київ за участю представників
органів влади, бізнесу та громадськості (пряме включення Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики).
20–21 квітня 2011 року відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», присвячена 140-річчю
з дня народження видатного вченого доктора фармацевтичних та хімічних наук,
професора Миколи Овксентійовича Валяшка. На конференцію були запрошені родичі проф. М.О. Валяшка та гості з Москви, Душанбе, Вінниці, Луганська, Тернополя.
У роботі конференції
взяли участь близько 600 студентів НФаУ та провідних ВНЗ України (Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Запорізького державного медичного університету та ін.).
На пленарному засіданні було заслухано 8 доповідей, які охоплюють основні наукові напрямки конференції: питання пошуку та створення біологічно активних речовин, фармакологічне дослідження, економічні та етичні аспекти сучасної фармації.
11–12 квітня 2011 року на базі НФаУ було проведено семінар з прекваліфікації ВООЗ для українських виробників протитуберкульозних препаратів другого ряду.
Організаторами заходу виступили Програма фармакопейної Конвенції Сполучених Штатів (USP) «Просування якості лікарських засобів» (PQM), Всесвітня
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організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобальна служба забезпечення протитуберкульозними препаратами (GDF) у співпраці з Державною службою України
з лікарських препаратів і контролем за наркотиками, НФаУ та Українським науковим фармакопейним центром якості лікарських засобів.
Метою семінару було надання українським виробникам лікарських препаратів необхідної інформації про програму перекваліфікації ВООЗ, порядок
надання технічної допомоги співробітникам програми PQM в отриманні перекваліфікації і перспективи глобального ринку протитуберкульозних лікарських засобів.
Серед учасників семінару були представники Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, НФаУ, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», а також представники фармацевтичних підприємств України, які є діючими або потенційними виробниками
протитуберкульозних препаратів другого ряду.
27 квітня 2011 року відбувся Перший науково-практичний семінар
«Нанофармація в НФаУ. Реалії та перспективи», що був організований кафедрою аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала та кафедрою фармакології.
12–13 травня 2011 року відбувся семінар «Досягнення науки для фармацевтичної практики», що був організований НФаУ (кафедра промислової фармації) сумісно з Компанією Sartorius Stedim Biotech (Німеччина).
У рамках конференції були організовані демонстративні лабораторії, де усі
присутні мали змогу ознайомитися з сучасним обладнанням, пройти практичний
тренінг та отримати консультацію провідних фахівців.

Виставкова діяльність НФаУ
Протягом 2010/2011 н. р. НФаУ брав активну участь у різноманітних за напрямками та тематикою виставках, які проходили у Харкові, Києві і Москві. Участь
у виставках різного рівня дає можливість показати всю багатогранну та плідну діяльність НФаУ в галузі фармацевтичної науки та освіти.
НФаУ був ініціатором і організатором проведення виставки «Фармація
України: сьогодення та майбутнє», яка проходила 15–17 вересня 2010 року
в рамках VII Національного з’їзду фармацевтів України в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М.В. Лисенка. Виставка наочно продемонструвала досягнення вітчизняних та іноземних фармацевтичних виробників, нові перспективні наукові розробки лікарських засобів, а також фармацевтичну наукову та навчально-методичну літературу.
На виставці «Фармація України: сьогодення та майбутнє» були широко представлені вітчизняні виробники фармацевтичної продукції, серед них: ВАТ
«Фармак», фармацевтична фірма «Дарниця», корпорація «Артеріум», Київський вітамінний завод, АТ «Лекхім», корпорація «Юрія-Фарм», фармацевтична компанія
«Ейм», Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, а також фармацевтична компанія «Здоров’я», «Здоров’я народу», хіміко-фармацевтичний завод «Червона зірка», дослідний завод «ДНЦЛЗ».
У виставці брали участь іноземні фармацевтичні представництва: KRKA (Словенія), Мілі Хелскере (Великобританія), Віолан (Німеччина), Іпсен Фарма (Франція),
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Ананта (Великобританія), Нортон (США), Actavis (Ісландія), FICmedical (Франція), німецько-українське підприємство «Натурпродукт Вега», спільне російськоукраїсько-білоруське підприємство «Феліцата Україна» та ін.
Інформаційну підтримку забезпечували фармацевтичні інформаційні видавництва: компанія «Моріон», «Медікс», «Провізор», «Фармацевт практик», «Сімейна
медицина», «Фармацевтическая отрасль. Промышленное обозрение».

Перелік виставок
Виставка «Фармація України: сьогодення та майбутнє» 15–17 вересня 2010 року
в рамках VII Національного з’їзду фармацевтів України (ХАТОБ, м. Харків).
Організатор виставки НФаУ
Виставка «Інноватика в освіті України» 27–29 жовтня 2010 року в м. Києві в приміщенні Палацу дітей та юнацтва.
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ і ДИПЛОМ
у номінації «Інноватика у вищій освіті».
ПОДЯКА ректору Черних Валентину Петровичу «За розробку і активне
упровадження інноваційних технологій в освітню практику».
ДИПЛОМ Національному фармацевтичному університету «За активну
участь в освітній інноваційній діяльності».
ПОЧЕСНИЙ ДИПЛОМ Огарь Світлані Володимирівні, завідувачу науковометодичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ «За вагомий
творчий внесок у розвиток освітніх інновацій»
Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День студента» 18–20 листопада 2010 року
в м. Києві у приміщенні Палацу мистецтв «Український дім».
СЕРТИФІКАТ І ЗОЛОТА МЕДАЛЬ
Національному фармацевтичному університету у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління профільних вищих
навчальних закладів».
ПОДЯКА ректору Черних Валентину
Петровичу «За багаторічну інноваційну
педагогічну діяльність по модернізації
освіти України»
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Виставка «Дни Московской области на Харьковщине» 28–30 листопада
2010 року у спорткомплексі «Політехнік»
Друга Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади 2011»
2–4 березня 2011 року в м. Києві
в приміщенні Палацу дітей та юнацтва.
ДИПЛОМ ГРАН-ПРІ та
ПАМ’ЯТНА НАГОРОДА
«Лідер вищої освіти України».
ПОЧЕСНА ГРАМОТА ректору НФаУ
Черних В.П. «За плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку системи освіти».
ПОЧЕСНИЙ ДИПЛОМ проректору з наукової роботи НФаУ Коваленку С.М. «За плідну науково-педагогічну
діяльність по удосконаленню змісту
навчально-виховного процесу»

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — 2011»
7–9 квітня 2011 року в м. Києві
у приміщенні Палацу мистецтв «Український дім».
ДИПЛОМ І ЗОЛОТА МЕДАЛЬ Національному фармацевтичному університету у номінації «За активну виставкову
діяльність та кращу рекламу досягнень
навчального закладу».
ПОДЯКА ректору Черних Валентину
Петровичу «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України».
ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «Лідер національної освіти» удостоєний Національний фармацевтичний університет

Міжрегіональна спеціалізована виставка
«Освіта Слобожанщини — 2011» 14–16 квітня 2011 року у Спорткомплексі НТУ
«ХПІ», вул. Артема, 50а, м. Харків
Міжнародна виставка, присвячена 20-річчю СНД 28.06–03.07.2011 р. у Москві
(ВДНГ)
ДИПЛОМ учасника виставки
Загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» 16–19 серпня 2011 року
в м. Києві в Національному комплексі «Експоцентр України» (пр. Ак. Глушкова, 1).
ДИПЛОМ учасника виставки
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Спеціалізовані вчені ради
У Національному фармацевтичному університеті з 01.09.2010 р. функціонують три спеціалізовані вчені ради:
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.01 (Наказ ВАК України від «05» липня 2010 року №502) — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних
наук зі спеціальності:
o 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. В.А. Георгіянц.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 27 засідань, на яких проведено захист 2 докторських дисертацій та 20 кандидатських дисертацій
(з них — всі дисертації написано українською мовою).
Відхилених докторських дисертацій — немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.02 (Наказ ВАК України від «05» липня 2010 року №503) — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних
наук зі спеціальності:
o 15.00.01 — Технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація
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 26 засідань, на яких проведено захист 3 докторських дисертацій та 27 кандидатських дисертацій
(з них — всі дисертації написано українською мовою).
Відхилених докторських дисертацій — немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.03 (Наказ ВАК України від «05» липня 2010 року №504) — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних
наук зі спеціальності:
o 14.03.05 — Фармакологія
Голова спецради — проф. І.А. Зупанець, заступник голови спецради — проф.
Л.М. Малоштан, вчений секретар спецради — проф. Т.С. Сахарова.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 20 засідань, на яких проведено захист 1 докторської дисертації та 13 кандидатських дисертацій
(з них — 12 дисертацій написано українською мовою). Проведено переатестацію
1 кандидатської дисертації.
Відхилених докторських дисертацій — немає.

Рада молодих вчених НФаУ
Рада молодих вчених НФаУ створена на громадських засадах з метою консолідації молодих науковців університету віком до 35 років.
Роботу Ради забезпечують члени робочої групи, що об’єднують представників
усіх науково-навчальних підрозділів університету.
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Серед пріоритетних напрямків роботи Ради є пошук грантів, співпраця з радами інших вищих навчальних закладів, допомога молодим науковцям.
Радою здійснюється підготовка конференцій, семінарів, симпозіумів за різноманітними науково-практичними напрямками.
Члени робочої групи активно співпрацюють з різноманітними громадськими організаціями, беруть участь у розробці та впровадженні планів співпраці з всеукраїнськими організаціями.
У 2010/2011 н. р. Радою була проведена робота щодо підготовки та організації
науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання
створення нових лікарських засобів», присвяченої 140-річчю доктора фармацевтичних та хімічних наук, професора М.О. Валяшка. Проведена значна робота щодо
співпраці та залучення спонсорів.
Плануються загальні засідання Ради з представниками рад молодих вчених
харківських ВНЗ задля покращення роботи та налагодження продуктивних робочих стосунків. У найближчій перспективі залишається питання розробки Інтернетсторінки Ради, а також збори усіх представників Ради задля обговорення та оптимізації робочих планів.

Студентське наукове товариство
Студентське наукове товариство (СНТ) НФаУ — це шлях до самовдосконалення, прагнення до нових знань, підйому творчої активності студентів. СНТ складається з 46 наукових гуртків кафедр, у яких працюють 728 студентів.
У листопаді — грудні 2010 р. проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Переможцем ІІ туру визнано Супруна Олексія (диплом ІІІ ступеня).
Студентка Хохлова Наталія відмічена Дипломом лауреата премії для студентів
за значні успіхи у науковій діяльності за 2010 рік, відповідно до постанови Президії
Академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих навчальних закладів України від 22.12.2010 р. №21/3.
У березні 2011 р. проведено І тур V Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Переможцем ІІ туру визнано Черкаську Ірину (диплом ІІ ступеня).
На базі НФаУ проведено щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», присвячену пам’яті доктора фармацевтичних та хімічних наук,
професора М.О. Валяшка (до 140-річчя від дня народження). У рамках конференції працювало 14 секцій, заслухано більше 130 доповідей. Відкрито нові секції: «Сучасна біотехнологія», «Суспільствознавство та психологія». Видано Збірку матеріалів конференції, до якої увійшло більше 500 наукових робіт студентів
та молодих вчених.
Ведеться постійна та активна робота по залученню студентів до наукового життя, участі у конкурсах та конференціях.
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Встановлення наукових, господарських зв’язків з навчальними
закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями,
підприємствами зарубіжних країн
Міжнародна діяльність НФаУ як базового закладу із впровадження положень Болонської декларації у навчальний процес спрямована на інтеграцію університету до європейського освітнього простору.
Найпріоритетнішим напрямком міжнародної діяльності залишається активізація міжнародного співробітництва,
налагодження взаємодії та міцних освітянських та професійних контактів з провідними вищими навчальними закладами світу, впливовими міжнародними організаціями
та асоціаціями.
Основні напрямки діяльності Центру міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ:
– набір іноземних студентів на навчання;
– підвищення якості навчання студентів основних курПроректор з науковосів та слухачів довузівської підготовки;
педагогічної роботи
– розвиток академічної мобільності;
(міжнародних зв’язків)
– зміцнення матеріально-технічної бази;
С.Б. Попов
– іміджева діяльність НФаУ (виставки, форуми).
Форми співпраці з освітніми закладами:
– інформаційний та культурний обміни;
– обмін науковими публікаціями, сумісні публікації;
– сумісні наукові розробки, конференції (в т. ч. Інтернет-конференції),
семінари;
– академічні обміни (навчальна практика, навчання за кордоном, наукове
стажування);
– лекції майстер-класу провідних науковців;
– експорт науково-технічної продукції та освітніх послуг тощо.
Розвиток ефективної взаємодії з провідними медичними та фармацевтичними освітніми закладами здійснюється на підставі укладених угод про наукове
та навчально-методичне співробітництво. В межах вже існуючих міжвузівських
угод активно поширюється міжкафедральне співробітництво.
У 2010/2011 н. р. укладено угоди про співпрацю:
• з Державним медико-фармацевтичним університетом Молдови, м. Кишинів;
• Південно-Казахстанською державною фармацевтичною академією, м. Шимкент;
• Тираспольським міжрегіональним університетом, Придністровська Молдавська Республіка;
• Туркменським державним медичним університетом, м. Ашгабад, Узбекистан;
• Тюменською державною медичною академією, Російська Федерація;
• Курським державним медичним університетом, Російська Федерація;
• Бєлгородським державним університетом, Російська Федерація;
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• Білоруським державним університетом;
• Медичним університетом м. Любляни, Словенія;
• Університетом Рочестера, м. Нью-Йорк, США.

Практика за кордоном
У межах існуючих міжвузівських угод про співпрацю з ВНЗ країн CНД та Європи постійно здійснюються академічні обміни викладачами, науковцями та студентами з метою проходження навчальної практики та наукового стажування.
Такі програми обміну дозволяють не тільки отримати досвід в галузі підготовки
фахівців-фармацевтів, а й налагодити ділові і творчі контакти. Такий вид міжнародної співпраці із закордонними ВНЗ сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, їх професійної самооцінки.
У 2010/2011 н. р. академічні обміни відбулись:
• 22 лютого — 21 березня 2011 р. наукове стажування на базі кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою пройшла клінічний ординатор кафедри фармації Єреванського державного медичного університету ім. Мхітара Гераці
Грігорян Т.С. (керівник — проф. Зупанець І.А.);
• 21 квітня — 10 травня 2011 р. — практика на базі НФаУ з промислової фармації
для студентів фармацевтичного факультету Таджикського державного медичного
університету ім. Абуалі ібні Сіно м. Душанбе (керівник — проф. Гладух Є.В.);
• 24–30 квітня 2011 р. — практика на базі НФаУ з контролю якості лікарських
засобів студентів V курсу фармацевтичного факультету Південно-Казахстанської
державної фармацевтичної академії м. Шимкент (керівник — проф. Коваленко С.М.);
• 11 квітня — 21 травня 2011 р. — практика на базі НФаУ з технології лікарських засобів студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова м. Алмати (керівник —
проф. Рубан О.А.);
• 15–25 липня 2011 р. — практика студентів НФаУ спеціальності «Фармація» на базі фармацевтичного факультету Медичного університету м. Любляни,
Словенія.
Протягом 2010/2011 н. р. чітко визначилась тенденція зростання зацікавленості серед студентів та випускників фармацевтичних факультетів медичних
вищих навчальних закладів країн СНД до навчання в магістратурі й аспірантурі
НФаУ та до стажування з метою підвищення кваліфікації серед викладачів закордонних ВНЗ.
У 2011/2012 н. р. планується значно розширити «кордони практики» та контингент студентів, що отримають можливість проходження навчальної практики за кордоном. Серед постійних партнерів в галузі академічних обмінів медичні
університети Польщі, Росії, Таджикистану, Казахстану, Литви, Латвії та Німеччини.
У найближчій перспективі співпраця з фармацевтичними факультетами Словенії,
Словаччини, Чеської Республіки, Вірменії, Ізраїлю, Франції, США.

Участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах
У 2011 р. відділ міжнародних відносин НФаУ реорганізовано у Центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин з метою розширення напрямків
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міжнародної співпраці, впровадження нових методів щодо розвитку міжнародної діяльності, поширення рекламної діяльності за кордоном, значного збільшення обсягів закордонних відряджень для викладачів, студентів та співробітників університету. Головне завдання Центру — розробка якісно нової стратегії здійснення
міжнародної діяльності задля того, щоб НФаУ зайняв лідируючі позиції не тільки
на території пострадянського простору, але й посів гідне місце у рейтингу світових
лідерів з надання якісної професійної освіти.
Загалом, протягом 2010/2011 н. р. відбулось понад 30 відряджень співробітників та студентів університету до Таджикистану, Російської Федерації, Придністровської Молдавської Республіки, Польщі, Словенії, Німеччини, Китаю, Нігерії, Вірменії, Узбекистану, Туніської Республіки.
Позитивним є те, що серед науковців університету, аспірантів та студентів,
в тому числі й іноземних, значно пожвавився інтерес до участі у національних
та міжнародних освітніх й професійних заходах:
м. Паланга
ЛИТВА
м. Ташкент
УЗБЕКИСТАН

5–13 вересня 2010 р. — Балтийський симпозіум з полімерів
(доц. каф. фізики Животова О.М.)
18–23 жовтня 2010 р. — науково-практична конференція «Інтеграція освіти, науки та виробництва в фармації» (директор
ІПКСФ проф. Пімінов О.Ф., проф. каф. фармації ІПКСФ Дігтярьов С.І., доц. Кожухова Т.В.)
ЙОРДАНІЯ
29 жовтня — 6 листопада 2010 р. — II Cимпозіум з лікарських
рослин, їх культивування та аспектів використання (доценти
Д’яконова Я.В., Карпюк В.В., аспіранти каф. хімії природних сполук Целюба Ю.С., Гур’єва І.Г., студентка V курсу Колесник Ю.С.
під керівництвом зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С.)
м. Москва
30 жовтня — 5 листопада 2010 р. — засідання технологічної коРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ місії, рецензування науково-технічної документації із впровадження нових лікарських засобів на основі нанотехнологій
(проф. каф. аптечної технології ліків Тихонова С.О.)
м. Москва
30 жовтня — 5 листопада 2010 р. — Міжнародний форум з наРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ нотехнологій (асистент каф. аптечної технології ліків Гайдукова О.О.)
м. Ярославль
24–31 січня 2011 р. — Міжнародна олімпіада з фармації (приРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ зери Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю
«Фармація» студенти V курсу фармацевтичного факультету Комарицький І.Л., Булига Л.О.)
м. Тронхейм
10–20 лютого 2011 р. — Міжнародний студентський фестиваль
НОРВЕГІЯ
«Глобалізація в галузі охорони здоров’я» (студент V курсу факультету з підготовки іноземних громадян Самуель Окра)
м. Санкт-Петербург
21–25 березня 2011 р. — Міжрегіональний семінар «Вступна
РОСІЙСЬКА
кампанія ВНЗ: важливі принципи ефективної організації» (відФЕДЕРАЦІЯ
повідальний секретар приймальної комісії, доц. Погорелов С.В.)
м. Курськ
22 березня 2011 р. — науково-практична студентська конРОСІЙСЬКА
ференція «Крок у майбутнє» на базі Курського медикоФЕДЕРАЦІЯ
фармацевтичного коледжу (Оленченко Ю.В., гр. Ф-31, Мегалінський В.А., гр. Ф-34, Бабко А.В., гр. Ф-31)
м. Санкт-Петербург
26–28 квітня 2011 р. — I Міжнародний форум з фармацевтиРОСІЙСЬКА
ки та біотехнологій (зав. каф. біотехнології, проф. СтрельніФЕДЕРАЦІЯ
ков Л.С.)
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м. Познань
ПОЛЬЩА
м. Ліон
ФРАНЦІЯ

13–14 травня 2011 р. — III Міжнародний науковий конгрес молодих вчених з медичним (фармацевтичним) фахом (аспірантка каф. фармацевтичної хімії Ковальська О.В.)
5–10 липня 2011 р. — 47-й Міжнародний конгрес з медичної хімії «Rencontres Internationales de Chimie Thеrapeutique» (проректор з наукової роботи, проф. Коваленко С.М.)

Протягом 2010/2011 н. р. іноземні студенти та делегації, що відвідували
НФаУ, також брали участь у наукових заходах на базі університету:
25 листопада
2010 р.

14 грудня
2010 р.
3 лютого
2011 р.

11–12 квітня
2011 р.
27 квітня
2011 р.

28 квітня
2011 р.
28 квітня
2011 р.

12–13 травня 2011 р.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики» (Деміховська О.В. — Клініко-діагностичний центр, Міністерство
охорони здоров’я федеральної землі Мекленбург-Померанія
Росток, Німеччина)
VII Міжнародний фестиваль іноземних студентів і громадян
(студент НФаУ Бенсліман Малік, Туніс)
XXVIII науково-практична конференція «Ліки —людині. Сучасні проблеми створення, медичного аналізу та апробації лікарських засобів» (на конференції були присутні 78 представників
з Італії, Австрії, США)
Семінар для українських виробників протитуберкульозних засобів другого ряду — за пропозицією USP, США (Mr. Deusdedit
Keteteguuve Mubangizi)
I науково-практичний семінар «Нанофармація в НФаУ. Реалії та перспективи» (студенти фармацевтичного факультету
Таджикського державного медичного університету ім. Абуалі ібні Сіно)
Конференція за результатами практики та ярмарок вакансій
(студенти фармацевтичного факультету Таджикського державного медичного університету ім. Абуалі ібні Сіно)
X міжвузівська наукова студентська конференція факультету з підготовки іноземних громадян (довузівської підготовки)
«Шлях до науки: перші кроки» (студенти підготовчих факультетів та відділень ВНЗ Харкова)
Науково-практичний семінар сумісно з провідним фармацевтичним підприємством Німеччини Sartorius Stedium biotech
«Досягнення науки для виробничої практики» (студенти
V курсу Південно-Казахстанської державної фармацевтичної
академії, м. Шимкент)

Студенти та викладачі НФаУ презентують доповіді англійською мовою, посідають призові місця, отримують почесні грамоти та сертифікати (Міжнародний
Конгрес молодих науковців в Університеті медичних наук ім. К. Марцинковського
в м. Познань, Польща; Міжнародний студентський фестиваль в м. Тронхейм, Норвегія (ISFiT) та ін.).
Випускників Національного фармацевтичного університету запрошують працювати на фармацевтичному ринку країн СНД, вони з легкістю отримують за кордоном підтвердження кваліфікації, складають професійні іспити та отримують дозволи на відкриття власних аптечних установ. У 2010/2011 н. р. два випускники
НФаУ отримали гранти на безкоштовне продовження навчання в аспірантурі провідних медичних закладів Німеччини.
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Навчально-методична література, що є науковою спадщиною університету,
користується величезним попитом серед закордонних вищих медичних навчальних закладів, особливо в країнах СНД.
Фахівців НФаУ запрошують до ВНЗ інших країн для читання лекцій майстеркласу та організації курсів підвищення кваліфікації.
Все це є безумовним свідченням високого рівня підготовки фармацевтичних
кадрів у НФаУ.

Закордонні відрядження викладачів, лекції майстер-класу
Професійний рівень викладачів НФаУ, що забезпечують високу якість підготовки іноземних фахівців для фармацевтичної галузі, постійно викликає велику
зацікавленість у колег за кордоном, що запрошують науковців НФаУ до своїх ВНЗ
для обміну досвідом та читання лекцій.
Так, з проведенням циклів тематичних лекцій майстер-класу з метою удосконалення фахівців фармацевтичної галузі та презентування НФаУ протягом
2010/2011 н. р. викладачі університету відвідали:
– Тираспольський медичний коледж ім. Л.О. Тарасевича (Придністровська
Молдавська Республіка) — проф. каф. ЯССЛ Діхтярьова С.І., доценти каф. промислової фармації та економіки ІПСКФ Кожухова Т..Л., Печенізька Л.О., Яковенко В.К.,
проф. Штриголь С.Ю., доц. Ролік С.М.);
– Ташкентський медичний університет (Узбекистан) — проф. Пімінов О.Ф.;
– Таджикський державний медичний університет ім. Абуалі ібні Сіно м. Душанбе (Таджикистан) — проф. каф. фармакології Зайченко Г.В.
Під час здійснення візитів відбувались зустрічі на рівні міністерств охорони
здоров’я та вищої освіти, Посольств України, фармацевтичних асоціацій у відповідних країнах.

Профорієнтаційна робота
У 2010/2011 н. р. активовано профорієнтаційну роботу із залучення іноземних громадян на навчання в НФаУ. Протягом року делегації НФаУ відвідали з профорієнтаційною метою країни СНД, Близького Сходу та Африки.
Профорієнтаційні заходи в 2010/2011 н. р.:
• Виготовлені рекламно-інформаційні листівки для кожного контингенту іноземних студентів: англійською, французькою, арабською, російською та турецькою мовами, а також окремо — для слухачів довузівського відділення — англійською та французькою мовами.
• Розпочато активну співпрацю з фармацевтичними факультетами зарубіжних ВНЗ в межах міжурядових угод про взаємне визнання освітніх документів (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Грузія, Казахстан, Китай, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан,
Польща, Франція).
• Підтримується активний зворотній зв’язок з фармацевтичними департаментами країн: Маврикія, Ліван, Марокко, Йорданія, Сирія, США, Канада, Великобританія, Греція, Китай, Іран, Туреччина — з питань підготовки фахівців фармації.
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• Надано понад 300 підтверджень факту навчання випускникам університету.
• НФаУ здійснює активну профорієнтаційну діяльність в країнах потенційного набору студентів завдяки широкій мережі фірм-контрактерів та довірених осіб,
що мають відповідні дозволи від університету на проведення за кордоном рекламної кампанії на користь НФаУ.

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 завдань є доцільним вивчення питань стосовно науково-методичної роботи та організації навчального процесу фахівців у галузі фармації, обмін досвідом щодо питань наукового співробітництва із профільними вищими навчальними закладами закордонних країн.
У 2010/2011 н. р. здійснюється широкомасштабна профорієнтаційна робота:
• 2–15 листопада 2010 р. відбувся візит до Республіки Таджикистан,
м. Душанбе, доцента каф. фармакології Зайченко Г.В.
– проведено зустрічі з випускниками середніх шкіл та профільних навчальних закладів з метою презентування НФаУ та залучення на навчання за всіма
акредитованими спеціальностями, в магістратурі та докторантурі НФаУ. За результатами цієї кампанії вже в 2010/2011 навчальному році прибули на навчання в НФаУ 8 студентів фармацевтичного факультету Таджикського медичного
університету ім. Абуалі ібні Сіно;
• листопад 2010 р. — візит делегації НФаУ (проф. Дроговоз С.М., проф. Гладух Є.В., доц. Щокіна Є.Г.) до Академії науки та технології м. Сіпін (Північний Китай, Дзилінська провінція), яка співпрацює із фармацевтичним підприємством
з виробництва ліків рослинного походження, — з метою надання консультацій
щодо технології виробництва фармакології гідроксиетиліруваних крохмалів;
• червень 2011 р. — участь НФаУ в міжнародній освітянській виставці у Туніській Республіці за підтримки міністерства освіти Тунісу та Почесного Консульства України;
• липень 2011 р. — презентація НФаУ на освітянській виставці в Нігерії з метою залучення на навчання громадян цієї країни.

Іноземні делегації
З метою знайомства з науковою, матеріально-технічною та навчальною
базами НФаУ, обговорення актуальних питань та напрямків співробітництва
в 2010/2011 н. р. НФаУ відвідало 40 іноземних делегацій з Гвінеї, Туреччини, Нігерії, Китаю, В’єтнаму, Ісламської Республіки Ірак, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Італії, Конго, Придністровської Молдавської Республіки, Сполучених Штатів
Америки, Уганди, Російської Федерації, Азербайджану, Ізраїлю, Ірану, Сирії, Лівії,
Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, Болгарії, Литовської Республіки, Лівану, Аргентини, Тунісу, Єгипту.
9 липня 2010 р. — директор Міжнародної агенції з підбору кадрів на навчання Камар Мамаду (Гвінейська Республіка).
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11 серпня 2010 р. — директор фірми «ATLAS» Мехмет Кайгисир (Туреччина).
1 вересня 2010 р. — представник фірми з надання сервісних послуг в галузі
освіти Н.М. Чжуєн (Нігерія).
2 грудня 2010 р. — начальник департаменту зі співробітництва з Україною Китайського центру міжнародних освітянських обмінів в м. Пекін Хью
Ченджін (Китай).
6 грудня 2010 р. — директор приватного підприємства Ву Гонг (В’єтнам).
6–11 грудня 2010 р. — офіційний візит до НФаУ делегації ПівденноКазахстанської державної
фармацевтичної академії
м. Шимкент (Казахстан).
9 грудня 2010 р. — заступник голови організації
«Об’єднаний
конгрес
Азербайджанців»
Дурсунов Малік Орудж огли
(Азербайджан).
21 грудня 2010 р. —
делегація приватного підприємства з надання освітніх послуг «ХАРІНВЕСТВУЗ» (Туреччина).
29–30 березня 2011 р. — делегація фармацевтичного факультету Тираспольського міжрегіонального університету, Придністровська Молдавська
Республіка.
7 квітня 2011 р. — випускники НФаУ з Конго, Браззавіль: Акабі Самуель
(1987 рік закінчення), Мбурангон Самуель (1988).
18 квітня 2011 р. — Повноважний міністр, заступник Посла, Тимчасовий
Повірений у справах Посольства Республіки Ірак в Україні — пан Халід Джасім
Аль-Шамарі (Ірак).
26–27 квітня 2010 р. — делегація Державного медико-фармацевтичного
університету ім. Н. Тестеміцану м. Кишинів (Республіка Молдова).
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Читання лекцій закордонними викладачами
У 2010/2011 н. р. продовжується цикл лекцій «Фармацевтична освіта в Європі» для професорсько-викладацького складу університету провідних фахівців зарубіжних наукових та освітніх закладів — закордонних партнерів університету:
– директор фармацевтичного концерну «Peter Theiss Naturwaren» доктор Пітер Тайсс;
– керівник DAAD (Німецька служба академічних обмінів) при Посольстві Німеччини в Україні Мартін Ройтер;
– проф. Хуссейн Канаан, зав. каф. фармакогнозії фармацевтичного факультету
Ліванського Університету м. Бейрут;
– президент Фармацевтичного Ордеру Лівана доктор Салех Дбейбо;
– зав. каф. фармацевтичної хімії Каунаського медичного університету, президент Литовського фармацевтичного товариства, проф. Едуардас Тарасевічус;
– др. Джіованні Ріццо (Intercept Pharmaceuticals, Італія), директор лабораторії,
яка спеціалізується на вивченні ліків, що мають здатність впливати на ядерні реакції в клітинах печінки. Цієї теми стосувалася лекція «Жовчні кислоти: від створення
нових лікарських засобів до клінічних випробувань», запропонована вченим увазі
студентів та співробітників нашого університету. Професор Ріццо продемонстрував теоретичні засади напрацювань лабораторії, котра отримала грант на дослідження цієї теми, а також представив власні розробки лікарських засобів;
– проф. Сакіпова З.Б. «Реєстрація та перереєстрація лікарських засобів» (Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати).

Членство у міжнародних організаціях
Національний фармацевтичний університет є дійсним членом Європейської
асоціації фармацевтичних факультетів, бере участь у європейському проекті з інтеграції навчальних планів з фармацевтичної освіти — PHARMINE.
НФаУ в особі ректора проф. Черних В.П. та зав. каф. фармацевтичної хімії
проф. Георгіянц В.А. є офіційним спостерігачем Американської фармакопеї.
Викладачі університету мають індивідуальне членство у таких міжнародних організаціях та асоціаціях:
• Міжнародна фармацевтична асоціація (В.П. Черних, О.Ф. Пімінов, В.А. Георгіянц, В.С. Кисличенко, О.О. Кисличенко, Л.І. Вишневська)
• Королівське хімічне товариство, Великобританія (В.А. Георгіянц, Л.І. Вишневська, Л.В. Бондарєва, І.М. Владимірова, К.І. Проскуріна, Ю.С. Прокопенко)
• Американське хімічне товариство (С.М. Коваленко)
• Американське товариство фармакогностів (В.С. Кисличенко)
• Американська Асоціація фармацевтичних наук (В.С. Кисличенко)
• Європейська асоціація клінічних фармацевтів (І.А. Зупанець, С.Б. Попов)
• Європейська федерація біотехнології (Л.С. Стрельніков)
• Міжнародне товариство з вивчення ксенобіотиків (О.І. Набока)
У 2010/2011 н. р. подано аплікаційні форми щодо членства в таких
міжнародних асоціаціях та організаціях:
• International association of forensic toxicology — міжнародна асоціація судової токсикології
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• International association of pharmaceutical technology — міжнародна асоціація фармацевтичної технології
• International academy of compounding pharmacists — міжнародна асоціація
фармацевтів, що займаються виготовленням ліків
• Regulatory affairs professional society — професійне товариство законодавчої діяльності
• International Society for Pharmaceutical Engineering — міжнародне товариство фармацевтичної інженерії
• International society of pharmacoepidemiology — міжнародне товариство
фармакоепідеміології
• European federation for pharmaceutical science — європейська федерація фармацевтичної науки
• European federation of medicinal chemistry — європейська федерація медичної хімії
• Phytochemical Society of Europe — європейське фітохімічне товариство
• The biochemical society — біохімічне товариство
• The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research —
міжнародне товариство фармакоекономіки
• Association de Pharmacie Galenique Industrielle
• Institute of Pharmacy Management International (IPMI) — міжнародний інститут фармацевтичного менеджменту
• Society for Cell Science (SFCS) — товариство клітинної науки
• Society for Biomolecular Sciences (SBA) — товариство біомолекулярних досліджень
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Коледж
Національного фармацевтичного
університету
Кадровий потенціал:
• АУП — 31
• Навчально-допоміжний персонал — 76
• Педагогічні кадри (в т. ч. АУП та НДП, які мають педнавантаження) — 89, з них
– кандидатів наук — 6,
– спеціалістів вищої категорії — 38 (в т. ч. методистів — 12,
– старших викладачів — 8),
• Чисельність штатних викладачів — 68
Набір на І курс — 715 осіб
Випуск 2011 — 323 фахівці
Контингент студентів (на 1.05.2011 р.) — 1246
(933 д. в. + 313 з. в.)
Прийом за спеціальностями на 2010/11 н. р.
станом на 01.10.2010
Спеціальності
5.12020101 Фармація (м. спеціаліст)
6.120201 Фармація (бакалавр)
5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів
Всього денне відділення
5.12020101 Фармація (заоч. відділення)
Всього по коледжу

На базі
9 кл.
11 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
11 кл.

Директор Коледжу
НФаУ
кандидат фармацевтичних наук, доцент,
заслужений працівник фармації України
Т.С. Прокопенко

За рахунок фіз.
та юрид. осіб
293
56
59
51
7
51
2
519
196
715

Випуск за спеціальностями у 2010/2011 н. р.
Назва спеціальності
5.12020101 Фармація (м. спеціаліст) (денне відділення)

Випуск
Бюджет Контракт Всього
10

158

168

6.120201 Фармація (бакалавр)

1

56

57

5.12020101 Фармація (заоч. відділення)

0

62

62

5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

4

15

19

5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів

5

11

16

20

303

323

Всього по коледжу
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Контингент (на 1.05.2011 р.) — 1246 (933 д. в. + 313 з. в.)
Спеціальність

Курс Бюджет Контракт Всього:
2
0
58
58
Фармація (бакалаври)
3
1
53
54
4
1
56
57
Всього:
2
167
169
1
0
291
291
Фармація (денне відділення)
2
8
142
150
3
10
159
169
Всього:
18
592
610
1
–
–
–
2
–
192
192
Фармація (заочне відділення)
3
–
59
59
4
–
62
62
Всього:
313
313
1
0
51
51
Аналітичний контроль якості хімічних лікар2
3
10
13
ських сполук
3
4
15
19
Всього:
7
76
83
1
0
51
51
Виробництво фармацевтичних препаратів
2
3
2
5
(денне відділення)
3
4
11
15
Всього:
7
64
71

Удосконалення навчально-виховного процесу:
• Ліцензування освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою громадян України
до вступу у ВНЗ (200 осіб) та з підготовкою іноземних громадян за акредитованими
спеціальностями (25 осіб) (протокол засідання ДАК України від 10.03.2011 р. №86).
• Відповідно до наказу МОН України від 17.06.2010 р. №587 «Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти»
розроблені навчальні плани зі спеціальностей — 6.
• Укладання нових робочих навчальних програм для студентів І курсу відповідно до нових запропонованих МОН, молоді та спорту України навчальних програм ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на основі базової середньої освіти) —16.
• Моніторинг доцільності відкриття спеціальності 5.04010602 Прикладна
екологія та підготовка матеріалів до обгрунтування ліцензування освітньої послуги з цієї спеціальності.
Підвищення професійної компетентності викладачів:
– захищено дисертацій — 2
– дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня канд. наук — 4
– атестація викладачів — 27 осіб
– підвищення кваліфікації —15 осіб
– участь у конференціях — 26 (міжнародних — 4, всеукраїнських — 8, обласних — 14)
На базі коледжу проведено:
засідань
— обласного методичного об’єднання викладачів хімії ВНЗ І–ІІ рівня акредитації — 4

138

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

конференцій
– міська науково-практична конференція до Дня хіміка —1
– науково-практичні конференції за підсумками виробничих практик — 3
Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів:
– навчальні посібники — 2
– тестові завдання для підготовки до Державних іспитів — 3
– робочі зошити з дисциплін — 10
– методичні рекомендації до контрольних робіт для заочного відділення — 34
Поповнення бібліотечного фонду філії, яка знаходиться в коледжі,
на 2765 примірників навчально-методичної літератури.
Практична підготовка:
Здійснювалась практична підготовка 960 студентів, 69 баз практики.
Розширено співпрацю з закладами практичної фармації для проходження практики студентами коледжу:
• з мережею аптечних закладів та установ м. Харкова, Харківської та інших областей України — 550 договорів;
• Ботанічний сад НФаУ (м. Харків); Ботанічний сад ХНУ ім. В.Н. Каразіна
(м. Харків), Нікітський ботанічний сад (м. Ялта);
• підприємствами України — 23 договори (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»; ВАТ «Хімзавод «Червона зірка»; ТОВ Харківське фармацевтичне підприємство «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 НАНУ»; ДП «Науково-експертний
фармакопейний центр»; Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів в Харківській обл.; комунальне підприємство «Виробничо-технологічне
підприємство «Вода»;
• санітарно-епідеміологічні станції — 4 договори.
Участь у конференціях та конкурсах різного рівня:
• Міжнародний конкурс «Кращий за фахом» (м. Курськ, 22–23.03 2011) — 1
• Міжнародна науково-практична конференція «Крок у майбутнє» (м. Курськ,
22–23.03 2011) — 2
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• ІІ (обласний) етап І Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка — 10 учасників (студенти коледжу І. Синенко (І місце), А. Смагло (ІІ місце)
• ІІ (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації — 6 учасників (студент А. Смагло (ІІІ місце)
• Обласна екологічна конференція «Енергія, екологія, майбутнє» (15.04.2011) — 3
• Обласна науково-практична конференція за результатами пошуководослідної роботи студентів ВМ(Ф)НЗ (ХБМК №1, 18.05.2011) — 4
• Науково-практичні конференції за результатами виробничої практики студентів НФаУ (28.04.2011) — 25
• Обласна студентська науково-практична конференція, присвячена 80-річчю коледжу переробної та харчової промисловості — 1
Профорієнтаційна робота
• Виїзні Дні відкритих дверей — 28: м. Павлоград (Дніпропетровська обл.),
с. Білопілля (Сумська обл.), м. Буринь, м. Бахмач, м. Новгород-Сіверський (Сумська обл.), м. Антрацит, м. Ровеньки, м. Червонопартизанськ, м. Прилуки (Луганська обл.), м. Полтава. Харківська область: м. Красноград, м. Зміїв, м. Чугуїв, м. Ізюм,
м. Первомайський, м. Вовчанськ, м. Балаклія, м. Богодухів, м. Дергачі, м. Мерефа, смт
Краснокутськ, смт Золочів, смт Великий Бурлук, м. Барвінкове, Дворічанський р-н,
с. Жовтневе, с. Таволжанське (Дворічанський р-н), смт Нова Водолага, Сахновщинський р-н, Близнюківський р-н, Борівський р-н.
• Дні відкритих дверей у коледжі — 7.
• Розміщено інформацію про коледж у довідниках, на радіо, телебаченні та в метро.
• Розповсюдження рекламної інформації серед слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та рекламних листівок на вокзалах, ринках, у супермаркетах, відділах соцзабезпечення, заводах, поштових відділеннях, поліклініках, медсанчастинах, аптеках, у міському транспорті, у житлових масивах м. Харкова.
• Зустрічі з випускниками 9-х та 11-х класів м. Харкова — 100 шкіл;
Харківської області та інших міст України — 80.
• Зустрічі з випускниками шкіл м. Харкова спільно з Міським центром зайнятості.
• Відправлено електронні листи-запрошення на Дні відкритих дверей
на сайти 139 шкіл м. Харкова.
• Проведена екологічна конференція в коледжі за участю шкіл міста Харкова.
• Участь у профорієнтаційних заходах: у Будинку культури будівельників Червонозаводського р-ну, центрі «Істок» Орджонікідзевського р-ну, виставці «Освіта Слобожанщини 2011 р.», ЗОШ №11 на нараді директорів шкіл
Фрунзенського р-ну.
• Профорієнтаційні бесіди та екскурсії по кабінетах та лабораторіях
коледжу учнів ЗОШ м. Змієва, 5–8 кл. ЗОШ №104 м. Харкова, 8–11 кл. ЗОШ №31
м. Харкова.
• Проведено товариський матч з волейболу між студентами коледжу
та учнями ЗОШ №10 м. Харкова.
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Коледж Національного фармацевтичного університету

•
–
–
–
–
•

Для профорієнтації використано:
календариків — 10 000 шт.
рекламних брошур — 15 000 шт.
таблиць Менделєєва — 1000 шт.
роздаткового матеріалу — 10 000 шт.
На підготовчих курсах коледжу навчалося слухачів — 113.
Виховна та спортивно-масова робота

Національно-патріотичне виховання: до 66-ї річниці визволення України від нацистських загарбників: тематичні виховні години «Пам’ять — категорія вічна», екскурсії до Національного меморіального комплексу ім. маршала
І.С. Конєва. До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр.: урок пам’яті «Голод 1932–1933 рр. та його
наслідки для Харківщини», випуск стіннівок «Відгук пам’яті». До 25-річчя Чорнобильської трагедії: інформаційні виховні години «Дзвони Чорнобиля». До вшанування перемоги у Великій Вітчизняній війні: історичні читання «Відлуння війни»,
екскурсії до меморіального комплексу у Дробицькому Яру; вечір-свято «Весна Перемоги», покладання квітів до Меморіалу Слави у лісопарку. Робота пошуково-дослідницького гуртка «Пошук», членами якого здійснено 9 екскурсійних поїздок з метою вивчення історії та культури рідного краю.
Формування мовленнєвої культури
Проведення циклу заходів щодо відзначення Міжнародного дня рідної мови,
дня народження великого сина українського народу Т.Г. Шевченка. Тиждень української мови і писемності: випуск стіннівок «Рідна мова»; конференція «Українська
мова: минуле, сучасне, майбутнє»; свято української творчості «Роде наш красний».
Правове виховання. Проведення місячнику правових знань (листопад —
грудень) — тематичні виховні години, бесіди, тренінги, лекції співробітників Червонозаводського РВМ м. Харкова, лекції працівників соціальних служб для молоді «Довіра» м. Харків, засідання «круглих столів», заходи щодо реалізації гендерної
політики держави, до дня прав людини, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, дня
боротьби з тютюнопалінням, які проводяться викладачами комісій суспільних, фахових дисциплін спільно з керівниками навчальних груп.
Студентське самоврядування. Проведено 8 розширених засідань Студентського парламенту, «круглий стіл» запитань та відповідей з адміністрацією коледжу. Майбутні фармацевти беруть активну участь у роботі Асоціації органів студентського самоврядування ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації міста Харкова
та Харківської області.
Члени Студентського парламенту коледжу стали організаторами акцій «Студенти віддають свій голос здоров’ю», «Життя без паління», взяли участь у міській
екологічній акції «За чисте довкілля», у щорічній акції «Чиста Україна — чиста земля» та участь у студентській практичній конференції ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Харківської області «Збережемо землю і життя на землі». Студентський парла-
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мент коледжу бере активну участь у роботі і залученні студентів до краєзнавчого
клубу «Пошук», екологічного клубу «Спектрум» та інтелектуально-екологічного
клубу «Вітрильник».
Проведення ремонтних робіт у приміщеннях Коледжу НФаУ
• Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у приміщенні старого корпусу.
• Встановлення відмостків та ремонт приямків по периметру старого корпусу.
• Капітальний ремонт даху над спортивним комплексом.
• Заміна паркану по всьому периметру території коледжу.
• Проведення робіт з утеплення стін, стелі та підлоги переходу зі старого корпусу до головного.
• Поточний ремонт даху над головним та старим корпусами.
• Капітальний ремонт аудиторії №202 (заміна батарей опалення, підлоги,
встановлення нових світильників та підвісної стелі «Армстронг», ремонт стін).
• Повна заміна люмінесцентних ламп у світильниках лекційної аудиторії №8,
розташованої на ІІ поверсі головного корпусу коледжу.
Власними зусиллями співробітників коледжу проведено косметичний ремонт
в ауд. №2, 3, 7, 9, 10, 12а, проведено косметичний ремонт коридорів старого та головного корпусів коледжу.
Фінансова діяльність
Доходи коледжу за 2010/2011 н. р.
(на 20.05.2011 р.)
— 6595383,4 грн.,
з них:
за навчання
— 6271887,3
за гуртожиток
— 319842,98
оренда
— 2447,24
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Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації

Декан факультету
підвищення кваліфікації
Великий
Дмитро Львович,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

ДИРЕКТОР ІПКСФ
Пімінов
Олександр Фомич,
доктор фармацевтичних наук,
професор

Декан факультету
післядипломної освіти
Гарна
Світлана Василівна,
кандидат фармацевтичних
наук, доцент

Система післядипломної освіти базується на багаторічному вітчизняному досвіді підготовки фармацевтичних кадрів та сучасних досягненнях світової освіти й відіграє важливу роль у постійному професійному зростанні фахівців фармації.
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).
Напрями роботи інституту
Організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки спеціалістів з урахуванням потреби практичної фармації:
• первинна спеціалізація;
• передатестаційна підготовка;
• тематичне удосконалення;
• підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників
медичних і фармацевтичних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації.
Навчальна робота. Сьогодні інститут співпрацює з 25 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.

143

Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н.р.

За 2010/2011 н. р. проведено 100 циклів підвищення кваліфікації як на
базі ІПКСФ, так і на виїзді. Пройшли навчання 4650 спеціалістів, з них 3446 — слухачі, 1191 — інтерни, 13 — магістранти.
Вид навчання
Підвищення кваліфікації
Інтернатура
Магістратура
ВСЬОГО:

Кількість слухачів
За заг. фондом
За спец. фондом
1395
2051
105
1086
13
1513
3137

Всього
3446
1191
13
4650

Удосконалення навчального процесу
В ІПКСФ постійно удосконалюються програми, плани, зміст дисциплін:
– створено та переглянуто 49 програм, понад 5948 комп’ютерних тестових завдань та відповідей до них;
– складено 100 нових екзаменаційних білетів;
– створено 126 нових та доповнені новим матеріалом 65 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 — 126
Нові практичні заняття — 217
Тестові завдання та відповіді — 5948

Кафедрами ІПКСФ проведено:
Відкриті лекції — 12
Відкриті практичні заняття — 23
Лекції майстер-класу — 4

Видавнича діяльність. Інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання навчально-методичної літератури. За 2010/2011 н. р. видано 1 підручник,
43 методичних і практичних посібники, підготовлено до друку 17 методичних рекомендацій та посібників.

зб. завдань

методичні рекомендації

підручники

посібники

практикуми

11

5

–

27

–

2

–

методичні рекомендації

практикуми

1

зб. завдань

посібники

Подано до друку

підручники

Видано

15

Підвищення професійного рівня:
– 15 викладачів пройшли навчання на циклах підвищення кваліфікації;
– проведено 12 відкритих лекцій, 23 відкритих практичних заняття, 4 лекції
майстер-класу.
Підготовка наукових кадрів:
– виконуються 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій;
– захищено 1 докторську, захищено 9 кандидатських дисертацій.
Статті та наукові видання:
– опубліковано статей (журн.) — 139;
– видано монографій — 2;
– отримано патентів — 20.
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Наукова діяльність. За звітний період взято участь у 63 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 (Єгипту, Ємену, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та ін.).
Викладачами ІПКСФ вдруге проведений цикл тематичного удосконалення для
фахівців фармації Придністровської Молдавської Республіки та вперше для фахівців фармації Російської Федерації.
Госпрозрахункова діяльність проводилася за рахунок позапланового навчання фахівців фармації на госпрозрахункових умовах, що забезпечило надходження до НФаУ понад 8 млн. грн.
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.

Пріоритети діяльності ІПКСФ:
• Підвищення якості навчального процесу післядипломної освіти фахівців
фармацевтичної галузі шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій,
форм і методів навчання, підвищення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності науково-педагогічних кадрів.
• 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.
• Забезпечення подальшого впровадження інноваційних технологій навчання зі збільшенням складової практичної підготовки фахівців та розробки методів
оцінки якості самостійної роботи інтернів та курсантів.
• Удосконалення навчального процесу перепідготовки педагогічних та науковопедагогічних кадрів медичних та фармацевтичних ВНЗ. Створення нових циклів підвищення кваліфікації ПВС з урахуванням тенденцій сучасної викладацької діяльності.
• Проведення роботи з розширення регіонів проведення циклів підвищення
кваліфікації, в тому числі в зарубіжних країнах; приділення особливої уваги співпраці в сфері післядипломної освіти з прикордонними з Україною областями.
• Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — докторів і кандидатів наук,
активізація діяльності молодих докторів наук.
• Нарощування потенціалу та оновлення матеріально-технічної бази інституту, в тому числі шляхом продовження співробітництва з фармацевтичними підприємствами України.
• Розширення спектру госпрозрахункової
діяльності для залучення додаткових джерел
фінансування.
• Постійне проведення виховної, культурно-освітньої та просвітницької роботи серед
слухачів, інтернів, магістрантів; посилення
ролі кураторства.
• Проведення профорієнтаційної роботи
в регіонах України.
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Заступник ректора
з економічних питань
Л.М. Коваленко

Проректор з адміністративногосподарчої роботи
В.Т. Смоляник

Головний бухгалтер
Н.Ф. Дурасова

Фінансово-господарська діяльність НФаУ спрямована на забезпечення економічного і соціального розвитку університету. Заходи з виконання бюджету університету в першу чергу забезпечують виконання завдань навчального процесу, виконання науково-дослідних робіт, покращення соціально-побутових умов навчання
та роботи, а також утримання матеріально-технічної бази. Джерелом формування
фінансових ресурсів для забезпечення діяльності НФаУ є:
– надходження із загального фонду бюджету,
– власні надходження,
– спонсорська допомога та кошти на виконання окремих доручень.
Надходження із загального фонду бюджету за 2010/2011 навчальний рік складають 18626,2 тис. грн.
У той же час власні надходження за період з вересня 2010 р. по червень
2011 р. — 94994,1 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, в т. ч. ІПКСФ

76105,0 тис. грн.
5543,3 тис. грн.
1539,5 тис. грн.
136,5 тис. грн.
79,6 тис. грн.
11590,2 тис. грн.

Кошти загального та спеціального фонду використовувались згідно з затвердженим кошторисом за цільовим призначенням, а саме:
– на виплату заробітної плати з нарахуваннями співробітникам університету;
– на виплату стипендії студентам, аспірантам, докторантам;
– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– на компенсаційні витрати — продукти харчування, одяг, навчальну літературу для студентів-сиріт;
– на придбання предметів і матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення навчального, наукового та господарського процесу;
– на оплату послуг з утримання закладу;
– на придбання продуктів харчування;
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– на відрядження;
– на податки;
– на капітальні витрати.
Витрати загального фонду склали 18626,2 тис. грн., з них:
заробітна плата з нарахуваннями
12621,3 тис. грн.
комунальні послуги
738,0 тис. грн.
компенсація витрат на харчування, одяг та навчальну 316,5 тис. грн.
літературу студентам-сиротам
стипендія
4950,4 тис. грн.

Витрати за рахунок власних надходжень склали 84575,6 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
видатки на утримання матеріально-технічної бази

59754,4 тис. грн.
7024,8 тис. грн.
5790,6 тис. грн.
5328,2 тис. грн.
311,3 тис. грн.
795,3 тис. грн.
559,7 тис. грн.
5011,3 тис. грн.

Завдяки цільовому та економічному використанню фінансів університет
не має заборгованості із заробітної плати та стипендії. Всі гарантовані чинним законодавством надбавки і доплати виплачуються у повному обсязі.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2010 р. склала 2340,52 грн. В університеті працює система матеріального заохочення працівників та студентів за досягнення в роботі та навчанні.
НФаУ не має порушень терміну по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до бюджету, включаючи внески до пенсійного фонду.
Університет своєчасно і у повному обсязі здійснює розрахунки із постачальниками, виконавцями робіт та іншими організаціями за укладеними договорами.

Виконання планів соціального розвитку колективу
Адміністрація НФаУ та первинна профспілкова організація активно
співпрацюють у питаннях соціального розвитку колективу.
Всі соціальні виплати (заробітна плата, стипендія, допомога студентамсиротам) здійснюються у терміни, визначені Колективним договором.
Згідно з Колективним договором за рахунок коштів університету співробітникам виплачено матеріальну допомогу (на оздоровлення науковопедагогічним працівникам, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем), винагороду при виході на пенсію у розмірі 6-ти посадових окладів, за підготовку наукових кадрів, за видання підручників, учасникам ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС, а також всім категоріям працівників до ювілейних
дат, — на загальну суму 2145,4 тис. грн.
В університеті функціонують об’єкти соціальної інфраструктури:
харчувальний комплекс, 5 гуртожитків, що забезпечують на 100% місцями
студентів, які їх потребують, Центр первинної медико-санітарної допомоги
студентам.
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Протягом навчального року студентам з числа дітей-сиріт та дітей,
які залишились без піклування батьків, були проведені компенсаційні виплати, а саме: на придбання одягу — 11,3 тис. грн., на придбання навчальної літератури — 51,0 тис. грн., безоплатне харчування — 273,3 тис. грн.,
соціальна стипендія — 402,8 тис. грн., надавались місця у гуртожитку на безоплатній основі.
За 2010/2011 навчальний рік студентам університету виплачувалась
стипендія і проводилась її індексація у відповідності до норм чинного законодавства в повному обсязі. Загальна сума виплат складає 3720,3 тис. грн. Крім
того, надавалась матеріальна допомога та здійснювалось заохочення студентів у сумі 338,4 тис. грн. за рік.
Протягом року аспірантам виплачено стипендії на суму 653,3 тис. грн.,
а також матеріальну допомогу та заохочення — 65,3 тис. грн. Загальна сума
стипендії докторантів склала 105,1 тис. грн., на заохочення та матеріальну допомогу докторантів спрямовано 16,9 тис. грн.
В університеті забезпечується дотримання Законів України «Про відпустки», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», зокрема, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС надаються премії та подарунки учасникам ліквідації цієї аварії.
Ректорат та первинна профспілкова організація дотримуються виконання
соціального пакету прав і пільг студентів та співробітників університету,
які закріплені у Колективному договорі.
План соціального розвитку колективу університету виконаний у повному обсязі.
Контроль і аудит за фінансово-господарською діяльністю
Зовнішні перевірки проводилися такими контролюючими організаціями:
ТУДержінспекція з енергозбереження по Харківській області
УПФУ в Московському районі м. Харкова
УПФУ в Київському районі м. Харкова
Київська РВД ХОВ ФСС з ТВП
Харківський міський центр зайнятості
Управління праці та соціального захисту населення
РВ ФДМУ по Харківській області
КРУ в Харківській області
ДПА у Харківській області
Державна пробірна служба
Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України
Державна екологічна інспекція в Харківській області

За результатами перевірок порушень законодавчих актів не виявлено.
Досягненню таких результатів сприяє постійна увага та внутрішній контроль за фінансовою та господарською діяльністю:
• на кожному засіданні Ректорської ради розглядаються питання фінансової
та господарської діяльності університету;
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• працюють бюджетна комісія, орендна комісія, комітет з конкурсних
торгів;
• проводиться постійна робота над положеннями та локальними нормативними актами про надання платних послуг;
• для забезпечення прозорості, покращення інформованості трудового колективу про рішення ректорату у сфері фінансово-економічної і господарської діяльності та ефективності використання коштів, плани використання фінансових
ресурсів НФаУ та звіти про відповідні результати діяльності закладу розглядаються
на засіданнях Ректорської ради і Вченої ради.

Збереження будівель, поліпшення стану навчальних приміщень
Національний фармацевтичний університет має на своєму балансі 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 матеріально-технічної бази університету. З року в рік університет проводить велику роботу зі збереження та покращення стану своїх будівель, естетичного їх вигляду, поліпшення функціонування інженерних мереж. З цією метою 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 покрівлі навчального корпусу літ. Г (аптека)
• капітальний ремонт системи опалення хімічного корпусу
• капітальний ремонт приміщень кафедри органічної хімії
• капітальний ремонт приміщень вестибюля
• встановлені газові котли для потреб гарячого водопостачання фізкультурнооздоровчого комплексу
Навчальний корпус по вул. Мельникова, 12
• ремонт системи водопостачання
Навчальний корпус по вул. О. Невського, 18
• заміна вікон у навчальному корпусі
• капітальний ремонт системи теплопостачання навчального корпусу
• капітальний ремонт огорожі
Гуртожиток №3 по вул. Тимурівців, 11а
• капітальний ремонт системи водопостачання і каналізації
Гуртожиток №2 по вул. Тимурівців, 35
• капітальний ремонт системи водопостачання
• заміна електричних плит
Гуртожиток №4 по вул. Тимурівців, 11б
• заміна електричних плит

149

Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н.р.

Енергозберігаючі технології
Пріоритетним завданням господарської діяльності в університеті є використання енергозберігаючих технологій.
На виконання Закону України №74/94-ВР «Про енергозбереження», з 1999 року
університетом щорічно розроблюються «Загальновиробничі норми питомих
витрат, нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів» та заповнюються енергетичний паспорт підприємства. Керуючись цими документами, проводиться аналіз споживання та плануються заходи на наступний рік.
Значну роботу проведено щодо ощадливого використання енергоносіїв. Створена постійно діюча комісія, що здійснює щомісячний моніторинг споживання
енергоносіїв, щорічно розроблюється та оновлюється програма та заходи з їх економії. Встановлення лічильників тепла, електричної енергії, газу та води на всіх
корпусах та гуртожитках було закінчено до 2003 року та дозволило впорядкувати
облік споживання енергоносіїв.
Особлива увага приділяється енергозбереженню, під час проведення ремонтів
приміщень проводилась поетапна заміна вікон, замінювались прилади опалення
в учбових лабораторіях, навчальних класах та кімнатах гуртожитків.
При заміні трубопроводів перевага надається новітнім технологіям, при
можливості монтаж ведеться з поліетиленового трубопроводу, згідно з планом
здійснюється заміна застарілого сантехнічного обладнання та арматури. Приділяється велика увага якості ізоляції трубопроводів опалення та гарячої води,
при наявності втрати теплоізоляційних властивостей така ізоляція негайно
замінюється.
З 2009 року університет припинив закупівлю ламп розжарювання та перейшов на енергозберігаючі та люмінесцентні, проводиться заміна освітлювальних
приладів та обладнання на більш економічне. Під час ремонтів фасадів виконується утеплення стін. Виконується модернізація теплових вузлів, встановлюються
циркуляційні насоси для підвищення ефективності роботи системи опалення, для
економічного використання тепла встановлено регулятори тепла, які дозволили
регулювати подачу теплоносія.

Охорона праці
Одним з головних та найважливіших завдань відділу є збереження здоров’я
співробітників та студентів у процесі трудової та навчальної діяльності. Відділ охорони праці керується Конституцією України, Законами України «Про
охорону праці» і «Про пожежну безпеку», трудовим законодавством, нормативноправовими актами з охорони праці, організаційно-технічними, санітарногігієнічними, соціально-економічними, лікувально-профілактичними заходами, спрямованими на збереження здоров’я, життя у процесі трудової діяльності співробітників та студентів НФаУ. Проведення атестації робочих місць
у вересні 2010 року показала, що робочі місця лаборантів хімічних кафедр доведені до нормальних умов. За минулий період здійснено 187 перевірок кафедр,
відділів, підрозділів, навчальних корпусів, гуртожитків. Всім керівникам були виписані приписи, здійснюється контроль за виконанням.
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Проводилось навчання керівників структурних підрозділів з охорони праці,
експлуатації газових приладів, робітників, які працюють на роботах з підвищеною
небезпекою.
Постійно надається допомога у розробленні нових, перегляді застарілих
пам’яток, інструкцій, навчальних програм для працівників, працюючих на роботах з підвищеною небезпекою. Перероблено 78 інструкцій з охорони праці для
співробітників університету. Співробітники ознайомлені з інструкціями під підпис.
Постійно ведеться пропаганда заходів з ОП, виробничої санітарії шляхом проведення лекцій, бесід, розповсюдження правил та інструкцій. Проведено 2 заняття
для працівників, працюючих на роботах з підвищеною небезпекою.
Восени відділом охорони праці спільно зі службою головного інженера проходить перевірка стану машин, механізмів, вентиляційних систем, газового обладнання підрозділів університету.
Проводились медичні огляди осіб, які вступають на роботу в університет, а також робітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, там, де необхідний професійний добір, та осіб, яким не виповнився 21 рік. Співробітники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які забезпечують безпеку виконання робіт та збереження здоров’я.
За минулий період видано 9 наказів, 5 розпоряджень ректора з охорони праці і пожежної безпеки. Кожний документ містить заходи, спрямовані на покращення умов праці, виробничого середовища. Кожного кварталу видається наказ «Про підведення підсумків роботи з охорони праці та пожежної безпеки
у структурних підрозділах». Цей наказ містить питання окремого структурного
підрозділу щодо виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки. Видано
«Положення про проведення інструктажів зі студентами» з метою надання знань
з безпеки життєдіяльності студентам на період навчання та канікул. Постійно контролюється проведення всіх видів інструктажів. Робота кожного працівника у НФаУ починається зі вступного інструктажу. Проведено 259 вступних інструктажів. Для робітників, які вступають на роботу в університет, організовується ознайомлення з умовами праці на робочих місцях.
Отримано 7 повідомлень та 2 службові записки про порушення вимог та норм
з охорони праці від керівників структурних підрозділів, негайно вжиті відповідні
заходи. Кожного понеділка надходить інформація з гуртожитків університету про
стан справ з охорони праці та пожежної безпеки.
У квітні 2011 року відбувся Тиждень охорони праці у рамках Всесвітнього дня
охорони праці, тема якого «Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення». У огляді-конкурсі брали участь усі структурні підрозділи університету. Підведені підсумки, визначені переможці, відзначені кращі підрозділи, кафедри, відділи. Видано накази «Про підведення підсумків огляду-конкурсу»
та «Про заохочення керівників».
У результаті комплексної роботи відділу охорони праці під керівництвом
ректора, керівників структурних підрозділів у 2010/2011 н. р. виробничих травм
не було. Невиробничих травм зареєстровано 12.
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Харчувальний комплекс НФаУ
Харчувальний комплекс НФаУ успішно працює вже понад вісім років, про
що свідчать позитивні відгуки студентів і співробітників університету. Асортимент власної продукції постійно розширюється, якість страв підвищується. Проводиться робота, спрямована на підвищення кваліфікації кухарів і обслуговуючого персоналу. В серпні заплановано проведення тренінгу для співробітників
роздач з метою підвищення швидкості і культури обслуговування. Співробітники харчувального комплексу беруть активну участь в університетських заходах,
студентських святах.

У 2010/2011 н. р. в їдальнях харчувального комплексу НФаУ проведено перевірки представниками Київської і Червонозаводської СЕС, ДПІ у Харківській обл.
(РРО), в актах у ході перевірок зазначено висновки — без порушень.
Співробітники харчувального комплексу вчасно проходять обов’язковий медичний огляд і санітарне навчання. Кожного місяця проводяться бактеріологічні
дослідження страв, які готуються в їдальнях харчувального комплексу (укладено
договори з Київською і Червонозаводською СЕС).
В їдальні навчального корпусу по вул. Мельникова, 12 розширені виробничі приміщення їдальні, в яких встановлено нове, закуплене за кошти університету
технологічне обладнання. Всі ці заходи дали змогу перевести дану їдальню в категорію «їдальня з повним технологічним циклом».
Враховуючи значну кількість іноземних студентів, на початку навчального року
в вересні-жовтні проводяться «Тижні національних кухонь» різних країн. На даний
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час провідними технологами харчувального комплексу проводяться контрольні розробки більш великої кількості дієтичних страв, керівництвом харчувального
комплексу поставлено за мету збільшити кількість саме дієтичних страв і зробити
їх улюбленими стравами студентів. Також до нового навчального року проводяться
контрольні розробки нового асортименту кондитерських виробів.

Первинна профспілкова організація НФаУ
У Національному фармацевтичному університеті адміністрація та первинна профспілкова організація приділяють
велику увагу соціальному захисту співробітників та студентів.
У 2010/2011 н. р. за рахунок коштів профбюджету виплачено матеріальної допомоги на суму 36 тис. грн.
Діти співробітників забезпечуються путівками до дитячих оздоровчих таборів. За рахунок коштів соціального
страхування, профспілкового бюджету з частковою доплатою батьків закуплено 22 путівки до ДОТ Харківської області. Співробітники, що потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками (4) та частковою оплатою
Голова первинної
путівок за рахунок профбюджету (12,5 тис. грн.).
профспілкової
Соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної віорганізації,
кандидат хім. наук,
йни та прирівняних до них полягає у забезпеченні їх подадоцент
рунками та грошовою допомогою у відповідності до КолекТ.О. Томаровська
тивного договору. Співробітники та студенти постійно беруть участь та посідають призові місця у міжвузівських та обласних спартакіадах
серед медичних працівників. На навчально-спортивну роботу витрачено 6,3 тис.
грн., на культурно-масову роботу — 50,4 тис. грн. Співробітники та студенти
у 2010/2011 н. р. брали участь у виставках робіт, що організовувались ППО НФаУ
та Обласним профспілковим комітетом працівників охорони здоров’я. На преміювання переможців та за активну профспілкову роботу витрачено 4,5 тис. грн.
Відповідно до вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» в Національному фармацевтичному університеті діє Колективний договір, який
укладено між ректором та трудовим колективом НФаУ. Порядок укладання Колективного договору базується на принципі рівності сторін та їх добровільності щодо
прийняття забов’язань, дотримання вимог чинного законодавства, забезпечення
контролю виконання умов Колективного договору і встановлення відповідальності за його невиконання.
Двічі на рік ректор звітує перед конференцією трудового колективу
НФаУ про дотримання умов Колективного договору.
У 2010/2011 н. р. проведено 2 конференції трудового колективу НФаУ:
• 23.12.2010 р. з порядком денним: «Звіт ректора НФаУ В.П. Черних за період 2004–2010 рр.» у зв’язку із закінченням терміну контракту у січні 2011 р.
На конференції були присутні 203 делегати, заслухано та ухвалено звіт ректора НФаУ за 7 років одноголосно. Проведенню зборів трудового колективу НФаУ
передувала велика організаційна робота щодо виборів делегатів від структурних підрозділів, за нормами відповідно до Статуту університету та згідно із Законом України «Про вищу освіту».
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• 25.01.2011 р. з порядком денним: «Обрання претендента на посаду ректора
НФаУ». На конференції були присутні 203 делегати (100%), заслухано «Програму
розвитку НФаУ на 2011–2017 роки», оприлюднену претендентом на посаду ректора НФаУ В.П. Черних. На конференції за результатами таємного голосування —
99,51% — «за» — обрано на посаду ректора НФаУ В.П. Черних.
За звітний період усі вимоги Колективного договору, у тому числі і в частині
соціального захисту співробітників та студентів університету, виконуються у повному обсязі.
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Здобутки
факультетів
та кафедр
Національного
фармацевтичного університету
за 2010/2011 навчальний рік

Факультети університету
Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Декан фармацевтичного факультету
Вишневська
Лілія Іванівна,
д. фарм. н., проф.

Декан медико-фармацевтичного факультету
Набока
Ольга Іванівна,
д. біол. н., проф.

Декан факультету
промислової фармації
Крутських
Тетяна Василівна,
канд. фарм. н., доц.

Декан факультету економіки та менеджменту
Малий Володимир
Валентинович
канд. фарм. н., доц.

Декан факультету
Декан факультету
Декан факультету
Декан факультету
з підготовки іноземних ступеневої фармацев- підвищення кваліфікації післядипломної освіти
ІПКСФ
ІПКСФ
тичної освіти
студентів
Гарна
Великий
Калайчева
Горячий Володимир
Світлана Василівна,
Дмитро Львович,
Світлана Георгіївна,
Дмитрович,
канд. фарм. н., доц.
канд. фарм. н., доц.
канд. фарм. н., доц.
канд. хім. н., доц.

Основними завданнями факультету є:
• Організація і проведення на факультеті навчально-виховного процесу, наукових досліджень;
• Організація роботи кафедр, закріплених за факультетом;
• Вжиття заходів до методичного забезпечення навчального процесу на факультеті;
• Організація самостійної роботи студентів;
• Залучення до викладання на факультеті кваліфікованих кадрів;
• Здійснення контролю за успішністю та дисципліною студентів;
• Здійснення контролю за підготовкою наукових кадрів — докторів і кандидатів наук;
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• Впровадження в навчальний процес нових методів навчання, технічних засобів, обчислювальної техніки тощо;
• Організація роботи Державних екзаменаційних комісій;
• Призначення студентам стипендій за підсумками екзаменаційної сесії;
• Здійснення контролю (разом з кафедрами та відділом практики та сприяння
працевлаштуванню) проходження студентами усіх видів практики;
• Здійснення організації роботи з розподілу молодих спеціалістів

Фармацевтичний факультет
Декан — Вишневська Л.І., д. фарм. н., проф.
Спеціальність Фармація
Провізор (спеціаліст):
Магістр фармації:
Контингент студентів

Протягом року переведено
Випуск 2010/2011 н. р.:

І, ІІ, ІІІ, ІV, V курси, 2, 4 та 5 років навчання, денна форма навчання
1 рік навчання — денна, вечірня форми навчання
1714 осіб, у т. ч. 420 — бюджет, 1294 — контракт.
64
студенти
пільгового
контингенту:
14 студентів-сиріт, 14 студентів-чорнобильців,
36 — інваліди.
3 студентів з контрактної форми навчання
на бюджетну.
спеціальність Фармація — 311 спеціалістів,
в т. ч. 23 дипломи з відзнакою, 103 магістри
фармації
171 дипломну роботу; 103 магістерських роботи.

Захищено:
Участь у олімпіадах:
• У ІІ етапі Студентської олімпіади зі спеціальності «Фармація», яка відбулася
10–13 квітня 2011 р. на базі Тернопільського державного медичного університету
ім. І.Я. Горбачевського, серед 12 ВНЗ України та Росії студенти НФаУ посіли
призові місця:
ІІ місце в загальному заліку — студентка IV курсу Наконечна І.Ю.
ІІІ місце в загальному заліку — студент IV курсу Цивунін В.В.
• Переможці Міжнародної oлімпіади зі спеціальності «Фармація», яка
відбулася у м. Ярославлі (Росія) 25–30 січня 2011 р., Комарицький І., Булига Л. —
студенти V курсу.
У складі збірної України у командному заліку отримано ІІІ місце з дисципліни
Промислова фармація та V місце з дисципліни Організація та економіка фармації.
Стипендіати Президента України: Цивунін В.В., Наконечна І.Ю. (IV курс),
Іванникова Г.С. (V курс)
Почесною Грамотою МОЗ України за наукову роботу нагороджена студентка II курсу Хохлова Н.О.
Заохочувальні стипендії від аптечної мережі «Гамма-55» отримують 10 студентів контрактної форми навчання, які за результатами складання підсумкових
модульних контролів показали глибокі знання з профілюючих предметів у галузі
фармації та беруть активну участь у суспільному житті університету.
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Підготовка до ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2
Організовано попереднє тестування до ліцензійних іспитів Крок-1
для студентів: ІІІ курсу — 1 тестування, IV курсу — 5 тестувань
Організовано попереднє тестування до ліцензійних іспитів Крок-2
для студентів V курсу — 2 тестування.
Профорієнтаційна робота:
– участь деканату у проведенні 8 профорієнтаційних заходів «День відкритих
дверей НФаУ»;
– проведення заступниками декана профорієнтаційної діяльності з метою набору абітурієнтів до НФаУ під час організації та проведення олімпіад з хімії та біології у 9 ЗОШ м. Харкова;
– організовано рекламно-агітаційні кампанії за участю близько 300 студентів
I–V курсів та 58 батьків студентів за місцем проживання;
– oсобисті доповіді декана Л.І. Вишневської у містах Полтаві, Донецьку, Луганську — для провізорів; Тирасполі — для школярів у 12 школах;
Кам’янець-Подільському — для учнів 2 ліцеїв, а також у поліклініці; Хотині —
для школярів двох шкіл;
– проведення системної профорієнтаційної роботи інспекторами деканату
у 4 школах м. Харкова;
– підготовлено та направлено до фармацевтичних факультетів ЗДМУ, «Львівської політехніки», ДДМУ інформаційні матеріали про магістратуру НФаУ;
– проведення набору до магістратури НФаУ серед студентів-випускників фармацевтичного факультету ЛДМУ.
Результати профорієнтаційної роботи: студентами V курсу подано заяв
до магістратури — 123.
Працевлаштовано 103 випускники 2010 р.
Студенти факультету брали участь у підготовці та проведенні 17 науковопрактичних конференцій та заходів різного рівня.
У рамках VII Національного з’їзду фармацевтів України проведена зустріч студентів фармацевтичного факультету з Др. Тайсом — головою фармацевтичної компанії, Німеччина.
Участь у засіданнях об’єднаної Вченої ради фармацевтичного факультету.

Медико-фармацевтичний факультет
Декан — Набока О.І., д. біол. н., доц.
Спеціальності:
• Клінічна фармація: спеціаліст, магістр (денна, заочна форми навчання)
• Технологія парфумерно-косметичних засобів: спеціаліст, магістр
(денна, вечірня, заочна форми навчання)
• Лабораторна діагностика: бакалавр (денна форма навчання)
• Педагогіка вищої школи: магістр (денна, вечірня, заочна форми навчання)
Контингент студентів:
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Випуск 2010/2011 н. р.:
• Клінічна фармація — 25 (спеціалісти), 7 (магістри), з них дипломів з відзнакою — 6
• Технологія парфумерно-косметичних засобів (денна форма навчання) — 29 (спеціалісти), 5 (магістри), з них дипломів з відзнакою — 1
• Технологія парфумерно-косметичних засобів (заочна форма навчання) — 35 (спеціалісти)
• Лабораторна діагностика — 17 (бакалаври)
• Педагогіка вищої школи — 10 (магістри), з них дипломів з відзнакою — 1
Захищено: 32 дипломні роботи, 22 магістерські роботи.
• Призначена стипендія Президента України — Шевченко Т.С., IV курс,
спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів
• Друге місце у міській Міжвузівській студентській науковопрактичній конференції зайняла студентка II курсу Мельник І., спеціальність
Технологія парфумерно-косметичних засобів
• Практика за кордоном:
– м. Єна (Німеччина) — Мукомел І., IV курс, спеціальність «Клінічна фармація», термін проходження практики — 1 місяць
– м. Білосток (Польща) — Зупанець М., ІІІ курс; Карпова М., IV курс; Матяш О., IV курс, спеціальність Клінічна фармація, тривалість проходження практики — 2 тижні.
• Навчально-методична робота. Спільно з кафедрою клінічної лабораторної діагностики, навчально-методичною лабораторією НФаУ триває робота з підготовки стандартів освіти за спеціальністю Лабораторна діагностика (рівень «магістр» 8.12010007).
• Працевлаштування випускників за спеціальностями:
Клінічна фармація — 3 особи:
Харківська обл. — 2, Донецька обл. — 1.
Технологія парфумерно-косметичних засобів — 4 особи:
Харківська обл. — 1; Одеська обл. — 1; заклади освіти — 2.
Лабораторна діагностика — 6:
Харківська обл. — 2, Луганська обл. — 1; Донецька обл. — 3.

Факультет промислової фармації
Декан — Крутських Т.В., к. фарм. н., доц.
Спеціальності:
• Якість, стандартизація та сертифікація — спеціаліст, магістр (денна, вечірня та заочна форми навчання)
• Технологія фармацевтичних препаратів — спеціаліст, магістр (денна,
вечірня та заочна форми навчання)
• Біотехнологія — бакалавр, спеціаліст, магістр (денна, вечірня та заочна
форми навчання)
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Контингент студентів — 413
– Денна форма навчання — 205,
– Вечірня форма навчання — 28,
– Заочна форма навчання — 180
На факультеті в 2010/2011 н. р. за всіма формами навчання захищено:
• 64 дипломні проекти та 3 магістерські роботи зі спеціальності Технологія
фармацевтичних препаратів;
• 39 дипломних робіт, 63 магістерські роботи зі спеціальності Якість, стандартизація та сертифікація;
• 14 дипломних проектів, 4 магістерські роботи зі спеціальності Промислова
біотехнологія;
• 9 кваліфікаційних робіт з напрямку Біотехнологія.
Дипломи з відзнакою отримали 33 студенти.
Працевлаштування. Працевлаштовано 2 студенти спеціальності Технологія
фармацевтичних препаратів, які навчались за державним замовленням.
Вперше:
– здійснено випуск магістрів із заочної форми навчання за спеціальністю
Промислова біотехнологія;
– здійснено випуск магістрів із заочної форми навчання за спеціальністю
Якість, стандартизація та сертифікація, що навчалися з елементами дистанційної
форми навчання;
– здійснено випуск спеціалістів із заочної форми навчання за спеціальністю Технологія фармацевтичних препаратів, які мали рівень молодшого спеціаліста і навчались за окремим планом.
У грудні 2010 р. проведено свято «День біотехнолога».
Створено фотоальбоми випускників 2011 р.
Протягом року працювала Вчена рада факультету (голова доц. Крутських Т.В.)
та циклова методична комісія технологічного напрямку (голова проф. Чуєшов В.І.).

Факультет економіки та менеджменту
Декан — Малий В.В., канд. фарм. н., доц.
На сьогодні факультет економіки та менеджменту здійснює підготовку
за 3 напрямами та 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст,
магістр.
Здійснюється підготовка студентів за спеціальностями:
• Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр;
• Маркетинг: бакалавр, спеціаліст, магістр;
• Менеджмент: бакалавр, спеціаліст;
• Адміністративний менеджмент: магістр;
• Форма навчання: денна, заочна, вечірня
Контингент студентів становить 490 осіб.
Вчена рада факультету. На факультеті функціонує Вчена рада факультету,
яку очолює декан факультету Малий В.В., вченим секретарем є доцент кафедри
управління та економіки підприємства Деркач Н.Ю. До складу Ради входять про-
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відні спеціалісти з професорсько-викладацького складу університету та досвідчені фахівці.
За рік роботи було проведено 5 засідань Вченої ради, на яких:
– обговорювались питання організації та результати підсумкового модульного контролю, поточних атестацій, екзаменаційних сесій та Державної атестації;
– питання забезпечення навчально-методичною літературою студентів факультету;
– розглядалась інформація щодо проведення ліцензування спеціальності Логістика та спеціальності Адміністративний менеджмент за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр»;
– особлива увага приділялась питанням практичної підготовки студентів
факультету, розглядались питання розширення спектру баз навчальної та виробничої практики, а також якість практичної підготовки;
– проводиться обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад доцентів
та старших викладачів, асистентів на відповідних кафедрах тощо.
Разом з Вченою радою факультету економіки та менеджменту працює циклова методична комісія з економічної підготовки студентів. Головою ЦМК
з економічної підготовки є завідувач кафедри управління та економіки підприємства проф. Посилкіна О.В.
У 2010/2011 н. р. було проведено випуски студентів денної
та заочної форм навчання за спеціальностями:
ОсвітньоКількість випускників
кваліфікаційний
рівень
денна
заочна
Економіка
Бакалавр
14
27
підприємства Спеціаліст
4
38
Магістр
7
21
Економіка
підприємства Бакалавр
5
(друга вища)
Маркетинг
Бакалавр
7
21
Спеціаліст
16
Магістр
14
20
Адміністративний меМагістр
16
20
неджмент
Менеджмент Бакалавр
13
Спеціаліст
16
Спеціальність

Кількість дипломів
з відзнакою
денна
заочна
2
8

2
3

3

1

Проведено набір на VI курс заочної та V курс денної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг» та «Менеджмент організацій» (освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» та «магістр»).
Про якість підготовки студентів факультету свідчить те, що у Всеукраїнській студентській олімпіаді з економіки підприємства студенти факультету посіли 7 та 8 місце серед 42 ВНЗ України, а також в рейтингу ВНЗ України
«Компас 2011» — Економічні спеціальності НФаУ з економічних спеціальностей
посів 10 місце серед 198 ВНЗ.
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Факультет з підготовки іноземних громадян
Декан — Горячий В. Д., канд. хім. н., доц.
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 роки навчання;
• Якість, стандартизація та сертифікація — магістр з управління якістю — 1 рік навчання.
Загальний контингент іноземних студентів — 959 осіб з 51 країни світу.
Набір іноземних громадян на навчання в 2010/2011 н. р. становить
466 студентів з 35 країн світу (в тому числі 60 — з країн СНД).
– I курс — 251 студент з 22 країн (в 3 рази перевищує показники
2009/2010 н. р.);
– II–V курси — 84 студенти;
– довузівська підготовка — 140 слухачів;
– англійське відділення — 160 студентів.
Випуск студентів факультету з підготовки іноземних громадян у 2010/
2011 н. р. склав 173 особи з 28 країн світу.
Участь у національних та міжнародних конференціях:
• 10–20 лютого 2011 р. — Міжнародний студентський фестиваль «Глобалізація в галузі охорони здоров’я» в м. Тронхейм, Норвегія (Самуель Окра, Гана, V курс);
• 14 грудня 2010 р. — VII Міжнародний фестиваль іноземних студентів ХОДА
(Бенсліман Малік, Туніс, V курс);
• 2 березня 2011 р. — cтудентська наукова конференція на базі кафедри гуманітарних наук. Після обговорення заслуханих доповідей студентів російською
мовою переможцями стали: Хусейн Сурая (I курс) — I місце; Азізі Ламіа (II курс) —
II місце; Мааруфі Валід (I курс) — III місце.
• 28 квітня 2011 р. — X міжвузівська наукова студентська конференція факультету з підготовки іноземних громадян (довузівської підготовки) «Шлях до науки:
перші кроки» (студенти підготовчих факультетів та відділень ВНЗ Харкова).

Довузівська підготовка іноземних громадян
Заст. декана факультету з підготовки іноземних громадян (довузівська
підготовка) — Коваленко З.І., к. фарм. н., доц.
Важливою складовою в системі підготовки іноземних громадян, що приїхали здобувати освіту в Україну, є довузівська підготовка, яка забезпечує формування
основних знань та адаптацію до нового соціально-культурного середовища.
У 2010/2011 н. р. в системі довузівської підготовки НФаУ навчалося
140 слухачів з 18 країн світу: Ботсвана (1), Гана (7), Ефіопія (1), Єгипет (5), Замбія (2), Ірак (13), Камерун (17), Конго (12), Кувейт (1), Ліван (14), Мадагаскар (3),
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Марокко (40), Нігерія (4), Палестина (1), Сирія (10), Судан (2), Туніс (4), Туреччина
(3). (Нові країни: Ботсвана, Ефіопія).
Навчання здійснюється за 3 напрямами:
• медико-біологічний — 98 іноземних громадян,
• інженерно-технічний — 29 іноземних громадян,
• економічний — 13 іноземних громадян.
Проведено:
• Тематична зустріч слухачів та студентів НФаУ під девізом «Мы уже говорим
по-русски» (28.12.2010 р.).
• Ректорський прийом слухачів довузівської підготовки (30.03.2011 р.).
• Х міжвузівська конференція підготовчих факультетів «Шлях до науки: перші кроки». Понад 250 студентів з 25 країн світу представляли 10 провідних ВНЗ
м. Харкова (27.04.2011 р.).
• Анкетування слухачів довузівської підготовки.
• Відправлення листів подяки батькам найкращих слухачів.
• Екскурсії для слухачів НФаУ інженерно-технічного напряму підготовки
на базі ХНУРЕ, ХНАДУ (24.05.2011 р.).
• Зустрічі слухачів економічного напряму підготовки з представниками кафедри економіки підприємств (зав. каф. Посилкіна О.В.) та деканом економічного
факультету Малим В.В. з метою залучення до подальшого навчання в НФаУ (26.03,
23.05.2011 р.).
• Екскурсії для слухачів довузівської підготовки НФаУ та 9 провідних ВНЗ
м. Харкова.
• Ремонтні роботи 6 житлових кімнат гуртожитку №4 для слухачів довузівської підготовки.

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти
Декан — Калайчева С.Г., к. фарм. н., доц.
Контингент студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти (станом на 01.01. 2011 р.) — 4564 студенти (спеціалісти — 4460, магістри — 94).
Основні напрямки роботи факультету ступеневої фармацевтичної освіти:
– Створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу;
– Планомірна діяльність зі студентами факультету щодо виконання графіку
навчального процесу, своєчасної сплати за навчання, відпрацювання пропущених
без поважної причини занять тощо;
– Налагодження та поліпшення контактів з медичними та фармацевтичними
коледжами та училищами України з метою збільшення контингенту студентів НФаУ;
– Профорієнтаційна робота серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;
– Організація спільної діяльності НФаУ та навчально-виховних комплексів.
Здобутки у 2010/2011 н. р.
За час з вересня 2010 по червень 2011 р. на факультеті ступеневої фармацевтичної освіти було проведено 4 навчально-екзаменаційних сесії студентів
усіх курсів та усіх строків навчання.
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У лютому 2011 р. було проведено Державну атестацію студентів-випускників. Кількість студентів, допущених до ДЕК у 2010/2011 н. р. — 1043, серед них
диплом з відзнакою отримали 11 студентів факультету.
25 лютого 2011 р. відбулося урочисте вручення дипломів студентам-випускникам та свято «Випуск — 2011». Свято проходило у великій залі Харківського національного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, на якому були присутні понад
1000 випускників усіх факультетів та їх батьки.
Здобутки з профорієнтаційної діяльності у 2010/2011 н. р.
– За результатами проведеної профорієнтаційної роботи набір на заочну
форму навчання за результатами вступної кампанії 2009/2010 н. р. склав 765 осіб,
що дало змогу виконати ліцензійний обсяг на 87,43%.
– Постійно проводилася робота з медичними та фармацевтичними коледжами України, з якими налагоджена співпраця. Партнерами у справі набору
студентів до НФаУ та надання ступеневої фармацевтичної освіти студентам ВНЗ
І–ІІ рівня акредитації є 8 навчальних закладів, а саме:
– Рівненський державний базовий медичний коледж
– Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича
– Черкаський медичний коледж
– Кіровоградський базовий медичний коледж
– Полтавське базове медичне училище
– Луцький базовий медичний коледж
– Шосткінське медичне училище
– Одеське базове обласне училище
– Впроваджено нову форму співпраці з коледжами та училищами щодо можливості відвідати НФаУ студентами, які виявили бажання навчатися в університеті.
Студенти 3-х ВНЗ — партнерів відвідали НФаУ, де були проведені екскурсії
містом та корпусами НФаУ, прочитані лекції провідними науковцями університету, організовані знайомства зі студентами та викладачами. Такий досвід планується
розвивати й у подальшому зі студентами інших ВНЗ.
– Співробітниками факультету ступеневої фармацевтичної освіти (проректор, декан, заступники декана) протягом вересня 2010 р. — червня 2011 р. відвідано 42 коледжі та училища з метою проведення профорієнтаційної роботи.
– Загальна кількість осіб, яким надана інформація про НФаУ за цей період
часу, складає майже 6000 осіб.
– Кількість кілометрів, що проїхали співробітники факультету ступеневої фармацевтичної освіти у рамках профорієнтаційної роботи, — 17 200 кілометрів.

164

Фармацевтичний
факультет
Кафедри:
Заводської технології ліків
Менеджменту та маркетингу у фармації
Мікробіології, вірусології та імунології
Організації та економіки фармації
Органічної хімії
Суспільних наук
Товарознавства
Українознавства та латинської мови
Фармацевтичної хімії
Фізичного виховання та здоров’я
Декан — проф. Вишневська Л.І.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра заводської технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Бобрицька Л.О.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 273 м2
кабінет завідувача кафедри — 1
навчальні лабораторії — 3
наукова лабораторія — 1
кімнат для персоналу — 4
лаборантська — 1
матеріальна — 1
одиниць сучасного обладнання — 7
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
докторантів — 1
здоб. канд. дис. — 3
здоб. докт. дис. — 9
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій — 1
Підвищення кваліфікації — 5 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 6
нових практичних занять — 5
Оновлено:
текстів лекцій — 19
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Розроблено:
тестових завдань та відповідей на них — 15
методичних рекомендацій — 2
Створено: електронний підручник з ПТЛЗ
Видано:
посібників — 1 (з грифом МОН України)
практикумів — 1 (з грифом МОН України)
Готується до друку:
посібник — 1
енциклопедичний фармацевтичний тлумачний словник — 1
лекційний журнал — 1
Керівництво практикою студентів:
навчальна — 1085
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стажування — 22
навчальна практика для студентів
КазНМУ — 9
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська олімпіада з фармації — ІІ місце
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 25
тез доповідей — 49
Отримано патентів — 6
Спільна робота з НДІ сорбції та проблем ендоекології НАН України за напрямком створення препаратів сорбційної дії
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 2
Участь у семінарах (вузів.) — 1
Участь у семінарах (міжнар.) — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 85
Підготовлено робіт дипломних — 58
магістерських — 19
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів і докторантів:
Басакіної І.І., Нем’ятих О.Д, Кукіної В.М.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними закладами м. Харкова і області — 7
Проведено екскурсій по кафедрах НФаУ — 2
Реклама у газеті «Неделя» м. Глухів Сумської
обл.
Досягнення. Важливі події:
Створено сайт кафедри ЗТЛ.
Завершено ремонт навчальної лабораторії
та обладнано її лекційним екраном
Перспективи:
Видати «Історію кафедри ЗТЛ».
Продовжити ремонт кафедри з придбанням технологічного лабораторного обладнання.
Працювати у напрямку впровадження наукових розробок кафедри у практичну діяльність згідно з програмою імпортозаміщення

Фармацевтичний факультет

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Мнушко Зоя Миколаївна
Пестун І.В.
д. фарм. н., проф.,
д. фарм. н., доц.
заслужений діяч науки і техніки
України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 403,50 м2
навчальні аудиторії — 6 (площею 210,8 м2)
комп’ютерний клас — 9 комп’ютерів
одиниць сучасного обладнання — 20
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 21
Підготовка науковопедагогічних кадрів:
аспірантів — 5
здобувачів канд. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. — 1
апробація докт. дис. — 1
захищено канд. дис. — 2
апробація канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації:
цикли «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів», «Основи педагогічної
майстерності» в ІПКСФ НФаУ — 2
Методична робота:
Підготовлено:
гіпертекстовий підручник з ММФ
нових текстів лекцій — 137
метод. розробок до практичних занять — 52
нових тест. завдань та відп. на них — 872
Проведено: 5 лекцій майстер-класу, 9 відкритих лекцій та практичних занять
Видано:
підручник — 1
монографія — 1
Подано до друку:
практикум — 1
навчальний посібник англ. мовою — 1
Дистанційне навчання:
розроблені електронні конспекти лекцій,
версії практичних, ситуац. та тестових завдань з 5 дисциплін

Керівництво практикою студентів:
виробнича — 373 студенти
стажування — 8 магістрів
Виховна робота:
екскурсії студентів до Музею історії
фармації України
робота в групах
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 24
статті в фарм. енциклопедії — 141
зареєстровано нововведень — 4
свідоцтв про автор. право на твір — 6
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 14
всеукраїнських — 29
вузівських — 12
Кількість студентів наукового гуртка — 63
Підготовлено диплом. та магіст. робіт — 96
Опубліковано друков. праць студ. — 22
Госпрозрахункова діяльність:
договір №3/10 від 22.01.2010 р. з ТОВ «Регіон» на суму 268 тис. грн.
підготовка 5 аспірантів за контрактом
(у т. ч. 1 іноземний)
Профорієнтаційна діяльність:
проведена робота з загальноосвітніми навчальними закладами — 51
виїзні профорієнтаційні заходи — 14
розповсюджено рекламно-інформаційних
листівок та закладок — 1000
публікація статей профорієнтаційного характеру
реклама спеціальності «Маркетинг» на
сайті кафедри та власній сторінці у мережі Facebook
отримана згода абітурієнтів на вступ — 90
Громадська діяльність:
участь у перегляді законодавчих актів, розробці нормативно-правових документів
участь у роботі спецрад, редколегіях фахових журналів
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Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 176,2 м2
навчальні лабораторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
викладацька — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 7
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
Підвищення кваліфікації — 8 викл.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 15
тестових завдань — 680
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Видано:
посібників — 3
збірників тестових завдань — 3
Подано до видавництва:
методичних рекомендацій — 2
посібників — 6
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 174
Керівництво практикою студентів:
навчальна ознайомча — 36
виробнича — 38
Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
ІІ місце
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Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
«Фармація» І–ІІІ курсів
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 18, в т. ч. за кордоном — 3
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 27
вузівських — 22
Кількість студентів наукового гуртка — 15
Профорієнтаційна діяльність:
за кафедрою закріплено 6 шкіл м. Харкова. Додатково проводиться робота серед
школярів Харківської, Полтавської області
та студентів медичних коледжів Кременчука, Донецька.
Нагороди та відзнаки кафедри — 1
Перспективи:
Ремонт науково-дослідної лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень та проведення її акредитації.
Захист дисертаційних робіт 4 аспірантів.
Створення електронного підручника з мікробіології, вірусології та імунології.
Видання 6 посібників, у т. ч.
Конспект лекцій за курсом «Тропічні інфекції» (укр.)
Микробиология в схемах, рисунках и таблицах (рос.)
«Microbiology». Конспект лекцій (англ.)
«Інфекційні хвороби з епідеміологією
та лабораторною діагностикою» (укр.)
«Мікробіологічна безпека ветеринарних
препаратів» (рос., укр.)

Фармацевтичний факультет

Кафедра організації та економіки фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Немченко Алла Семенівна
Панфілова Г.Л.
д. фарм. н., проф., заслужений діяч д. фарм. н., доц.
науки і техніки України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 294,1 м2
навчальні лабораторії — 7
лаборантська — 1
викладацьких — 5
кабінет завідувача — 1
комп’ютерний клас — 1
одиниць сучасного комп’ютерного
обладнання — 15
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 24
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дисертацій — 6
здобувачів докт. дисертацій — 1
Виконано дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій — 2
Підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 48
нових практичних занять — 41
Проведено:
відкритих лекцій — 5
відкритих занять — 4
Видано:
навчальний посібник
«Фармацевтичне законодавство:
Збірник нормативно-правових актів» — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного
навчання лекцій у мультимедійному
форматі — 28
Керівництво практикою:
навчально-ознайомча — 393
виробнича — 292
стажування — 10
для іноземних делегацій — 8

Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська олімпіада з фармації — IІ, III місця
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Фармація IV курсу
Проведено екскурсію «Храми міста Харкова»
Науково-дослідна робота:
Монографій — 1
Опубліковано статей — 12
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 9
вузівських — 4
Госпрозрахункова діяльність:
Проводяться курси з поглибленого вивчення організації та економіки фармації
та автоматизації обліку в аптеках понад
обсяги, встановлені навчальними планами. Ведеться підготовка 2-х контрактних
аспірантів.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 20
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 3
Участь у Дні відкритих дверей НФаУ— 2
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Немченко А.С. — віце-президент
громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» — нагороджена Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України.
Доц. Огарь С.В. — Почесна грамота МОН
України.
Участь у роботі зі створення концепції імпортозаміщення.
Участь у спецвипуску програми «Позиція»
на телебаченні
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра органічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Черних Валентин Петрович, Шемчук Л.А.,
чл.-кор. НАН України, лауреат Дер- д. хім. н., проф.
жавної премії України, заслужений
діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, д. фарм.
н., д. хім. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 692,57 м2
навчальні лабораторії — 4
наукові лабораторії — 4
конференц-зал,
кабінет завідувача, методкабінет,
викладацьких кімнат — 5
лаборантська, комп’ютерна
На кафедрі проведено капітальний ремонт,
4 навчальні та 2 наукові лабораторії оснащено обладнанням «Коттерман» (Німеччина).
Кафедра має: 10 комп’ютерів, ноутбук ASUS51L, проектор Sony, 5 принтерів, копір, 3 сканери, спектрофотометри «Specord M-40»,
«Specord M-80» та «Specol 1500», 6 поляриметрів СМ-3, ваги «Kern» та ВЛР-200, 2 прилади
для визначення температури плавлення, 2 магнітні мішалки, роторний випарювач Laborota
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
Захищена дисертація — 1
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 26
нових практичних занять — 9
Проведено:
лекцій майстер-класу — 6
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 1
Подано до друку:
методичних рекомендацій — 2
Підготовлено до друку:
навчальних посібників — 3 (в т. ч. 1 — англ.
мовою)
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Участь у студентських олімпіадах:
Олімпіада НФаУ з органічної хімії. Призери
нагороджені дипломами та комплектами підручників. Учасники отримали сертифікати.
Виховна робота:
Проведення виховної роботи в групах студентів ІІ курсу, чергування в гуртожитках.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 21, в т. ч.
за кордоном — 3
Отримано 2 патенти.
Спільна НДР з НДІ хімії ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
ЗДМУ, ЛНМУ ім. Д. Галицького, Національним університетом «Львівська Політехніка», НТУ «ХПІ», НДІ МІ ім. І.І. Мечнікова, ДНУ
НТК «Монокристал», Інститутом фізикоорганічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ.
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
кількість студентів наукового гуртка — 8
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка 2 аспірантів з ДонДМУ
Профорієнтаційна діяльність:
Укладено 11 договорів із ЗОШ м. Харкова, Харківської, Сумської, Київської, Кіровоградської, Полтавської областей про співпрацю, прочитано лекцію «Цікава органічна хімія» в 10 школах м. Харкова, проведено 12 екскурсій по кафедрі для абітурієнтів,
їх батьків та вчителів хімії.
До 85-річчя із дня заснування кафедри створено галерею зав. кафедри, здійснено естетичне оформлення холу та коридору, підготовлено матеріали у 3D форматі для розміщення реклами на сайті НФаУ, фотогалерею
співробітників.
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Шемчук Л.А., доц. Орленко І.В. — Почесна Грамота МОЗ України.

Фармацевтичний факультет

Кафедра суспільних наук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Іванова Карина Андріївна
д. філос. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 408,4 м2
навчальні аудиторії — 5
методичний кабінет — 1
лаборантська — 1
комп’ютерний клас — 1
доцентські — 2
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання —13
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 5
Виконані дисертаційні роботи:
захищена кандидатська дисертація — 1
захищена докторська дисертація —1
Підвищення кваліфікації — 4
Організація та проведення стажування на кафедрі для викладачів інших ВНЗ — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 43
нових практичних занять — 33
Проведено:
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 2
Подано до друку:
монографія — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання матеріали з курсу «Соціологія організації
та управління». Розроблено матеріли з курсів
«Філософія», «Історія української культури».

Участь у студентських
конференціях:
4 міжвузівські студентські конференції
2 студенти — ІІІ місце
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності Фармація ІІ курсу
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 11
тез — 8
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 3
кількість студентів наукового гуртка — 19
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспірантів до екзамену з філософії та проведення кандидатського екзамену з філософії. Проведення занять з магістрами.
Профорієнтаційна діяльність:
робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 4
Громадська діяльність:
Організація екскурсій для студентів (музеї м. Харкова, екскурсії по Україні, поїздки до інших країн).
Бесіди зі студентами на актуальні теми
формування політичної, правової культури.
Організація засідань «круглих столів»
з залученням студентів.
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

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.
(докторант)

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 145,22 м2
навчальні лабораторії — 3
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів —1
докторантів — 1
здобувачів канд. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 17
нових практичних занять — 4
Проведено:
відкритих лекцій — 1
відкритих практичних занять — 4
Подано до друку:
навчальний посібник — 2
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 10
Отримано 1 патент
Спільна НДР з НДІ мікробіології та імунології
ім. Мечнікова, м. Харків, ТОВ «Техарм», м. Львів,
Республіка Білорусь, завод «Біласептика»
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 6
кількість студентів наукового гуртка — 10
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка магістрантів та аспірантів
на контрактній основі — 5
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними закладами — 4
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 1
Розробка сторінки НФаУ на Інтернет-ресурсі
Wikipedia (в англо- та російськомовному варіантах)
Популяризація НФаУ в соціальних мережах

Фармацевтичний факультет

Кафедра українознавства та латинської мови
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Світлична Євгенія Іванівна
к. філол. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 484,6 м2
навчальні аудиторії — 8 (у тому числі клас інтерактивних технологій, клас-музей)
комп’ютерний клас — 1
кабінет завідувача — 1
лаборантська — 1
методкабінет — 1
технічне обладнання — 19 одиниць
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів ступеня кандидата наук — 2
здобувачів ступеня доктора наук — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено кандидатських дисертацій — 1
подано до попереднього захисту кандидатських дисертацій — 1
Методична робота:
Розроблено:
навчальних програм — 10
мультимедійних лекцій — 28
нових текстів лекцій — 17
Перероблено:
навчальних програм — 10
мультимедійних лекцій — 8
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 3
Видано:
підручників — 1
навчальних посібників — 2
Подано до друку:
навчальних посібників — 3
методичних рекомендацій — 6
Дистанційне навчання:
Розроблено:
Дистанційні курси навчання з дисц. каф. — 3
Блок аудіо-, відеолекцій з дисципліни «Історія України» (рос. мовою) — 12 лекцій
Гіпертекстовий підручник з дисципліни
«Історія України»

У роботі: Гіпертекстові підручники з дисциплін «Українська мова», «Латинська мова».
Блок аудіо-, відеолекцій з дисципліни «Історія України» (рос. мовою) — 12 лекцій
Участь у студентських олімпіадах:
Участь у Міжнародному конкурсі на краще
знання української мови ім. П. Яцика
Участь
у
Міжнародному
мовнолітературному конкурсі ім. Т. Шевченка
Участь
у
Всеукраїнському
конкурсі
науково-пошукових робіт молоді, присвячених 20-й річниці незалежності України
Проведення вузівської олімпіади з латинської мови
Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу —
12 викладачів
Конкурси стіннівок, малюнків, арт-акція
Науково-дослідна робота:
Ініціативні наукові теми — 2
Опубліковано статей — 23
(у т. ч. у фахових журналах — 12)
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 5
семінар-нарадах — 1
Підготовлено та проведено:
Всеукраїнську науково-практичну конференцію — 1
семінар-нараду — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 11
Студентська наукова конференція —
3 призових місця
Госпрозрахункова діяльність:
Проведення занять з української мови
на підготовчих курсах для абітурієнтів
НФаУ.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота ведеться з 12 навчальними закладами України
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

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
одиниць сучасного обладнання — 9
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів — 2
здоб. докт. дис. — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено кандидатських дисертацій — 5
Підвищення кваліфікації — 11 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 15
нових практичних занять — 18
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 6
Подано до друку:
навчальний посібник з броматології англійською мовою — 1
Видано:
навчальний посібник з броматології — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 24
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 283
стажування — 8
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Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська олімпіада з фармації — ІІ місце
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
«Фармація» V курсу
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 34, в т. ч.
за кордоном — 2
Отримано 13 патентів
Спільна НДР з Інститутом інфекційних та алергічних захворювань США,
Національним інститутом раку США,
МДУ ім. М.В. Ломоносова, КДУ ім. Т.Г. Шевченка, НТК «Інститут монокристалів».
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 4
кількість студентів наукового гуртка — 33
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантки з Китаю
на контрактній основі.
Понад 15 тис. грн. — проведення курсів
з броматології для іноземних студентів
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 13
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 10
Реклама у туристичній агенції Марокко.
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Георгіянц В.А. — Почесна Грамота Верховної Ради України; проф. Українець І.В. — Почесна Грамота Кабінету Міністрів України; доц. Грудько В.О. — Почесна
Грамота МОЗ України та 3 Почесні грамоти
НФаУ (доц. Леонова С.Г., доц. Бевз Н.Ю., доц.
Алексєєва Т.В.).

Фармацевтичний факультет

Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Аркуша Анатолій Олексійович
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
Спортивні зали загальною площею 1607,6,
міні-футбольне поле зі штучним покриттям — 1125 м2, майданчик із комплектом вуличних тренажерів (12 одиниць). За масштабами матеріальної бази НФаУ поступається тільки НТУ «ХПІ», Національному університету «Юридична академія України ім.
Ярослава Мудрого» та ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Науково-педагогічний склад кафедри включає в себе 12 осіб, з яких 1 доцент,
3 кандидати наук, 4 викладачі мають дві вищих освіти, всі обіймають посади старших
викладачів.
Навчально-методична робота проводиться з двох дисциплін: «Фізичне виховання» для студентів I–II курсів і «Фізичне виховання та здоров’я» (вибіркова дисципліна).
Викладачами кафедри розроблена та видана типова навчальна програма, всі робочі програми, розширені плани-конспекти
практичних занять. Всі викладачі кафедри
підвищили свій професійний рівень в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації, а також в Національному університеті фізичної культури та спорту. Для роботи з англомовними студентами викладачі кафедри пройшли підготовку та отримали відповідний сертифікат лінгвістичного
центру НФаУ.
Науково-дослідною роботою займаються усі викладачі кафедри. Ст. викладач
Королінська С.В. захистила кандидатську
дисертацію. Двоє викладачів — здобувачі,
мають наукових керівників і п’ятирічні плани підготовки своїх дисертацій. За результатами наукових досліджень викладачами

кафедри було опубліковано 21 роботу у фахових виданнях. Викладачі взяли участь
у 6 міжнародних, 5 всеукраїнських та 6 вузівських конференціях. На кафедрі постійно працює студентський науковий
гурток. В його роботі бере участь 22 студенти. Щорічно проводиться студентська науково-дослідна конференція, за результатами якої кращі роботи відбираються на підсумкову університетську конференцію. 2 студенти отримали нагороди за І
та ІІ місця у всеукраїнській конференції.
Госпрозрахункова діяльність — не проводилась.
Профорієнтаційна робота: укладено
56 договорів про співпрацю за допомогою
42 студентів. Представники кафедри брали
участь у виїзній профорієнтаційній роботі
в містах та районах Херсонської, Миколаївської, Луганської областей та Криму.
У 2011 році 4 випускниці Броварського училища фізичної культури та спорту та 2 випускниці Луганського спорт. інтернату мають намір вступити до НФаУ.
Громадська діяльність: всі викладачі є кураторами академічних груп; зав. кафедри
Аркуша А.О. — президент федерації гандболу Харківської області, голова ревізійної комісії федерації гандболу України, член президії Харківського обласного відділення
Олімпійського комітету України; ст. викладач Очередько Л.В. — член приймальної комісії НФаУ протягом багатьох років.
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Медикофармацевтичний
факультет
Кафедри:
Клінічної лабораторної діагностики
Клінічної фармакології
з фармацевтичною опікою
Косметології та аромології
Медичної хімії
Патологічної фізіології
Фармакоекономіки
Декан — проф. Набока О.І.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 28 м2
викладацька — 20 м2
За договорами про співробітництво навчальні лабораторії розташовані на базі практик: Міської клінічної лікарні №2 (пр. Московський, 197); Дитячої поліклініки №23
(вул. Шевченка, 133)
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Здобувач без відриву від виробництва — 4
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових навчальних програм — 18
нових текстів лекцій — 48
нових практичних занять — 62
Проведено:
лекції майстер-класу — 4
відкриті лекції — 4
відкриті заняття — 4
Видано:
навчальний посібник з грифом МОН України — 1
методичних рекомендацій — 4
Підготовлено до друку:
навчальний посібник англійської мовою — 1
методичні рекомендації — 2
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекційні матеріали — 10
Керівництво практикою студентів:
виробнича практика в лікарнях міста
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Лабораторна діагностика І–ІV курсу
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 18, в т. ч. за кордоном — 2
Отримано — 1 патент
Спільна НДР з ЦНДЛ ХМАПО; ЦНДЛ, каф.
патологічної фізіології ХНМУ; каф. біологічної хімії ХНУ ім. В.Н. Каразіна; НДІ антимікробної терапії м. Смоленськ; НДІ терапії
ім. Л.Т. Малої.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 12
вузівських — 5
Проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики» — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 10
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 3
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Виступ на радіо — 2
Лікувальна робота:
Проведені консультації хворих у відділеннях стаціонару МКЛ №2 — 1764
Клінічні/патологоанатомічні конференції — 5
Клінічні розбори — 8
Науково-практичні конференції — 4
Інструментальні дослідження — 63
Функціональні дослідження — 41
Робота опорної кафедри:
Проведені методичні наради з профільними кафедрами — 2
Проведені наради-консультації для викладачів профільних кафедр — 2
Прорецензовано навчально-методичної
літератури — 3

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Попов С.Б.
д. мед. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 792,0 м2
клінічна база: НПМЦ ХНМУ— 128,8 м2
навчальні лабораторії — 8; 23 од. комп’ютерної
та оргтехніки; 20 од. сучасного обладнання
для забезпечення клінічної та наукової роботи; бібліотечний фонд — 734 прим.; Клінікодіагностичний центр; лабораторія клінічної
діагностики; архів Клініко-діагностичного
центру; комп’ютерний клас
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4; кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2; здобувачів докт. дис. — 2;
здобувачів канд. дис. — 5
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 4
Підвищення кваліфікації — 42
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 56
нових практичних занять — 55
Проведено:
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 5
Видано:
підручник — 1; довідник — 2
навчальних посібників — 3 (з грифом МОН)
Підготовлено до друку:
підручник — 2; навчальний посібник — 5;
методичні рекомендації — 14
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 757 студ.; навчальна — 462 студ.
стажування — 10 студ.
Виховна робота:
Кураторство студентів спеціальності КФ ІІ,
ІІІ курси
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 66, в т. ч. за кордоном — 1; в фарм. енциклопедії — 183; отримано 8 патентів; 2 інформаційні листи.
Підготовка контрактних аспірантів — 2
Гранти:
Безугла Н.П.: грант компанії «Abbott» (червень
2010 р., Бергамо, Італія);

Грінцова О.Є.: грант Асоціації ФО Європи
(серпень 2010 р., Лісабон, Португалія);
грант Ради Європи (грудень 2010 р.,
Страсбург, Франція).
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4; всеукраїнських — 15;
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 25
Госпрозрахункова діяльність:
586 390,00 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
планові візити до шкіл та коледжів (18),
в т. ч. 2 — м. Бєлгород та смт Кшенський
Курської обл. (РФ); on-line-презентація
кафедри в рамках проведення пресконференції ректора; День відкритих дверей для учнів ЗОШ №31 м. Харкова, студентів Казахського національного медичного університету м. Алмати; публікація-відгук про навчання в магістратурі спеціальності КФ в газеті «Молодість фармації»; експертний коментар
проф. І.А. Зупанця в журналі «Фармацевт
практик» «Куди подітися клінічному провізору?» (№3, 2011 р.).
Громадська діяльність. Нагороди:
Зупанець І.А.: диплом МОЗ України за вагомий внесок у розвиток медичної галузі України (Національна медична премія).
Участь у спецвипуску програми з клінічних досліджень в Україні на ТК «Інтер»;
популяризація положень фармацевтичної опіки у мас-медіа (виступи проф. Зупанця І.А. на радіо та ТК «Сіті», «Simon»,
«Перший національний»); впровадження нових форм співробітництва: клінічна
ординатура для випускників Єреванського державного медичного університету
ім. М. Гераци; виїзний навчальний цикл
для викладачів споріднених кафедр Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра косметології та аромологі
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Башура Олександр Геннадійович Половко Н.П.
д. фарм. н., проф.
д. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна та навчальнонаукова база кафедри:
площа кафедри — 211,8 м2
навчальні лабораторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
косметичний кабінет — 1
31 одиниця сучасного обладнання
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів — 1
пошукачів докт. дис. — 1
аспірантів — 1
пошукачів канд. дис. — 6
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 5 чол.
Отримано дипломів кандидатів наук — 2
Методична робота:
Підготовлено:
навчальних планів — 2
типових програм — 3
нових текстів лекцій — 16
нових практичних занять — 16
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Науково-дослідна робота:
Публікацій — 47, з них статей — 16
Участь у науково-практичних конференціях — 3
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Кількість студентів наукового гуртка —
26, підготовлено 13 дипломних та 8 магістерських робіт.
Бібліотека: більше 1000 примірників
спеціалізованих та наукових видань.
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспіранта на контрактній
основі — 1
Профорієнтаційна діяльність:
Виступи на конференціях, семінарах, виставках — 13.
Виступи на телебаченні — 2 (програма
«На здоров’я», ТК «Simon»).
Створення авторської програми кафедри
«Університет краси» — 3 випуски.
Публікація та розповсюдження рекламних матеріалів (листівки, календарі) —
20 тис. екз.
Виступи в підшефних середніх навчальних закладах — 4.
Участь у днях відкритих дверей — 6
Громадська діяльність:
Участь у роботі Всеукраїнської асоціації
косметологів та аромологів.
Робота на форумі «Моршинська, відновлення за 21 день» у якості незалежного
експерта
Виховна робота:
організація та відвідання театрів, спеціалізованих виставок — 3
Участь у конкурсах
професійної майстерності:
Робота у складі журі національного конкурсу «Ukrainian & Wellness Professional
Award-2010»

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра медичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гриценко Іван Семенович
Ісаєв С.Г.
д. хім. н., проф.,
д. фарм. н., проф.
заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 434 м2
навчальні лабораторії — 4
науково-дослідна лабораторія — 2
викладацькі — 2
лаборантська — 1
семінарська — 1
методичний кабінет
кабінет завідувача
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів — 1; аспірантів — 4
Затверджено ВАК — 2 канд. дисертації
Підвищення кваліфікації — 5
Методична робота:
Підготовлено:
Рукописи
– Навчальний посібник «Медична хімія»;
– Збірник тестів з фармацевтичної хімії;
– Конспект лекцій з фармацевтичної
та косметичної хімії «Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумернокосметичних засобів»;
нових текстів лекцій — 30
нових лабораторних занять — 20
Проведено:
відкритих лекцій /лаб. занять — 3/2
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 24
Створено гіпертекстовий підручник
Керівництво практикою студентів:
Виробнича: заочне відділення — 459, денне — 199. Стажування — 1
Участь у студентських олімпіадах:
I місце з фарм. хімії на Всеукраїнській
олімпіаді з фармації;
ІII місце на Всеросійській фарм. олімпіаді

Виховна робота:
Кураторство в академічних групах медикофармацевтичного факультету
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 23
отримано — 9 патентів
Спільна НДР з Національним інститутом раку,
НТК «Інститут монокристалів»,
Інститутом органічної хімії НАН України
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 7
вузівських — 3
СНТ — 36 студентів
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспіранта на контрактній
основі (Івано-Франківськ)
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними закладами — 5 та мед. училищем — 1
Участь у виїзних профорієнтаційних
заходах — 6
Організація зустрічі на кафедрі з
випускниками медичного училища м. Шостки
Громадська діяльність. Нагороди:
проф. Гриценко І.С. — Грамота Кабінету Міністрів України
проф. Таран С.Г — Подяка за допомогу в організації та проведенні VII Національного з’їзду
фармацевтів України
ас. Кізь О.В. — Грамоти:
Харківської облради товариства винахідників і раціоналізаторів — за I місце в обласному
конкурсі «Молоді винахідники Харківщини»
Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації «За вагомий внесок у справу винахідництва та раціоналізації
в Харківській області», «За сприяння розвитку
інноваційної діяльності»
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра патологічної фізіології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кононенко Надія Миколаївна
д. мед. наук, проф.

Тюпка Т.І.
д. мед. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри: площа — 253,4 м2, приміщення для викладачів — 3,
лаборантська — 1, навчальні лабораторії — 3,
комп’ютерний клас, 12 одиниць сучасного обладнання.
Науково-педагогічні
кадри:
докторів
наук — 4; кандидатів наук — 4.
Підготовка науково-педагогічних кадрів: аспірантів — 1; здобувачів канд. дис. — 9; здобувачів докт. дис. — 2.
Підвищення кваліфікації: проходження курсів в ІПКСФ — 2 чол.; проходження курсів української мови при НФаУ — 3 викладачі;
курсів англійської мови при Лінгвістичному
центрі факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 17
тестових завдань — 20
Проведено:
лекцій майстер-класу — 4
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 10
Видано:
підручник «Патологічна фізіологія» з грифом
МОН — 1
навчальний посібник «Патологическая физиология. Конспект лекций» — 1
методичні рекомендації — 1
Перевидано:
3 посібники з патологічної фізіології для підготовки студентів до ліцензійного іспиту Крок-1.
Фармація українською, російською та англійською мовою. Подано до друку — конспект лекцій англійською мовою (з грифом МОН) — 1.
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 60.
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Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених —
6 дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності ТПКЗ І і ІІ курсів
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 52,
тез доповідей — 49, в т. ч. за кордоном —
8. Отримано 2 патенти
Участь у науково-практичних конференціях: міжнародних — 8; всеукраїнських — 34; вузівських — 7
Кількість студентів наукового гуртка — 26.
Госпрозрахункова діяльність:
Проводяться госпдоговірні науководослідні роботи з проведення аналізу незареєстрованих лікарських засобів щодо
наявності аналогів лікарських засобів вітчизняного та іноземного походження
на основі діючої речовини.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 6; Харківським базовим медичним коледжем №1. Участь у виїзних
профорієнтаційних заходах — 3
Громадська діяльність. Нагороди:
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». Проф. Березнякова А.І. — дипломант XII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі
імена»; проф. Тюпка Т.І. — Почесна грамота НФаУ; зав. каф. Кононенко Н.М. —
Подяка оргкомітету VII Національного
зї’зду фармацевтів України.

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра фармакоекономіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Яковлєва Лариса Василівна
Ткачова О.В.
д. фарм. н., проф., заслужений діяч к. фарм. н., доц.
науки і техніки України
(докторант)

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 72,5 м2
кабінет завідувача — 1
викладацька — 1
навчальних аудиторій — 2
комп’ютерів — 3
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 3
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів — 1
аспірантів — 5
здобувачів канд. дис. — 4
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи: захищено
канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено: нових текстів лекцій — 61, нових практичних занять — 62.
Проведено: відкритих лекцій — 3,
відкритих практичних занять — 4
Опубліковано: статей — 1, тез доповідей — 4
Зроблено доповідей — 1
Підготовлено до друку: навчальних посібників — 2, збірник тестових завдань — 1
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 25, стажування — 4
Виховна робота:
Кураторство студентів ІV–V курсів спеціальності Клінічна фармація
Науково-дослідна робота:
Опубліковано: статей — 30 (в т. ч. за кордоном — 5); тез доповідей — 25
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 5
всеукраїнських — 8
вузівських — 4
Зроблено доповідей — 20

Участь у семінарах: всеукраїнських —1
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів СНТ — 17
Участь у наук.-практ. конференціях — 9
Опубліковано: статей — 5, тез доповідей — 26
Зроблено доповідей — 21
Отримано нагород — 6
Підготовлено дипл. і маг. робіт — 16
Госпрозрахункова діяльність:
Надання платних освітніх послуг з вивчення студентами НФаУ додаткового
спецкурсу «Підготовка фармацевтичного
представника» — 21273,96 грн.
Підготовка 4-х контрактних аспірантів —
78841,00 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загально-освітніми навчальними закладами: укладено договорів — 5;
організовано читання лекцій — 3;
організовано екскурсій учнів старших
класів шкіл м. Харкова: в музей історії
фармації — 1, до ЦНДЛ НФаУ — 1.
Нагороди. Громадська діяльність:
Проф. Яковлєва Л.В.: Подяка від оргкомітету VII Національного з’їзду фармацевтів України (вересень 2010 р.); Грамота
від Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (вересень 2010 р.).
Проф. Яковлєва Л.В. є членом Центрального формулярного комітету МОЗ України, членом редакційних колегій 4-х вітчизняних та 1-го російського наукових видань. Проф. Яковлєва Л.В. та проф.
Бездітко Н.В. є членами трьох спецрад із
захисту дисертаційних робіт. Кафедра
брала участь у роботі по створенню концепції щодо імпортозаміщення лікарських засобів в Україні.

183

Факультет
промислової
фармації
Кафедри:
Біотехнології
Промислової фармації
Процесів та апаратів хімікофармацевтичних виробництв
Управління якістю
Фізики
Фізичної та колоїдної хімії
Декан — доц. Крутських Т.В.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра біотехнології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Стрельніков Леонід Семенович
д. фарм. н., проф.

Стрілець О.П.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 196 м2
навчальні лабораторії — 3
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
викладацька — 1
кабінет завідувача — 1
Кафедра має 39 од. різнопланового сучасного обладнання
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій — 1
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 71
нових практичних занять — 55
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Видано:
навчальний посібник — 2
збірник тестів (англ. мова) — 1
робочі журнали — 2
Дистанційне навчання:
Cтворено і подано до Центру дистанційного навчання гіпертекстовий підручник «Гігієна у фармації»
Керівництво практикою студентів:
навчальна ознайомча — 43
виробнича — 26
переддипломна — 14
стажування — 4
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Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Біотехнологія I–V курсів
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська олімпіада з біотехнології (ІІ тур) — отримання командної
почесної грамоти за найкращі результати
з дисц. «Загальна мікробіологія та вірусологія» та почесних грамот за активну участь
Науково-дослідна робота:
oпубліковано статей — 42
Отримано:
патентів — 2
подано заявок на патенти — 2
Розроблено ЛП
на етапі доклінічного випробування — 3
Сумісна НДР з Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
АМН України, ВНДІ харчових ароматизаторів, кислот і барвників РАСГН, м. СанктПетербург, Росія
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 10
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 28
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 20
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 12
на підприємства України біотехнологічного профілю
Проведення екскурсій по кафедрі — 4
Створення сайту кафедри —
www.nfau.biotech.org.ua
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Стрельніков Л.С., доц. Стрілець О.П.
є членами НМК МОНМС України з біотехнології;
2 почесні грамоти

Факультет промислової фармації

Кафедра промислової фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гладух Євгеній Володимирович Крутських Т.В.
д. фарм. н., проф.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 485,55 м2
навчальні лабораторії — 3
конференц-зал — 1
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 12
здобувачів док. дис. — 1
здобувачів канд. дис. — 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 6
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 30
нових практичних занять — 52
тестових завдань та відповідей до них — 300
Проведено:
відкритих лекцій — 1
відкритих практичних занять — 1
Видано:
посібників — 4
каталог — 1
Подано до друку:
підручників — 1
посібників — 5
методичних рекомендацій — 1
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 184
стажування — 3

Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Технологія фармацевтичних препаратів
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 36
отримано патентів — 5
інформаційних листів — 1
розроблено лікарських препаратів — 5
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 17
всеукраїнських — 22
вузівських — 9
Спільно з компанією Sartorius Stedim Biotech,
Німеччина проведена науково-практична
конференція з міжнародною участю «Досягнення науки для виробничої практики»
Кількість студентів наукового гуртка — 39
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів з Таджикистану на контрактній основі
Профорієнтаційна робота:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 4
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 4
Нагороди:
Почесні грамоти НФаУ — 2
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Кутова О.В.
к. техн. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 800 м2
навчальні лабораторії — 2
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
сучасне обладнання — 13
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. —1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
захищено докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації —7
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій — 5
відкритих занять — 4
Планується до видання:
підручник — 1
посібник — 2
Дистанційне навчання:
Пакет документів з дисципліни ОПГ для студентів спеціальностей ЯСС та ЕП.
Керівництво практикою студентів:
Виробнича — ІІІ курс БТ та ТФП (12 міст України та Білорусі, 27 підприємств)
Участь у студентських конференціях:
4 доповіді
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Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності ТФП, І курс
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 6
Отримано 4 патенти
Кафедра співпрацює з профілюючими
кафедрами НФаУ. В першу чергу: промислової фармації, біотехнології та фізики. Існують зв’язки з науковими закладами Львова, Запоріжжя, Тернополя, Києва
та Москви.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських —2
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 4
Госпрозрахункова діяльність:
Рецензування 19 регламентів (16 000 грн.)
Профорієнтаційна робота:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 2
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Реклама у шоу «Майданс»
Громадська діяльність:
Почесна грамота НФаУ — 1 («Весняні мотиви»)

Факультет промислової фармації

Кафедра управління якістю
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Коваленко Сергій Миколайович Підпружников Ю.В.
д. хім. наук, проф.
д. фарм. наук, проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 160 м2
навчальні лабораторії — 3
кабінет завідувача — 1
доцентська — 1
асистентська — 1
методичний кабінет — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 8
здобувачів докт. дис. — 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 20
нових практичних занять — 20
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 6
Подано до друку: навчальний посібник
з грифом МОН «Стандартизация и
сертификация фармацевтической
продукции в вопросах и ответах» — 1
Підготовлено до друку:
посібник «Управління якістю» —1
Керівництво практикою студентів:
Стажування студентів ЯСС:
заоч. ф. н. — 68 та ден. і веч. ф. н. — 34.
На базі кафедри для студентів ПівденноКазахстанської державної фармацевтичної
академії проводилася навчальна практика
з контролю якості, стандартизації та сертифікації лікарських засобів.

Дистанційне навчання:
Опрацьована і удосконалена технологія
дистанційного навчання для заочної форми
зі спеціальності «ЯСС» (магістри).
У 2010/2011 н. р. за дистанційною
формою навчаються 25 студентів-заочників. Практично всі дисципліни
кафедри забезпечені методичними
матеріалами і засобами діагностики знань.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 52, в т. ч.
за кордоном — 6
Опубліковано тез — 61
Отримано патентів — 1
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 4
вузівських — 5
Семінар USH (квітень 2011 р.)
VІ науково-практична конференція
«Управління якістю у фармації»
(травень 2011 р.).
Виховна робота:
Кураторство над студентами
спеціальності ЯСС V, VІ та VІІ курсів.
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспірантки з Канади
на контрактній основі.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з коледжами — 4
з медичними училищами — 4
Робота з фармацевтичними
підприємствами: НВП «БХФЗ»,
ТОВ ФК «Здоров’я», ВАТ «Фармак»,
ДП «Черкаси-фарма», ПАТ «Біолек»,
ТОВ «Юрія-Фарма», ПАТ «Стома».
Громадська діяльність. Нагороди:
2 почесні грамоти НФаУ.
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра фізики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Стороженко І.П.
д. фіз.-мат. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 961,0 м2
навчальні лабораторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
сучасне обладнання — 6
Науково-педагогічні кадри:
доктори наук — 2
кандидати наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 2
підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 16
нових практичних занять — 8
Проведено:
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 3
лекцій майстер-класу — 1
Видання кафедри:
посібник — 1
Подано до друку:
підручник — 1
посібник — 1
Дистанційне навчання:
Підготовлено лекцій у мультимедійному форматі — 10
Керівництво практикою студентів:
Стажування — 14 студентів V курсу ХНУ
ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності Біофізика
Участь у студентських конференціях:
кількість студентів — 6
кількість друкованих праць — 6
кількість нагород — 2
Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу факультету промислової фармації
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах — 11
статей у зарубіжних журналах — 4
тез доповідей на науково-практичних конференціях:
міжнародних — 9
всеукраїнських — 6
Госпрозрахункова діяльність:
Кафедра відповідає за проведення занять
з математики на підготовчих курсах для
абітурієнтів НФаУ, які вступають на спеціальності економічного напрямку.
Співробітники
кафедри
здійснюють
науково-технічне співробітництво за напрямком нанотехнологій з підприємством
«Углекомпозит» (м. Запоріжжя), грудень
2010 р. — листопад 2011 р.
Укладений договір з корпорацією LTA
Solid Incorporated, Хьюстон, США про дослідження поглинання електромагнітного випромінювання у тонких дротинках,
жовтень 2010 р. — червень 2011 р.
Профорієнтаційна діяльність:
Підготовлені 3 мультимедійні лекції для
школярів-абітурієнтів.
Участь в 11-й Міжнародній і Міждисциплінарній школі-конференції «Сучасні
проблеми науки і освіти» в роботі секціїлекторію «Горизонт», де проведена лекція
для майбутніх абітурієнтів НФаУ (Крим,
29 квітня — 9 травня 2011 р.). В Музеї природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна проведена агітаційна бесіда серед випускників шкіл
Харківської обл.
Громадська діяльність:
Доц. Погорелов С.В. виконує обов’язки
заступника голови приймальної комісії НФаУ; доц. Решетняк Ю.Б. виконує
обов’язки заступника декана економічного факультету.

Факультет промислової фармації

Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кабачний Володимир Іванович Блажеєвський М.Є.
д. фарм. н., проф.
д. хім. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа кафедри — 280 м2
навчальні лабораторії — 3
науково-дослідні лабораторії — 3
лаборантська — 2
кабінет завідувача — 1
доцентська — 1
Науково-педагогічні кадри:
доктори наук — 2
кандидати наук — 7
здобувачі канд. дис. — 1
здобувачі докт. дис. — 1
аспіранти — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 9
нових практичних занять — 1
Видано:
методичні рекомендації — 4
Подано до друку:
підручників — 2
посібників — 3
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 136
Розроблено гіпертекстові лекції з фізичної хімії
Постійно оновлюються мультимедійні лекції
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 143
отримано 2 патенти
інформаційні листи — 3

З дослідницькими господарствами Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
НААН України (консультації щодо впровадження
кріозахисних
технологій
в рослинництві)
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 9
всеукраїнських — 16
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів 30 000 грн.
Відремонтовано приміщення професорсько-викладацького блоку загальною площею 70 м2
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами м. Харкова — 4
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами в регіонах України — 6
Робота у виїзних Днях НФаУ — 6
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 1
Громадська діяльність. Нагороди:
Нагороди та відзнаки кафедри — медаль
ім. Р. Вірхова за досягнення в галузі природничих наук з розробки екологічно
чистих технологій відновлення зовнішнього середовища, медицини, ветеринарії
та сільського господарства (EUROPAISCHE
AKADEMIE)
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Факультет
економіки
та менеджменту
Кафедри:
Економічної теорії
Іноземних мов
Менеджменту і адміністрування
Управління та економіки підприємства
Фармакоінформатики
Декан — доц. Малий В.В.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра економічної теорії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Федоренко Ірина Анатоліївна
д. економ. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 255,0 м2
навчальних аудиторії — 4
викладацька — 1
лаборантська — 1
методичний кабінет — 1
кабінет завідувача — 1
сучасного обладнання — 5
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 3
викладачів — 2
здобувачів докт. дис. — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 25
нових практичних занять — 11
тестові завд. та відп. — 90
Проведено:
лекцій майстер-класу — 3
відкритих практичних занять — 2
Подано до друку:
навчальний посібник — 2
методичні рекомендації — 5
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 8
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 5
Дистанційне навчання:
Розробка дистанційного курсу з дисципліни: «Управління ризиками та методи їх оцінювання» (лекцій, практичних занять, самостійна робота, тести)
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Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Економіка підприємства, Маркетинг III курсу
Науково-дослідна робота:
монографія — 2
опубліковано статей — 20
тез — 9
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 11
всеукраїнських — 11
вузівських — 2
Семінари:
всеукраїнських — 1
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка — 10
кількість друкованих праць — 1
участь у науково-практичних
конференціях —1

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Торяник Людмила Андріївна
к. пед. н., доц., Відмінник освіти
і науки України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 105,5 м2
навчальні лабораторії — 5
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 28
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук, доцентів — 4
ст. викладачів — 6
асистентів — 2
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здоб. канд. дис. — 4
здоб. докт. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено кандидатських дисертацій — 1
дисертаційна робота Латунової Н.В. подана
до Вченої ради Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових практичних занять — 12
Проведено:
відкритих практичних занять — 5
Подано до друку:
підручник з англійської мови за фахом — 1
навчальний посібник з читання оригінальної
літератури за фахом — 1
Видано:
навчальний підручник з англійської мови
«Professional English — Pharmacy Business:
General»

Дистанційне навчання:
Підготовлено:
гіпертекстовий підручник з англійської
мови на базі підручника «Professional
English — Pharmacy Business: General»
електронна версія методичного посібника
з німецької мови
електронні версії навчальних посібників
з німецької та французької мови
Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська олімпіада —
ІІ місце
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності Фармація І курсу (15–26 гр.)
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 47
Спільна співпраця з кафедрою іноземних
мов Донецького медичного університету
Міжнародна співпраця з англійською
освітньою організацією «St. Nicholas
college of London» в рамках інтенсивної програми вивчення англійської мови
«English in Weeks», яка включає швидкий
мовний курс на базі Callan Method.
Госпрозрахункова діяльність:
Додаткове навчання студентів на платних
курсах
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 15
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 20
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Кафедра менеджменту і адміністрування
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 131 м2
навчальні аудиторії — 2
кабінет завідувача — 1
доцентська — 1
викладацька — 2
кабінет дипломного проектування — 1
навчально-методичний кабінет — 1
одиниць сучасного обладнання — 9
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 5
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 2 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 145
нових практичних занять — 85
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 6
Видано: навч. пос. — 2
Подано до друку: навч. пос. — 8
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 28
Керівництво практикою студентів:
організаційно-економічна — 17
виробнича — 13
нормативна комплексна з фаху — 16
переддипломна — 16
стажування — 16
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Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Менеджмент організацій I–V курсів
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 29
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 12
вузівських — 8
Кількість студентів наукового гуртка — 13
Профорієнтаційна діяльність:
Розповсюджено інформаційних матеріалів
близько 370 ЗОШ України
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Громадська діяльність.
Нагороди:
Карамишев Дмитро Васильович — віцепрезидент Всеукраїнської медико-правової
асоціації

Факультет економіки та менеджменту

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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 594,4 м2
лекційні аудиторії — 2
навчальні аудиторії — 5
кабінет дипломного проектування — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 20
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дис. — 5
здобувачів докт. дис. — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 4 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 54
нових практичних занять — 56
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 5
Видано:
монографій — 4;
науково-методичних рекомендацій — 8
Подано до друку:
навчальний посібник — 1
методичних рекомендацій — 5
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекцій — 5
Практичних занять — 5
Керівництво практикою студентів:
навчальна техніко-економічна практика — 43
виробнича техніко-економічна практика — 14
комплексна фахова переддипломна практика — 11

Участь у студентських олімпіадах:
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (Луцький національний технічний
університет)
Виховна робота:
Загально-виховна робота зі студентами I–
V курсів спеціальності Економіка підприємства
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 65, у т. ч.
за кордоном — 3
Подано заявок на авторські свідоцтва — 7
Проведена Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку
галузевої економіки та логістики»
Участь у науково-практичних
конференціях, семінарах:
міжнародних —11
всеукраїнських — 10
вузівських семінарах — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 14
Госпрозрахункова діяльність:
Курси з вивчення дисциплін «Економічна
інформатика», «Економіко-математичне
моделювання», «Бухгалтерський облік»
понад обсяги, встановлені навчальними
планами
Підготовка контрактного аспіранта
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 35; участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 15
Реклама в метро — 3 рази на рік на 14 станціях; друк і розповсюдження рекламних
листівок (4500 екз.); розробка і просування
в мережі Інтернет сайту кафедри
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

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:
площа кафедри — 559 м2
навчальні аудиторії — 6
лекційна аудиторія — 1
наукова лабораторія — 1
викладацька — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
59 одиниць ПК
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 5
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 21
нових практичних занять — 25
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 6
Надруковано:
навчальний посібник — 1
методичні рекомендації — 2
Подано до друку:
навчальний посібник — 1
методичні рекомендації — 4
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання електронні курси з 5 навчальних дисциплін
Керівництво практикою студентів:
виробнича практика — 57
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Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
II і III місця
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Фармація V курсу
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 6,
в т. ч. за кордоном — 3.
Видано монографій за кордоном — 1
Отримано 1 патент
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 7
всеукраїнських — 29
Кількість студентів наукового гуртка — 23
Госпрозрахункова діяльність:
Залучено на курси «Європейський стандарт
комп’ютерної грамотності» 16 студентів
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними закладами — 6
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Громадська діяльність:
проф. Пєнкін Ю.М. — академік Міжнародної
академії прикладної радіоелектроніки, член
координаційної ради МОЗ з інформатизації
галузі, заступник голови вченої ради факультету економіки та менеджменту.

Факультет
з підготовки
іноземних громадян
Кафедри:
Аптечної технології ліків
Біологічної хімії
Гуманітарних наук
Фармакології
Фундаментальної та мовної підготовки
Декан — доц. Горячий В.Д.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Тихонов Олександр Іванович
д. фарм. н., проф.,
заслужений діяч науки
і техніки України

Тихонова С.О.
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 336,2 м2
навчальні лабораторії — 3
ТV-блок
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
сучасне обладнання (9 комп’ютерів, СФ-46,
роторний випарювач та ін.) — 14 од.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 5
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 3
подано до спец. ради — 1
Підвищення кваліфікації — 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 8
нових тестових завдань — 30
Проведено:
лекцій майстер-класу — 2
відкритих лекцій — 1
відкритих лабораторних занять — 3
Видано:
підручник з біофармації (укр. мова) — 1
навчальних посібників — 1
методичних рекомендацій — 1
Подано до друку:
практикум з біофармації (укр. мова — 1
навчальних посібн. з грифом МОН — 2
(англ. м. — 1)
методичні рекомендації — 1
навчальні посібники — 2 (англ. м. — 1)
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 412
стажування — 4
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 80, в т. ч. за кордоном — 2
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Отримано патентів — 9
Видано монографій — 2
Підготовлено до ДФУ та прийнято до друку
(ст.5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби»)
проектів статей — 2,
«Пілюлі для гомеопатичних лікарських засобів» та «Пілюлі (Гранули гомеопатичні)»
Організація, проведення і участь в
VІІ Нац. з’їзді фармацевтів України та IV з’їзді
апітерапевтів України
Участь в науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 6
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів — 52
Кількість друкованих праць — 36
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантки з Казахстану на контрактній основі — 3,700 тис. дол.
за рік. Робота технол. комісії — 300,0 тис. грн.
Виховна робота:
Кураторство (гр. 1–13), факультет з підготовки іноземних громадян
Профорієнтаційна діяльність:
Виступи на телебаченні (ТК «Simon»)
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами (дог. про співпрацю) — 36
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 3
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Тихонов О.І «Диплом та звання
Почесного апітерапевта України»,
Диплом «Міжнародний вчений 2010»
Кембрідж, Англія (7.02.2011 р.),
Диплом та Золотий символ переможця Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий
вітчизняний товар 2010 року». Номінація:
«Наука», «Освіта», «Розробка та виробництво
фармацевтичної продукції».

Факультет з підготовки іноземних громадян

Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Загайко Андрій Леонідович
д. біол. н., проф.

Набока О.І.
д. біол. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 267 м2
навчальні лабораторії — 2
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 8
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 4 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 16
нових практичних занять — 18
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 4
Подано до друку:
навчальний посібник з біологічної хімії
(англ. мова) — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 16
Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
ІІ місце
Виховна робота:
Кураторство над студентами іноземного факультету

Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 35, в т. ч. за кордоном — 3
Отримано 2 патенти
Співробітництво з Національним інститутом винограду та вина «Магарач», з Інститутом проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського, з Харківським національним медичним університетом, Харківським національним університетом
ім. В.Н. Каразіна.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 2
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 25
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка 4 аспірантів на контрактній основі
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 3
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 6
Нагороди:
2 почесні грамоти НФаУ
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра гуманітарних наук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Філяніна Неля Миколаївна
к. філол. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 186 м2
навчальні аудиторії — 7
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 5
Науково педагогічні кадри:
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових практичних занять — 29
Проведено:
відкритих практичних занять — 3
Подано до друку:
навчальних посібників — 2
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
інтерактивні підручники — 2
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Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених —
ІІ місце
Виховна робота:
Підготовка та проведення Ректорського
прийому першокурсників.
Проведення конкурсів новорічних студентських газет.
Проведення екскурсій та тематичних
уроків у групах І курсу.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 16
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 1
вузівських — 3
Кількість студентів наукового гуртка — 8
Госпрозрахункова діяльність:
Частково здійснено поточний ремонт
на кафедрі

Факультет з підготовки іноземних громадян

Кафедра фармакології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Дроговоз Світлана Мефодіївна
Зайченко Г.В.
д. мед. н., проф., заслужений праців- д. мед. н., проф.
ник охорони здоров’я України

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 231 м2
кабінет завідувача — 1
приміщень для викладачів — 4
лаборантська — 1
навчальних аудиторій — 5
наукова лабораторія — 1
бібліотека (у кабінеті зав. каф.)
комп’ютерів — 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 9
здобувачів докторських — 3
кандидатських дисертацій — 2
магістрантів — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено кандидатських — 1
Підвищення кваліфікації — 6 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 20
лабораторних занять — 20
розроблено тестових завдань — 140
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих лабораторних занять — 3
Видано:
підручник — 1
підручник-довідник — 3
збірник тестових завдань — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 48
Участь у студентських олімпіадах:
Студентка Наконечна Ірина посіла І місце
з дисципліни «Фармакологія» у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з фармації
Виховна робота:
Кураторство іноземних студентів III курсу

Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 8
всеукраїнських — 12
вузівських — 4
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів на контрактній основі.
Госпрозрахунок НДР по вивченню першого російсько-українського антицитокінового препарату на 85 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
89 кандидатур для вступу до НФаУ
Робота із загальноосвітніми навчальними
закладами — 40
Виїзні профорієнтаційні заходи — 12
Громадська діяльність:
С.М. Дроговоз — керівник регіональної групи з ПД ліків ДФЦ МОЗ України;
Г.В. Зайченко — член ректорської ради
НФаУ; С.М. Дроговоз, І.М. Риженко — члени спец. ради НФаУ; Ю.В. Столєтов — заступник декана; К.Г. Щокіна — секретар
ПК «Фармація», Г.В. Бєлік — секретар з біоетики медико-біологічних кафедр
Проф. Зайченко Г.В. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти»; аспіранти
Асадуллаєва Н.Я. та Андріяненков О.В. відзначені грамотами НФаУ
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра фундаментальної та мовної підготовки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Коваленко Зоя Іванівна
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 897 м2
навчальні лабораторії — 30
навчальна кімната-музей культур народів світу
аудиторія для самостійної роботи слухачів — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 6
проведена мережа Інтернет
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових робочих навчальних планів — 4
нових програм з дисциплін за 3 напрямами
підготовки (кредитно-модульна система) — 23
нових комплектів білетів для проведення
проміжного та підсумкового контролю рівня
знань — 78
нових текстів лекцій — 36
нових практичних занять — 34
нових лабораторних робіт — 9
Проведено:
відкритих практичних занять — 1
відкритих лабораторних занять — 1
Подано до друку:
навчальний посібник — 4
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Виховна робота:
Кураторство 13 академічних груп факультету з підготовки іноземних громадян
(довузівська підготовка)
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 14
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Проведення курсів з вивчення російської
мови понад обсяги, встановлені навчальними планами дисципліни «Російська
мова» (26 тис. грн.)
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 10
участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 10
Громадська діяльність. Нагороди:
Почесна грамота НФаУ

Факультет
ступеневої
фармацевтичної
освіти
Кафедри:
Аналітичної хімії
Біології, фізіології та анатомії людини
Ботаніки
Неорганічної хімії
Технології ліків
Токсикологічної хімії
Фармакогнозії
Фармакотерапії
Хімії природних сполук
Декан — доц. Калайчева С.Г.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра аналітичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Колісник С.В.
к. хім. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 556,97 м2
навчальні лабораторії — 5
наукові лабораторії — 2
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 20
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів докт. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 36
нових практичних занять — 4
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Подано до друку:
навчальний посібник з аналітичної хімії — 2
навчальний посібник з аналітичної хімії
на англ. мові — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 7
гіпертекстовий електронний посібник з аналітичної хімії — 1
Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
ІІІ місце
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
Фармація ІІ курсу
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей —21,
в т. ч. за кордоном — 3
Отримано 8 патентів
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Спільна НДР з Вищим державним закладом України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 15
вузівських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 12
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантки з Донецького медичного університету.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 4
Організація та участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 10
Екскурсії для абітурієнтів — 15
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Болотов В.В. є членом спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій при НФаУ і при ХНУ
ім. В.Н. Каразіна; член проблемної комісії
«Фармація» МОЗ України; член редакційних колегій журналів: «Вісник фармації»,
«Клінічна фармація», «Журнал органічної
та фармацевтичної хімії», член науковометодичної ради з аналітичної хімії Національної академії наук України.
Доц. Жукова Т.В. і доц. Костіна Т.А. є відповідальними секретарями журналів
«Вісник фармації» та «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», доц. Динник К.В. — голова фахової атестаційної комісії, експерт центру тестування
(Крок-1).
Почесна грамота МОЗ України — 1
(доц. Динник К.В.)

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра біології, фізіології та анатомії людини
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Малоштан Людмила Миколаївна Філіпцова О.В.
д. біол. н., проф.
д. біол. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 250 м2; навчальні лабораторії — 5; наукова лабораторія — 1; доцентських — 2; асистентська — 1; лаборантська — 1;
кабінет завідувача — 1;
15 одиниць сучасного обладнання.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4; професорів — 2; кандидатів наук — 12; доцентів — 12; асистентів —3.
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів докт. дис. — 1; здобувачів канд.
дис. — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 3
Підвищення кваліфікації — 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 36; нових практичних
занять — 44; нових тестових завдань та відповіді на них — 283.
Проведено:
відкритих лекцій — 2; відкритих практичних
занять — 2.
Подано до друку:
підручник — 1; посібник — 1
Видано: конспект лекцій —2, робочі зошити — 2; тестові завдання — 1.
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекцій у мультимедійному форматі — 68
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 13; всеукраїнських — 14;
міських —1; міжвузівських — 1.
Кількість студентів наукового гуртка — 26.
Кількість опублікованих тез доповідей — 20.
Нагорода: грамота МОЗ — 1

Участь у студентських конференціях:
Проведення VIII щорічної міської міжвузівської студентської конференції з фізіології.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано монографій — 1.
Опубліковано статей — 16, в т. ч. за кордоном — 3.
Отримано патенти — 3.
Подано заявок на отримання патенту — 7.
Спільна НДР з Інститутом кріобіології
та кріомедицини.
Ексклюзивна діяльність:
На базі проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) НФаУ
створюється банк клітинних культур.
Госпрозрахункова діяльність:
Госпрозрахункова діяльність ПЛМД НФаУ
на загальну суму 27 000 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 20. Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 5.
Організація проведення лекцій та факультативних занять на базі гімназій щодо професійної діяльності провізора — 3.
Проведення екскурсій по медико-біологічному корпусу, кафедрі, віварію та
ПЛМД — 5.
Проведення дня відкритих дверей у медико-біологічному корпусі.
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Л.М. Малоштан — заступник голови спеціалізованої вченої ради з фармакології; головний редактор Українського біофармацевтичного журналу; заступник голови з питань біоетики НФаУ; зав. лаб. морфофункціональних досліджень.
Проф. Л.М. Малоштан, ас. І.М. Мудрик — Диплом фіналіста міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські інновації».
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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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 511,7 м2
навчальні лабораторії — 4
наукові лабораторії — 2
викладацька — 1
лаборантська — 1
матеріальна — 1
кабінет завідувача — 1
кабінет професора — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів докт. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 4
Підвищення кваліфікації — 6 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 12
нових практичних занять — 6
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 4
Подано до друку:
підручник на англ. мові — 1
Підготовлено до друку:
навчальний посібник з морфології рослин — 1
Вийшли з друку:
навчальних посібників — 3
монографій — 1
методичних рекомендацій — 19
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
електронний підручник — 1
Керівництво практикою студентів:
навчально-польова — 1152
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Виховна робота:
Кураторство над студентами І та ІІ курсів спеціальності Фармація 4 р.н. (ССО)
і 2 р.н. (бакалаврів)
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 35, в т. ч. за кордоном — 11
Отримано 2 патенти
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 14
всеукраїнських — 5
вузівських — 4
Кількість студентів наукового гуртка — 11
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 7
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 4
Дні відкритих дверей — 7

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра неорганічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Ведерникова І.О.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 379 м2
навчальні лабораторії — 3
лекційна аудиторія — 1
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
здобувач докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 4
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 40
нових практичних занять — 2
Проведено:
відкритих лекцій — 2
Подано до друку:
навчальний посібник — 2
Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 8, в тому числі за кордоном — 2
Отримано патентів — 6
Творча співпраця:
Білоруський державний університет (м. Мінськ)
Інститут магнетизму НАН і МОН України (м. Київ)

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ ХФТІ НАН
України (м. Харків)
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (м. Київ)
Харківський національний медичний
університет
– кафедра оториноларингології
– кафедра урології (відділення андрології)
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Российский университет дружбы народов (г. Москва). Кафедра оториноларингологии
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 12
вузівських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 11
Госпрозрахункова діяльність:
Надання освітніх послуг — 37614 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із загальноосвітніми та середніми спеціальними закладами — 12
Участь у виїзних профорієнтаційних
закладах (за участю студентів) — 31
Громадська діяльність:
Левітін Є.Я. — голова ЦМК, член спеціалізованої ради за спеціальністю 14.03.05.
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Ярних Тетяна Григорівна
Хохленкова Н.В.
д. фарм. н., проф.,
к. фарм. н., доц.
заслужений діяч науки і техніки
України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 295 м2
комп’ютери — 11
Підготовка науковопедагогічних кадрів:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 5
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 19
нових лабораторних та семінарських занять — 14
Проведено:
лекцій майстер-класу — 1
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Видано:
підручників — 1
практикумів — 1
методичних рекомендацій — 4
навчальних посібників — 4
Підготовлено та подано
до МОН для отримання грифу:
навчальний посібник (англ. мовою) — 1
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 184
стажування магістрів — 11
Виховна робота:
Кураторство над студентами ІІІ курсу спеціальності Фармація
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів — 24
Кількість друкованих праць — 23
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 40, в т. ч. за кордоном — 6
Монографій — 1
Отримано патентів — 3
Видано інформаційних листів — 3
Розроблено:
лікарські препарати — 14
технологічні інструкції щодо приготування лікарських препаратів в умовах аптек — 4
Підготовлено до ДФУ (ст. 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби»)
проектів загальних статей — 2
Профорієнтаційна робота:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 4
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 6
Екскурсії для абітурієнтів — 5
Госпрозрахункова діяльність:
Участь у роботі технологічної комісії —
30 тис. грн.
Підготовка аспірантів за контрактом —
15 тис. грн.
Стажування 2 викладачів фармацевтичного факультету БєлДУ, м. Бєлгород, Росія.

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра токсикологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Журавель Ірина Олександрівна
д. хім. н., доц.

Мерзлікін С.І.
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база:
площа кафедри — 330 м2
навчальні лабораторії — 3
наукова лабораторія — 1
кімнати для професорсько-викладацького
складу — 3
методичний кабінет — 1
приміщення для зберігання матеріальних цінностей — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 6
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 10 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 88
нових практичних занять — 3
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Видано:
посібників — 3
Подано до друку:
методичні рекомендації до лабораторних занять. Модуль 1— 1
методичні рекомендації до лабораторних занять. Модуль 2 — 1
навчальний посібник — 1

Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 30
Подано до Центру дистанційного навчання лекції у відеоформаті — 1
Виховна робота:
Виховна робота в академічних групах студентів IV, V курсів спеціальності Фармація
Участь у волонтерському русі Харківського благодійного фонду «Харьков Детям»
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 15
Подано заявки на винахід — 2
Спільна НДР з ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
ДУ «Інститут мікробіології та імунології
ім. І.І. Мечнікова»
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських— 8
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантки з Донецького державного медичного університету
на контрактній основі
Участь у роботі технологічної комісії
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 9
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 9
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Бондар В.С. — Відмінник освіти
України.
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра фармакогнозії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Ковальов Володимир Миколайович Попова Н.В.
д. фарм. н., проф.,
к. фарм. н., доц.
заслужений діяч науки і техніки України

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 378,89 м2
навчальних лабораторій — 4
науково-дослідні лабораторії — 2
доцентських — 2, професорська — 1
лаборантська — 1, матеріальна — 1
одиниць сучасного обладнання — 18
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. — 2
здобувачів канд. дис. — 4
аспірантів — 9
захищено канд. дис. — 4
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 26
нових практичних занять — 1
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 4
Подано до друку практикум з ідентифікації
лікарської рослинної сировини — 1
Фармакогнозія. Курс лекцій на англійській
мові — 1.
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання інтерактивний електронний підручник
з фармакогнозії з основами біохімії рослин;
лекції у мультимедійному форматі — 12.
Керівництво практикою студентів:
Навчальна практика проводиться на базі ботанічного саду НФаУ, Івано-Франківського
та Тернопільського медичних університетів.
Заготовлено 180 зразків лікарської рослинної сировини. Оформлено 180 гербаріїв лікарських рослин.
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Участь у студентських олімпіадах::
Міжвузівська студентська олімпіада — І місце.
Виховна робота:
Кураторство над студентами V курсу спеціальності Фармація
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 51
Отримано 8 патентів
Кафедра
підтримує
наукові
зв’язки
з ДНЦЛЗ, ДЗ ДНЦЛЗ, ЗАТ «Червона зірка», фірмою «ЕЙМ», ТОВ «Здоров’я», КНУ
ім. Т.Г. Шевченка, УкрНДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В.Я. Юр’єва, НДІ монокристалів, ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 6
всеукраїнських — 1
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 41
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 10
Участь у днях відкритих дверей — 8
Участь у виїзних профорієнтаційних
заходах — 4
Громадська діяльність:
А.М. Ковальова, С.В. Ковальов — Диплом фіналіста конкурсу в номінації «Кращий інноваційний проект біофармацевтичного
кластеру» в Міжнародному конкурсі інноваційних проектів «Харківські ініціативи»,
вересень, 2010.

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра фармакотерапії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 220 м2
Харківська міська студентська лікарня:
кабінет завідувача — 1
доцентська — 1
викладацька + кімната для самостійної підготовки студентів — 1
навчальні аудиторії — 3
23-я міська клінічна дитяча поліклініка:
кабінет професора — 1
викладацька — 1
навчальні аудиторії — 3
Навчальний корпус по вул. Мельникова, 12:
експериментальна лабораторія — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 4
Методична робота:
Підготовлено:
нових навчальних програм — 16
нові тексти лекцій — 7
нові практичні заняття — 8
Оновлено:
мультимедійних лекцій — 40
Проведено:
відкритих лекцій — 13
відкритих практичних занять — 8
відкритих лабораторних занять — 5

Видано:
методичних рекомендацій — 2
навчальних посібників — 3
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 31
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська конференція — диплом ІІІ ступеня
Виховна робота:
Проведення бесід та читання лекцій — 20
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 47
отримано патенти — 4
проведено НПК для лікарів — 2
проведено 28 Міжнародну НПК «Лікилюдині» (3.02.2011)
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 3
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 18
Профорієнтаційна робота:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 19
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 8
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Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 296,7 м2
навчальні лабораторії — 4
наукові лабораторії — 2
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
методичний кабінет — 1
професорська — 1
одиниць сучасного обладнання — 9
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 8
здобувачів канд. дис. — 5
здобувачів докт. дис. — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
захищено докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 14
нових практичних занять — 14
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Подано до друку:
підручник з фармакогнозії англійською
мовою
розроблено електронних підручників — 2
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 65
навчальна — 190
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська олімпіада з фармації — І місце з фармакогнозії
Виховна робота:
Проведено лекції зі студентами III та V
курсів про шкоду паління та правила ділового дрескоду
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 40, в т. ч. за кордоном — 10
Отримано 5 патентів
Спільна НДР з ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, відділ хімії функціональних матеріалів та об’єктів навколишнього середовища, АТ «Міжнародний
науково-виробничий холдинг «Фітохімія»,
Республіка Казахстан; Інститутом хімії рослинних речовин, Республіка Узбекистан;
Інститутом харчування РАПН м. Москва;
МЦ «Адаптоген», м. Санкт-Петербург; фармацевтичним факультетом Вітебського медичного інституту, Республіка Білорусь
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 6
всеукраїнських — 6
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 70
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспірантів на контрактній основі — 4
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з загальноосвітніми навчальними
закладами — 3
Участь у виїзних профорієнтаційних
заходах — 6
Реклама у туристичних агенціях Йорданії
та Ізраїлю
Громадська діяльність. Нагороди:
3 Почесні грамоти НФаУ, стипендія
ім. М.О. Валяшка для провідних науковців
в номінації «Фармація» — проф. Кисличенко В.С.

Інститут підвищення
кваліфікації
спеціалістів фармації
Кафедри:
Педагогіки і психології
Промислової фармації та економіки
Технології ліків та клінічної фармакології
з фармацевтичною опікою
Управління та економіки фармації
Фармацевтичного права
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Декан факультету післядипломної
освіти — доц. Гарна С.В.
Декан факультету підвищення
кваліфікації — доц. Великий Д.Л.

Здобутки факультетів та кафедр НФаУ за 2010/2011 н.р.

Кафедра педагогіки і психології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Кайдалова Лідія Григорівна
д. пед. н., доц.

Ткачов С.І.
к. пед. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 100 м2
кабінет завідувача — 1
доцентська — 2
лаборантська — 1
навчальні аудиторії — 3
методичний кабінет — 1
одиниць сучасного обладнання — 16
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 5
без наукового ступеня — 2
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здоб. докт. дис. — 2
здоб. канд. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено кандидатських — 1
захищено докторських — 1
Підвищення кваліфікації — 4
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 38
нових практичних занять — 72
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 4
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Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них — 171
Видано:
навчальних посібників — 2
методичних рекомендацій — 1
Подано до друку:
посібників — 1
методичних рекомендацій — 4
Дистанційне навчання:
Підготовлено
навчально-методичних
комплексів — 9
Керівництво практикою студентів:
Стажування — 22
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 15
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 8
всеукраїнських — 14
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 10
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з вищими навчальними закладами — 7

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра промислової фармації та економіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Доровський Олександр Вікторович
к. економ. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 223 м2
навчальні аудиторії — 165 м2
лаборантська — 1
кабінети викладачів — 2
Технічне обладнання:
комп’ютери — 6
ноутбуки — 2
мультимедійні проектори — 2
БФП (принтери) — 2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
підвищення кваліфікації — 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 26
нових семінарських та практичних занять — 32
тестових завдань — 125
Подано до друку:
методичних рекомендацій — 2
Виховна робота:
Кураторство над слухачами тематичних циклів з підвищення кваліфікації — 14 циклів
Науково-дослідна робота
напрями:
– «Технологія одержання оригінальних та
комбінованих фармацевтичних засобів
у різних лікарських формах»

– «Організація промислового виробництва
та стандартизація лікарських засобів».
Наукове та методичне співробітництво з виробниками лікарських засобів та науководослідними установами: ТОВ «ФК «Здоров’я»,
ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ТОВ «ДКП
«Житомирська фармацевтична фабрика»,
ВАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний
завод», КЗОЗ «Харківський обласний центр
служби крові», Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
Видано монографію — 1
Опубліковано статей — 12
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Післядипломна підготовка слухачів курсів
підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення — 225 тис. грн.
Післядипломна підготовка спеціалістів фармації на циклі тематичного удосконалення
в Придністровській Молдавській Республіці
(понад 40 тис. грн.)
Профорієнтаційна діяльність:
Під час виїзних циклів для слухачів курсів
підвищення кваліфікації проведені презентації спеціальностей Національного фармацевтичного університету. Інформацію
про можливості навчання в НФаУ отримали
більше 200 чоловік.
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Кафедра технології ліків та 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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 116 м2
навчальні лабораторії — 4 загальні
ІПКСФ НФаУ
лаборантська — 1, сучасне обладнання —
16 комп’ютерів, 3 ноутбуки, 7 принтерів,
1 ксерокс, 3 мультимедійних проектори
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 1
пошукачів докт. дис. — 6
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 7 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових програм для циклів ТУ — 2
нових текстів лекцій — 20
нових практичних занять — 16
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 6
Видано:
посібників — 6 (з них 1 затверджено МОН
України)
методичні рекомендації — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання електронний підручник
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів — 5
Друкованих праць — 11, нагороди — 2
Участь у конференціях — 2
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукр. науково-практ. конф. — ІІІ місце
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 40, в т. ч. за кордоном — 2
Отримано 11 патентів,
Участь у науково-практичних
конференціях:
міжнародних — 7, всеукраїнських — 4
вузівських — 4, семінарах — 1
Госпрозрахункова діяльність:
Підвищення кваліфікації спеціалістів фармації — 523362,00 грн. та понад 19 000 грн. (фахівці РФ)
Цільова підготовка аспірантів на госпрозрахунковій основі — 3
Профорієнтаційна діяльність:
Інформаційна та комунікаційна робота з цільовою аудиторією на циклах підвищення
кваліфікації у м. Харків, АР Крим та 8 областях України. Контингент: фахівці фармації
та медицини (понад 700 осіб).
Громадська діяльність:
Зав. каф. проф. Пімінов О.Ф. є членом:
– Координаційної науково-методичної ради
з післядипломної освіти при МОЗ України;
– спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02
у ЛНМУ імені Данила Галицького;
– апробаційної комісії зі спеціальності «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» спеціалізованої вченої ради при
НФаУ.
Проф. Штриголь С.Ю. є членом:
– спеціалізованої вченої ради з фармакології
при НФаУ і ХНМУ;
– апробаційної комісії зі спеціальності —
«Фармакологія» спеціалізованої вченої ради
Д 64.605.01 при НФаУ
Нагороди:
Почесна грамота МОН України — 1
Подяка до VII Національного з’їзду фармацевтів України — 1

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра управління та економіки фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Толочко Валентин Михайлович Галій Л.В.
д. фарм. н., проф., заслужений діяч к. фарм. н., доц.
науки і техніки України

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 120 м2
навчальні лабораторії — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
захищено докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 4 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 8
нових практичних занять — 8
Видано метод. рекомендацій — 10
Видано навчальних посібників — 3
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 3
Подано до друку:
методичних рекомендацій — 6
Дистанційне навчання:
Створено електронний посібник «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації
до атестації» — 3-тє вид.
Створено збірку електронних метод. рекомендацій до лаб. та практ. занять — 29 шт.

Виховна робота:
Кураторство над інтернами та слухачами
передатестаційних та тематичних циклів
з підвищення кваліфікації — 13 циклів
Науково-дослідна робота:
Видано монографію — 1
Видано метод. реком. і інформ. листів — 7
Опубліковано статей — 9
Опубліковано тез доповідей — 46, в т. ч.
за кордоном — 12
Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права — 1
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 9
всеукраїнських — 2
вузівських — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Виконання госпрозрахункової НДР —
24 тис. грн.
Підготовка канд. дисертації на умовах госпрозрахунку (Серопян Т.М.) — 33,6 тис. грн.
Післядипломна
підготовка
інтернів
та слухачів на госпрозрахункових умовах — 2570,98 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота серед спеціалістів фармації, керівників місцевого самоврядування під час
виїзних циклів — 500 осіб
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Кафедра фармацевтичного права
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Шаповалова Вікторія Олексіївна Абросимов О.С.
д. фарм. н., проф.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 100 м2
доцентська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 5
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 9
здобувачів докт. дис. — 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 2
нових практичних занять — 5
Розроблено:
методичних рекомендацій — 1
тестових завдань та відповідей на них — 35
Видано:
посібників — 4
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 23
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 7
всеукраїнських — 1
Кількість студентів СНТ — 11
Науково-дослідна робота здійснюється за такими напрямками:
• Фармацевтичне законодавство: вивчення
особливостей нормативно-правового регулювання контрольно-дозвільної системи обігу психоактивних лікарських засобів (ЛЗ) усіх
номенклатурно-правових і класифікаційноправових груп
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• Судова фармація: дослідження в області незаконного обігу контрольованих засобів і речовин різних класифікаційноправових та номенклатурно-правових
груп. Розробка заходів протидії проникненню на фармацевтичний ринок фальсифікованих ЛЗ
• Доказова фармація: моніторинг раціонального і безпечного застосування ЛЗ.
Розробка нових ЛЗ на основі сильнодіючих, отруйних, психотропних речовин,
наркотичних, одурманюючих засобів
і прекурсорів
Госпрозрахункова діяльність:
За рахунок проведення госпрозрахункових циклів тематичного удосконалення — 114 тис. грн.
Громадська діяльність. Нагороди:
3 грамоти Харківської обласної ради; дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня НФаУ

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри

Гарна Світлана Василівна
к. фарм. н., доц.

Євтіфєєва О.А.
к. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 73,54 м2
кабінет завідувача — 1
приміщення для професорськовикладацького складу — 2
методичний кабінет — 1
лаборантська — 1
обладнання: іонометр — 4, колориметр — 4,
комп’ютер — 3, мілівольт-метр — 2, рефрактометр — 1, мультимедійний проектор — 1,
бібліотека — 69 т.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 6
Підвищення кваліфікації — 6
Методична робота:
Підготовлено:
нових текстів лекцій — 10
нових практичних занять — 8
Проведено:
відкритих лекцій — 6
Підготовлено до друку:
методичні рекомендації — 2

Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 30, тез — 38
Отримано патентів — 6
Співробітництво з установами фармації: ВО «Фармація» областей України,
контрольно-аналітичні лабораторії, ДІзКЯЛЗ регіонів України, ТОВ «НВФК «Ейм»,
ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», ТОВ «ДКП
«Фармацевтична фабрика».
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 5
вузівських —2
Госпрозрахункова діяльність:
2758 тис. грн. (в т. ч. курси підвищення кваліфікації, інтернатура, аспірантура)
Профорієнтаційна діяльність:
Миколаїв, Луцьк, Вінниця, Суми, Чернігів,
Харків, Полтава, Луганськ, Черкаси, Житомир, Чугуїв, Дніпропетровськ, взагалі курсантів — 1223.
Громадська діяльність. Нагороди:
Грамота голови Харківської облдержадміністрації (Рибальченко Т.Л.); грамоти
НФаУ (Гарна С.В., Бондарєва Л.В., Владимирова І.М., Бочкарьова А.Ю., Прокопенко Ю.С., Проскуріна К.І.)
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Студентське наукове товариство

Кафедра

Участь студентів у олімпіУчасть студентів у СНТ
адах/ конфе- Підготов.
диплом./
ренціях
магістер.
К-ть
робіт
К-ть
НагоВседрук.
Обл.
студ.
роди
укр.
праць
Гуманітарні кафедри

Українознавства та латинської
11
12
3
–
мови
Іноземних мов
35
3
–
3
Суспільних наук
19
16
2
1
Фізичного виховання
17
8
2
2
та здоров’я
Гуманітарних наук
8
7
1
1
Фундаментальної та мовної
–
–
–
–
підготовки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
6
6
2
–
Фармакоінформатики
23
17
–
–
Процесів та апаратів хім.-фарм.
4
4
–
8
виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
11
2
1
–
Фізичної та колоїдної хімії
2
2
–
–
Аналітичної хімії
12
6
1
–
Органічної хімії
8
4
4
4
Фармакогнозії
41
51
2
1
Хімії природних сполук
70
20
1
1
Медичної хімії
36
23
3
2
Фармацевтичної хімії
33
43
2
–
Токсикологічної хімії
2
–
–
–
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
52
36
4
4
Технології ліків
24
23
3
4
Заводської технології ліків
85
15
–
15
Промислової фармації
39
2
–
–
Біотехнології
28
19
10
1/4
Косметології та аромології
26
2
–
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
26
20
19
1
людини
Ботаніки
11
3
–
5
Біологічної хімії
25
3
2
1
Мікробіології, вірусології
15
17
1
15
та імунології
Патологічної фізіології
26
7
6
7
Клінічної лабораторної
10
4
–
1
діагностики
Фармакології
42
27
4
4
Фармакотерапії
18
13
1
1
Клінічної фармакології
25
13
8
5
з фарм. опікою
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–

–

2
3

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

96

–

1
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1
39/26
28/36
13
23
–

–
–
–
–
–
–

14
8
58/19
36
23/4
13/8

1

–

4
3

1
–

–

–

–

–

1

–

–
–

1
–

–
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Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
10
3
–
–
Менеджменту та маркетингу
63
22
3
6
у фармації
Організації та економіки
29
5
3
10
фармації
Фармакоекономіки
17
31
6
5
Управління якістю
–
–
–
–
Економічної теорії
10
1
–
1
Управління та економіки
14
27
–
2
підприємства
Менеджменту та адміністрування
13
2
–
–
ІПКСФ
Фармацевтичного права
11
13
3
1
Управління та економіки
–
–
–
–
фармації
Технології ліків та клінічної
фармакології з фармацевтич5
11
2
2
ною опікою
Педагогіки і психології
22
–
–
–
Якості, стандартизації та серти1
5
1
4
фікації ліків
Промислової фармації
–
–
–
–
та економіки

–

–

–

38/58

–

10/19

2
–
–

16
–
–

–

161

2

52

2

–

–

–

–

–

–

22

–

–

–

–

Видання кафедр
Видано

Кафедра

Подано до друку
мемепід- позб.
під- позб.
практ.
тод.
практ.
тод.
руч. сіб.
зав.
руч. сіб.
зав.
рек.
рек.
Гуманітарні кафедри

Українознавства
1
2
–
–
–
–
3
та латинської мови
Іноземних мов
–
1
–
2
7
1
–
Суспільних наук
–
–
–
5
–
–
2
Фізичного виховання
–
–
–
–
–
–
–
та здоров’я
Гуманітарних наук
–
3
–
–
1
–
2
Фундаментальної
–
–
–
–
–
–
4
та мовної підготовки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
–
1
–
–
–
1
1
Фармакоінформатики
–
1
–
–
2
–
1
Процесів та апаратів
–
–
–
–
–
1
2
хім.-фарм. виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
4
4
–
–
–
1
2
Фізичної та колоїдної хімії
–
–
–
–
4
2
3
Аналітичної хімії
–
1
–
–
–
–
3
Органічної хімії
–
–
–
–
–
–
2
Фармакогнозії
1
–
–
1
2
–
2

–

–

6

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
4

–

–

2

1
–
–
–
–

–
–
–
1
–

–
–
–
1
2
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Хімії природних сполук
Медичної хімії
Фармацевтичної хімії
Токсикологічної хімії
Аптечної технології ліків
Технології ліків
Заводської технології
ліків
Промислової фармації
Біотехнології
Косметології та аромології

–
1
–
–

–
–
1
–
–
–
–
1
1
–
–
–
3
–
–
–
Технологічні кафедри
1
1
–
–
1
1
4
1
–
4

1
–
–
–

–
1
1
1

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
1
2

–
–

3
2

1
–

–
–

1
–

–

1

1

–

2

–

3

–

–

–

–
–

4
2

–
–

–
1

1
2

1
–

3
–

–
–

1
–

1
–

–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії людини
Ботаніки
Біологічної хімії
Мікробіології, вірусології
та імунології
Патологічної фізіології
Клінічної лабораторної
діагностики
Фармакології
Фармакотерапії
Клінічної фармакології
з фарм. опікою
Товарознавства
Менеджменту та маркетингу у фармації
Організації та економіки
фармації
Фармакоекономіки
Управління якістю
Економічної теорії
Управління та економіки
підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки
фармації
Технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Промислової фармації
та економіки
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–

–

–

5

–

1

1

–

–

–

–
–

3
1

–
1

–
2

19
1

1
–

1
1

–
–

–
3

1
1

–

3

–

3

–

–

6

–

–

3

1

3

–

–

1

–

1

–

–

–

–

1

–

2

2

–

2

1

1

2

1
–

2
3

–
–

1
–

–
2

2
1

4
1

–
–

1
–

–
1

–

3

–

–

–

2

5

–

–

14

–

1

–

1

Економіко-управлінські кафедри
–
1
2
–
1
–
1

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

5

2

7

6

–

1

3

2

7

–

–

–

–

–

1

2

–

–

1

2
1
2

–

–

–
1
–

–

–

–
2
5

–

2

–

–

3

–

1

–

–

5

–

2

–

–

19

–

8

–

–

9

–

4

1

–

–

–

–

–

–

3

–

–

12

–

–

–

–

6

–

6

–

–

1

–

–

–

–

–

–

2

–

–

1

–

1

–

–

4

–

–

–

–

2

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

ІПКСФ
–
–
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Методична робота кафедр
Кафедра

Нові
Нові
Відкр.
тексти
ПЗ
лекції
лекцій
Гуманітарні кафедри

Відкр.
ПЗ

Українознавства та латинської
–
–
2
3
мови
Іноземних мов
–
–
–
4
Суспільних наук
43
33
3
2
Фізичного виховання та здоров’я
–
2
–
1
Гуманітарних наук
–
23
–
3
Фундаментальної та мовної
36
34
–
2
підготовки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
16
8
3
3
Фармакоінформатики
12
25
6
6
Процесів та апаратів хім.-фарм.
20
40
5
4
виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
40
2
2
–
Фізичної та колоїдної хімії
9
1
–
–
Аналітичної хімії
36
4
1
2
Органічної хімії
26
–
2
1
Фармакогнозії
26
1
4
4
Хімії природних сполук
14
14
2
2
Медичної хімії
30
20
2
3
Фармацевтичної хімії
39
40
6
6
Токсикологічної хімії
88
3
2
2
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
8
–
1
3
Технології ліків
19
14
2
2
Заводської технології ліків
6
5
2
2
Промислової фармації
30
13
1
1
Біотехнології
71
55
2
2
Косметології та аромології
16
16
2
2
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології
36
44
2
2
та анатомії людини
Ботаніки
12
6
2
4
Біологічної хімії
16
18
2
4
Мікробіології, вірусології
75
8
2
2
та імунології
Патологічної фізіології
17
–
2
10
Клінічної лабораторної діагнос48
62
8
12
тики
Фармакології
20
20
4
3
Фармакотерапії
7
8
13
13
Клінічної фармакології
56
55
3
5
з фарм. опікою
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
17
4
4
4
Менеджменту та маркетингу
137
52
5
4
у фармації

Майстерклас

Тестові
завд.
та відп.

–

–

–
–
–
–

700
400
–
5

–

–

1
–

100
6

–

300

–
–
1
6
–
–
1
–
–

150
325
24
1400
1
500
1000
100
12

2
1
–
1
–
–

30
30
15
360
450
45

–

283

–
2

80
20

2

680

4

20

4

6791

–
–

140
700

–

1415

1

200

3

872
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Організації та економіки
фармації
Фармакоекономіки
Управління якістю
Економічної теорії
Управління та економіки
підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки
фармації
Технології ліків та клінічної
фармакології з фармацевтичною опікою
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Промислової фармації
та економіки

48

41

5

4

2

320

61
20
25

62
20
11

3
6
–

4
6
2

–
2
3

290
150
90

54

56

4

5

–

1270

11

6

–

15

–

–

–

25

145
2

85
ІПКСФ
5

8

8

10

3

1

1508

20

16

3

6

1

100

38

72

8

4

–

171

10

8

6

–

–

120

26

32

–

–

–

125

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

Конференції
Семінари
міжміжвсеукр. вузів.
всеукр. вузів.
нар.
нар.
Гуманітарні кафедри

Українознавства
5
1
–
–
2
та латинської мови
Іноземних мов
3
5
3
–
1
Суспільних наук
3
3
–
–
1
Фізичного виховання
1
4
–
–
–
та здоров’я
Гуманітарних наук
4
1
3
–
–
Фундаментальної
3
2
–
–
–
та мовної підготовки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
9
6
4
–
1
Фармакоінформатики
7
29
–
–
–
Процесів та апаратів
2
2
1
–
–
хім.-фарм. виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
2
12
5
–
–
Фізичної та колоїдної
9
16
2
–
–
хімії
Аналітичної хімії
3
15
5
–
–
Органічної хімії
–
1
1
–
–
Фармакогнозії
5
1
1
–
1
Хімії природних сполук
6
6
2
–
1
Медичної хімії
3
7
3
–
1
Фармацевтичної хімії
2
41
–
1
–
Токсикологічної хімії
6
8
1
–
–

226

Участь
у грантах

–

–

–
2

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
1

–

–

5

–

–

–

–
–
1
–
1
–
–

–
–
–
1
1
–
–
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Технологічні кафедри
Аптечної технології
ліків
Технології ліків
Заводської технології
ліків
Промислової фармації
Біотехнології
Косметології та аромології

6

1

1

–

1

–

1

5

3

3

–

–

5

–

3

5

–

1

–

1

–

17
10

22
2

9
1

–
–

2
2

1
–

–
–

–

1

3

–

–

–

–

Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології
та анатомії людини
Ботаніки
Біологічної хімії
Мікробіології, вірусології та імунології
Патологічної фізіології
Клінічної лабораторної діагностики
Фармакології
Фармакотерапії
Клінічної фармакології
з фарм. опікою
Товарознавства
Менеджменту та маркетингу у фармації
Організації та економіки фармації
Фармакоекономіки
Управління якістю
Економічної теорії
Управління та економіки підприємства
Менеджменту та адміністрування

13

14

1

–

–

–

–

14
3

5
2

4
2

–
–

–
–

–
–

–
2

3

27

22

–

–

–

–

8

34

7

–

–

–

–

3

12

5

2

3

1

–

8
4

12
3

4
2

1
–

1
1

2
1

1
–

2

12

1

2

2

–

3

3

–

–

Економіко-управлінські кафедри
1
6
–
–
14

29

12

–

–

6

–

1

9

4

–

10

5

–

5
4
11

8
4
11

4
5
2

–
3
–

1
3
1

–
4
–

–
–
–

0/11

1/10

–

–

–

1

–

3

12

8

–

–

11

–

ІПКСФ
Фармацевтичного
права
Управління та економіки фармації
Технології ліків та клінічної фармакології з фармацевтичною
опікою
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Промислової фармації
та економіки

7

1

–

–

–

–

–

9

2

2

–

–

–

–

7

4

4

–

1

–

–

8

14

1

–

–

2

–

2

5

2

–

–

–

–

2

2

–

–

–

–

–
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Статті та наукові видання
Кафедра

Опубліковано
статей
моногра(журнали)
фій
Гуманітарні кафедри

Видано
інформ.
листів і рекомендацій

Українознавства та латин12
–
ської мови
Іноземних мов
47
–
Суспільних наук
11
2
Фізичного виховання
8
–
та здоров’я
Гуманітарних наук
16
–
Фундаментальної та мовної
14
–
підготовки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
15
–
Фармакоінформатики
4
1
Процесів та апаратів
6
1
хім.-фарм. виробництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
8
–
Фізичної та колоїдної хімії
63
–
Аналітичної хімії
21
–
Органічної хімії
10
–
Фармакогнозії
51
1
Хімії природних сполук
40
–
Медичної хімії
23
–
Фармацевтичної хімії
34
–
Токсикологічної хімії
15
1
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
80
2
Технології ліків
40
1
Заводської технології ліків
25
–
Промислової фармації
36
–
Біотехнології
42
–
Косметології та аромології
16
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
16
1
людини
Ботаніки
35
1
Біологічної хімії
35
1
Мікробіології, вірусології
18
–
та імунології
Патологічної фізіології
52
–
Клінічної лабораторної
18
–
діагностики
Фармакології
50
–
Фармакотерапії
47
–
Клінічної фармакології
64
–
з фарм. опікою
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–
–
–
–
1
–
2
2
–
–
–
3
–
2
1
3
2
2
1
3
–
1
–
–
–
12
–
–
1
–
4
5
2
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Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
10
–
Менеджменту та маркетингу
24
1
у фармації
Організації та економіки
12
1
фармації
Фармакоекономіки
30
–
Управління якістю
52
–
Економічної теорії
20
2
Управління та економіки
65
4
підприємства
Менеджменту та адміністру29
–
вання
ІПКСФ
Фармацевтичного права
23
1
Управління та економіки
9
1
фармації
Технології ліків та клінічної
фармакології з фармацевтич40
–
ною опікою
Педагогіки і психології
15
–
Якості, стандартизації
30
–
та сертифікації ліків
Промислової фармації
12
1
та економіки

–
4
8
–
1
–
8
–
1
7
–
–
2
–
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Особисті досягнення
ректора В.П. Черних
у навчально-виховній, науково-педагогічній,
методичній, видавничій діяльності
у 2010/2011 навчальному році
ЧЕРНИХ В.П. — член-кореспондент
НАН України (1997), доктор фармацевтичних наук (1977), доктор хімічних наук
(1990), професор (1980), заслужений винахідник УРСР (1982), заслужений діяч
науки і техніки УРСР (1991), лауреат Державної премії України (2000), завідувач
кафедри органічної хімії (з 1985), ректор Національного фармацевтичного університету (з 1980).

Участь у роботі державних, наукових та громадських установ
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ
України зі спеціальності «Загальна Фармація», голова Республіканської проблемної
комісії «Фармація» МОЗ і МОН України, голова науково-методичної комісії з фармації МОН України, член Президії Фармакопейного комітету, секції хімії та хімічної технології Комітету з державних премій у сфері науки і техніки, хімічного відділення НАН України, Міжнародної
фармацевтичної асоціації; голова спеціалізованої вченої ради НФаУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій, віце-президент Фармацевтичної
асоціації України, президент Фармацевтичної асоціації Харківщини, редактор
та член редколегій фахових 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».

Наукова діяльність
Дослідження в рамках наукової школи під керівництвом В.П. Черних:
• Цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин серед похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі різних гетероциклічних структур, вивчення їх реакційної здатності;
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• Дослідження шляхів циклізації поліфункціональних реагентів, синтез ансамблів циклів і конденсованих гетероциклічних структур;
• Розробка оптимальних препаративних методів синтезу лікарських субстанцій;
• Вивчення взаємозв’язку структури і біологічної активності синтезованих речовин;
• Розробка екологічно чистих технологій одержання лікарських препаратів;
• Залучення комбінаторних методів синтезу;
• Комп’ютерні методи профілювання біологічної дії синтетичних речовин;
• Використання мікрохвильового опромінення для активації хімічних процесів;
• Використання нанотрубок для забезпечення адресної доставки діючої речовини.
• 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.
• У 2010/2011 н. р. отримано 2 патенти:
– Патент на корисну модель 55084, Україна, C07D311/00, C07D311/04,
C07D311/06, C07D311/08, C07D311/12, C07D311/26, C07D311/42, A61K31/37.
Спосіб одержання 5-[2-(ариліміно)-2Н-хромен-3-іл]-1,3,4-тіазіазол-2амінів /В.П. Черних, С.М. Коваленко, П.Є. Шинкаренко, С.В. Власов. — Заявлено
19.04.10., Опубл. 10.12.10. — Бюл. №23.
– Патент на корисну модель 55107, Україна, C07D311/00, C07D311/04,
C07D311/06, C07D311/08, C07D311/12, C07D311/26, C07D311/42, A61K31/37. Спосіб одержання 3-гетерил-2Н-хромен-2-імінів та їх 2-N-арилімінопохідних /
В.П. Черних, С.М. Коваленко, П.Є. Шинкаренко, С.В. Власов. — Заявлено 26.04.10.,
Опубл. 10.12.10. — Бюл. №23.
• Подано 6 заявок на видачу патентів України на винаходи та корисні моделі.
• Під керівництвом Черних В.П.:
– захищено 2 кандидатських дисертації,
– здійснюється керівництво 1 докторською дисертацією,
– здійснюється розробка 11 лікарських препаратів.
• Наказом МОЗ України від 18.03.2011 №82-Адм. ректора Черних В.П. призначено заступником голови робочої групи з розробки Концепції державної
програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами» на 2011–2021 роки».
• Опубліковано 8 наукових статей, 21 теза доповідей, 3 публікації у закордонних виданнях.
• Проведено творчі зустрічі з молодими науковцями (аспірантами
та докторантами НФаУ) «Науковий вогник».

Освітня діяльність
• Проведено 6 лекцій майстер-класу з трансляцією on-line в мережі Інтернет для студентів ІІ курсу фармацевтичного, медико-фармацевтичного,
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промислового факультетів, факультету з підготовки іноземних громадян НФаУ
та студентів ІІІ курсу Коледжу НФаУ на теми: «Фармацевтична освіта і фармацевтична індустрія», «Роль органічної хімії в системі фармацевтичної освіти», «Міжпредметні зв’язки органічної хімії з дисциплінами фармацевтичного профілю»,
«Здоровий спосіб життя».
• Підготовка навчально-методичних видань.
За редакцією В.П. Черних:
Видано навчальний посібник Абiтурiєнту Нацiонального фармацевтичного
унiверситету 2010 : посiб. — Х.: Вид-во НФаУ, 2010. — 256 с.
Затверджено і направлено до друку навчально-методичні видання:
– «Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти зі спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумернокосметичних засобів», «Біотехнологія». Вид-во НФаУ, 2011, 85 с.
– «Тестові завдання з органічної хімії для підготовки до Ліцензійного іспиту
«Крок-1. Фармація» з поясненнями».
– «Тестовые задания по органической химии для подготовки к Лицензионному экзамену «Крок-1. Фармация» с пояснениями».
Підготовлено і готуються до друку навчальні посібники:
– «Lectures in Organic Chemistry of V.P. Chernykh» (для студентів англійського відділення факультету з підготовки іноземних громадян), які створено
на основі навчального посібника «Лекции по органической химии В.П. Черных:
Учеб. пособие для студ. вузов. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы,
2005. — 480 с.
– Лекции по органической химии В.П. Черных (третє перевидання навчального посібника: Лекции по органической химии В.П. Черных:
Учеб. пособие для студ. вузов. — Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы,
2005. — 480 с.).
– Збірник тестів з органічної хімії (друге, перероблене видання, створене
на основі навчального посібника: Сборник тестов по органической химии /Под
редакцией чл.-корр. НАН Украины, проф. Черных В.П. — Харьков: Изд-во НФаУ:
Золотые страницы, 2005).
– «ІЧ-спектри органічних сполук»

Міжнародна діяльність:
– Індивідуальне членство у Міжнародній фармацевтичній асоціації
– офіційний спостерігач Американської фармакопеї
– Ректорський прийом 12 іноземних делегацій з країн: Гвінейська Республіка, Туреччина, Нігерія, Китай, В’єтнам, Казахстан, Азербайджан, Придністровська
Молдавська Республіка, Республіка Молдова, Конго, Ірак
Видано: у 2010/2011 н. р. за редакцією В.П. Черних
Монографія Сучаснi аспекти пероральної фармакотерапiї цукрового дiабету
2 типу: моногр. — Х.: БУРУН i К, 2010. — 208 с.
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Видання до з’їздів:
– Фармацевтична енциклопедія (друге видання). — К.: Морiон, 2010. — 1632 с.
– Статистичний довідник. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010. — 99 с.
– Етичний кодекс фармацевтичних працiвникiв України. — Х.,
2010. — 16 с.
– Фармацевтична освіта в Україні: довідник вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Фармація». — Х.: НФаУ,
2010. — 534 с.
Бібліографічний покажчик М.О. Валяшко. До 140-рiччя з дня народження :
бiобiблiогр. покажч. — Х.: Вид-во НФаУ, 2011. — 48 с. (Вченi фармацiї)
Серіальні видання:
– Організація навчального процесу 2010/2011 н. р. Довідник, випуск 13
– Статистичний довідник «Національний фармацевтичний університет 2005–
2010», випуск 4
– Здобутки i плани : пiдсумки дiяльностi Нацiонального фармацевтичного
унiверситету. Випуск 11.
– Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка. — Х. : НФаУ, 2011. — 560 с. — Серія «Наука»
• Представлено на конференції трудового колективу НФаУ:
– Звіт ректора «Підсумки діяльності НФаУ за 2004–2010 рр.», 23.12.2010 р.
– Програмна доповідь «Програма розвитку НФаУ на 2011–2017 рр.», 25.01.2001 р.
• Представлено на засіданнях Вченої ради НФаУ 10 мультимедійних інформаційних повідомлень (щомісяця)
• Взято участь у заходах різного рівня (науково-практичні конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари та ін.) та представлено 11 доповідей за різноплановою
тематикою:
– Освіта України. Надбання та перспективи
– Наукова діяльність НФаУ у 2010 р.
– Фармакогенетика вчора, сьогодні, завтра
– Нанофармація в НФаУ. Реалії та проблеми
– Фокус на пацієнта. Профілактична медицина і фармація XXI сторіччя
– Здоровий спосіб життя
Доповіді, виступи, лекції з метою проведення просвітницької, наукової, профорієнтаційної роботи відбулися у багатьох ВНЗ, коледжах, училищах та інших
закладах міст України: Київ, Дніпропетровськ, Житомир, Донецьк, Запоріжжя.
• Публікації в офіційних періодичних виданнях — 30
• Участь у телевізійних програмах та радіоефірах:
– Харківський телеканал ОТБ, рубрика «Сьогодення»
– Телевізійне об’єднання «Горизонт», рубрики «У колі актуальних питань», «Зустріч з ректором», «Збереження вікових традицій»
– Прес-конференція в оn-line режимі в рамках проекту «День відкритих дверей» інформаційного агентства «Status Quo»
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• Відзнаки:
• Національна Медична премія за вагомий внесок у розвиток медичної галузі України та покращання здоров’я українського народу
• Подяка ректору «За розробку і активне упровадження інноваційних технологій в освітню практику». (Виставка «Інноватика в освіті України» 27–29 жовтня 2010 р., м. Київ)
• Подяка ректору «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність
по модернізації освіти України» (Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта
та кар’єра — День студента» 18–20 листопада 2010 р., м. Київ)
• Почесна грамота ректору «За плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку системи освіти» (Друга Міжнародна виставка «Сучасні навчальні
заклади 2011» 2–4 березня 2011 р., м. Київ)
• Подяка ректору «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність
по модернізації освіти України» (Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта
та кар’єра — 2011» 7–9 квітня 2011 р., м. Київ)
• Рішенням сесії Харківської міської ради 6.07.2011 р. присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Харкова».
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Освітня діяльність
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гриценко І.С.
Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої освіти)
проф. Котвіцька А.А.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
проф. Попов С.Б.
Заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
Зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.
Директор Центру дистанційних технологій навчання Панкратова Я.І.
Директор Комп’ютерного центру доц. Власов В.С.
Зав. відділу практики та сприяння працевлаштуванню Барковська О.Я.
Декани
Завідувачі кафедр
• Забезпечити суворе дотримання навчальної дисципліни всіх учасників навчального процесу
• Впровадити автоматизовану систему управління навчальним закладом.
• Ліцензувати нові спеціальності «Фармацевтична біотехнологія», «Лабораторна діагностика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
• Переробити всі Положення НФаУ з питань організаційної, навчальної,
навчально-методичної роботи, виходячи із Закону України «Про вищу освіту»
• Продовжити роботу із впровадження дистанційного навчання;
– розробити Положення про дистанційну форму навчання
– провести експертизу навчально-методичних матеріалів, що використовуються у дистанційному навчанні;
– довести до 100% забезпечення самостійної роботи студентів шляхом створення дистанційних курсів;
– налагодити тісну співпрацю з регіональним центром дистанційної освіти;
– ввести дистанційну освіту на післядипломному рівні в ІПКСФ.
• Поліпшити якість викладання дисциплін англійською мовою:
– першочергово видавати навчальну літературу англійською мовою для забезпечення всіх дисциплін навчально-методичним комплексом англійською мовою;
– мотивувати викладачів до отримання сертифікатів, що дозволяють викладання англійською мовою;
– запровадити надбавку до заробітної плати викладачам, що проводять заняття англійською мовою;
– ввести до навчального плану англомовних студентів дисципліну «Англійська мова за професійним спрямуванням».
• Впровадити кращий досвід зарубіжних країн у робочі програми та навчальний процес університету за всіма дисциплінами.
• Запровадити практику стажування у межах магістерської підготовки на базі
університетів зарубіжних країн з метою отримання подвійних дипломів (Литва,
Латвія, Польща тощо).
• Опрацювати питання корпоративної підготовки студентів за спеціальністю
«Ветеринарна фармація» на базі Харківської державної зооветеринарної академії.
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• Залучати до викладання в НФаУ іноземних фахівців та провідних вчених Національної академії наук та Національної академії медичних наук.
• Активізувати перехід на сучасні інформаційні технології у всіх напрямах діяльності університету.
• Вивчити європейський досвід практичної підготовки студентів та запровадити його у НФаУ.
• Забезпечити сучасним обладнанням методичний кабінет, спеціалізований
клас, on-line-студію.
• Створити та оснастити навчально-наукову фітохімічну лабораторію.
• Створити «Паспорт кафедри» обов’язкового навчального обладнання.
• Забезпечення на 100% всіх дисциплін навчальною літературою:
– ретельний контроль якості навчальної літератури;
– своєчасне оновлення застарілих видань;
– чітке планування тиражів видань відповідно до контингенту студентів;
– запобігання утворенню надлишків окремих видань;
– підготовка та запровадження у навчання електронних навчальних видань.
• Сприяти 100% працевлаштуванню всіх випускників університету:
– продовжити співпрацю з державною службою зайнятості з питань працевлаштування як бюджетних, так і контрактних студентів;
– організувати Ярмарок вакансій для студентів НФаУ за участю компаній роботодавців різних регіонів України.
• Враховуючи позитивний досвід проведення виробничих зборів з питань
практики для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності Фармація, провести інформаційні збори для студентів медико-фармацевтичного факультету та факультету економіки та менеджменту.
• Спільно з міжнародним департаментом продовжити співпрацю з зарубіжними країнами з питань проходження практики.
• Залучати нові підприємства, установи, організації як бази навчальновиробничої практики.

Наукова діяльність
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гриценко І.С.
Проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
проф. Попов С.Б.
Завідувачі науково-дослідних лабораторій
Завідувачі кафедр
• Забезпечення якісно вищого рівня підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.
• Підвищення рівня фундаментальних та прикладних досліджень в університеті за рахунок інтеграційних та спільних проектів з провідними науковими центрами України та світу.
• Розширення спектру робіт у сфері наукової інноватики, нанотехнологій та
впровадження розробок у виробництво.
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• Виявлення та розширення напрямків перспективних розробок науковців
університету та залучення коштів Державного бюджету для їх фінансування.
• Активізування участі науковців університету у міжнародному науковому
співробітництві.
• Розширення роботи ради молодих вчених НФаУ з метою активізації потенціалу наукової молоді, розширення наукових напрямків для залучення молоді.
• Збільшення контингенту вітчизняних та іноземних аспірантів, докторантів,
що навчаються за контрактом.
• Проведення наукових семінарів з питань обговорення сучасних наукових
напрямків, конференцій, виставок, презентацій тощо.
• Проведення роботи з захисту інтелектуальної власності НФаУ: своєчасне виявлення охороноспроможних рішень, здійснення їх правового захисту шляхом
одержання патентів на винаходи та корисні моделі.

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
• Забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу університету при здійсненні основних напрямків діяльності закладу.
• Забезпечення якісно вищого рівня керівних та науково-педагогічних кадрів.
• Формування кадрового резерву на керівні посади:
– створення Інституту підготовки кадрового резерву;
– розробка програм навчання Інституту підготовки кадрового резерву.
• Забезпечення виконання програми підготовки дієвого резерву докторів або
кандидатів наук, які виконують докторську дисертацію на кафедрах університету.
• Забезпечення 100% викладачів з науковим ступенем на випускаючих кафедрах і кафедрах ІПКСФ.
• Підвищення відсотку викладачів з науковим ступенем на гуманітарних кафедрах.
• Забезпечення 100% ефективності підготовки в аспірантурі та докторантурі.
• Омолодження корпусу завідувачів кафедр.

Міжнародна діяльність
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гриценко І.С.
Проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
проф. Попов С.Б.
Декани
Завідувачі кафедр
• Створення сайту Центру міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ з метою підвищення набору на навчання іноземних громадян.
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• Підготовка та оновлення рекламної продукції до розповсюдження під
час міжнародних виставок, зустрічі іноземних делегацій, закордонних відряджень.
• Оновлення інформації на сайті щодо: закордонних відряджень; міжнародних освітніх заходів; навчальної практики за кордоном; візитів іноземних делегацій; контингенту студентів факультету з підготовки іноземних громадян.
• Оновлення контактів з фармацевтичними факультетами та профільними
середніми навчальними закладами в країнах Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та СНД з метою здійснення профорієнтаційної роботи.
• Співпраця зі студентським науковим товариством НФаУ з організації академічних обмінів за рахунок міжнародних освітніх грантових фондів та програм:
DAAD, Fulbright, TEMPUS, ERASMUS, SOCRATUS та ін.).
• Сприяння участі викладачів, співробітників, молодих науковців та студентів
університету в міжнародних освітніх та наукових заходах.
• Забезпечення необхідних заходів для вступу НФаУ до міжнародних наукових та освітніх асоціацій і організацій.
• Розширення наукових та академічних зв’язків з закордонними ВНЗ в рамках міжвузівських угод про співпрацю та обмін досвідом в науковій та освітянській сферах.
• Організація та супроводження стажування іноземних викладачів на кафедрах та в лабораторіях НФаУ.
• Координаційна робота з фірмами по набору іноземних студентів.
• Поповнення банку даних про випускників.

Виховна робота
Відповідальні:
Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи доц. Іванова К.А.
Декани
Завідувачі кафедр
• Проведення роботи з патріотичного виховання (проведення лекцій, «круглих столів», виховних годин, організація екскурсій до краєзнавчих музеїв, історичних пам’яток та ін.).
• Розробка комплексу заходів виховної роботи щодо запобігання девіантній
поведінці, антисоціальним проявам, профілактики правопорушень серед студентської молоді.
• Сприяння розвитку студентського самоврядування та роботі Студентського
парламенту НФаУ.
• Сприяння розвитку волонтерського руху серед студентів та співробітників університету з метою надання допомоги хворим на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД; особам з обмеженими фізичними можливостями; ветеранам війни
та праці; дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим категоріям, в тому числі особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я.

239

План розвитку НФаУ на 2011/2012 н.р.

Конкретна адреса Акції «Милосердя»: школа-інтернат №8 (для дітей з наслідками
поліомієліту та церебральним паралічем).
• Забезпечити систематичний контроль за станом гуртожитків, огляд корпусів, впорядкування спортивних майданчиків та прилеглих територій.
• Проведення спортивних змагань з різних видів спорту серед студентів,
створення належних умов для активного відпочинку студентів у фізкультурнооздоровчому комплексі НФаУ.
• Впровадження принципів здорового способу життя, проведення спільно
з органами студентського самоврядування заходів у рамках всеукраїнських акцій
«Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без куріння».
• Сприяння художньо-естетичному вихованню студентської молоді (забезпечення діяльності гуртків та творчих колективів Культурного центру НФаУ,
співпраця з культурними закладами, організація університетських та участь
у міських виставках творчих робіт, участь у всеукраїнських студентських творчих фестивалях тощо).
• Організація екологічних та природоохоронних заходів (суботники, впорядкування прилеглих до університету територій, посадка зелених насаджень).
• Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв іноземних студентів проводити заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних громадян на території України, передбачення виникнення конфліктних ситуацій, у тому числі міжетнічного та релігійного характеру.
• Проведення психологічною службою НМЛ для студентів і співробітників
психолого-педагогічних тренінгів, семінарів, консультацій тощо.
• Розвиток музейної діяльності (оновлення фондів музею, тематичні виставки, екскурсії, участь у роботі Асоціації музеїв вищих навчальних закладів м. Харкова, створення студентського наукового гуртка з історії університету, співробітництво з аптеками).

Фінансово-господарська діяльність
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 Дурасова Н.Ф.
Начальник відділу охорони праці Кузнєцов В.С.
• Розширення переліку платних послуг, які надаються в університеті, у відповідності до чинного законодавства, з метою залучення додаткових джерел фінансування.
• Планування раціонального та ефективного використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.
• Ефективне використання коштів, передбачених в кошторисі на оплату праці, не допускаючи утворення заборгованості по заробітній платі.
• Здійснення своєчасного і повного внесення податків, зборів та платежів
до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками.
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• Збільшення видатків соціального спрямування для забезпечення відповідної
організації навчання та побуту студентів у гуртожитках.
• Удосконалення матеріально-технічної бази для забезпечення першочергових потреб навчальної, наукової та соціально-побутової сфери університету.
• Забезпечення діяльності університету у форматі «економічністьефективність-результативність».
• Здійснення необхідних заходів для збереження, укріплення та відновлення
матеріально-технічної бази університету.
• Подальше використання енергозберігаючих технологій.
• Забезпечення дотримання Закону України «Про охорону праці».
• Забезпечення виконання плану заходів з екологічної програми.
• Забезпечення виконання Плану заходів Національного фармацевтичного
університету щодо запобігання корупційним та злочинним проявам.
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Подяка за працю
Ректорат висловлює щиру подяку всім, хто сумлінно і плідно працював у 2010/2011 навчальному році, примножуючи авторитет Національного фармацевтичного університету.
Проректорам:
проф. Гриценку І.С.
проф. Коваленку С.М.
проф. Котвіцькій А.А.
проф. Попову С.Б.
доц. Івановій К.А.
Смолянику В.Т.
Заступникам ректора:
з навчальної роботи —
доц. Віннік Л.М.
з питань кадрової роботи —
Подстреловій З.Ф.
з економічних питань —
Коваленко Л.М.
Головному бухгалтеру:
Дурасовій Н.Ф.
Першому заступнику
головного
бухгалтера:
Шкомаровій Л.М.
Помічнику ректора
Журенко В.В.
Директору ІПКСФ —
проф. Пімінову О.Ф.
Директору коледжу —
доц. Прокопенко Т.С.
Зав. НМЛ з питань
фармацевтичної
освіти —
доц. Огарь С.В.
Деканам:
доц. Великому Д.Л.
проф. Вишневській Л.І.
доц. Гарній С.В.
доц. Горячому В.Д.
доц. Калайчевій С.Г.
доц. Крутських Т.В.
доц. Малому В.В.
проф. Набоці О.І.
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Заступникам деканів:
доц. Грудьку В.О.
доц. Деркач Н.В.
доц. Коваленко З.І.
доц. Король В.В.
доц. Кошовому О.М.
доц. Крижній С.І.
доц. Кухтенку А.С.
доц. Решетняку Ю.Б.
доц. Рибак В.А.
доц. Сенюку І.В.
доц. Столєтову Ю.В.
доц. Фєдосову А.І.
ас. Шмирьовій Ю.В.
Завідувачам кафедр:
доц. Аркуші А.О.
проф. Башурі О.Г.
проф. Болотову В.В.
проф. Георгіянц В.А.
проф. Гладуху Є.В.
проф. Гриценку І.С.
проф. Дем’яненку В.Г.
доц. Доровському О.В.
проф. Дроговоз С.М.
доц. Журавель І.О.
проф. Загайку А.Л.
проф. Зайцеву О.І.
проф. Залюбовській О.І.
проф. Зупанцю. І. А.
доц. Івановій К.А.
проф. Кабачному В.І.
доц. Кайдаловій Л.Г.
доц. Карамишеву Д.В.
проф. Кисличенко В.С.
доц. Коваленко З.І.
проф. Коваленку С.М.
проф. Ковальову В.М.
проф. Кононенко Н.М.

проф. Левітіну Є.Я.
проф. Малоштан Л.М.
проф. Мнушко З.М.
проф. Нємченко А.С.
проф. Пєнкіну Ю.М.
проф. Пімінову О.Ф.
проф. Посилкіній О.В.
проф. Рубан О.А.
проф. Самурі Б.А.
доц. Світличній Є.І.
проф. Сербіну А.Г.
проф. Стрельнікову Л.С.
проф. Тіманюку В.О.
проф. Тихонову О.І.
проф. Толочку В.М.
доц. Торяник Л.А.
доц. Федоренко І.А.
проф. Філімоновій Н.І.
доц. Філяніній Н.М.
проф. Шаповаловій В.О.
проф. Яковлєвій Л.В.
проф. Ярних Т.Г.
Професорам
кафедр:
Безуглому П.О.
Березняковій А.І.
Березняковій М.Є.
Дмитрієвському Д.І.
Зайченко Г.В.
Кокодію М.Г.
Мерзлікіну С.І.
Риженко І.М.
Слободянюку М.М.
Таран С.Г.
Тихоновій С.О.
Тюпці Т.І.
Хворост О.П.
Шемчуку Л.А.
Штриголю С.Ю.
Чуєшову В.І.
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Доцентам, старшим
викладачам
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Азаренко Ю.М.
Альохіній Н.В.
Амжад Абу Шарк
Арзуманову П.С.
Барановій І.І.
Баюрці С.В.
Бевз Н.Ю.
Безуглій Н.П.
Березняковій Н.Л.
Берестовій А.А.
Бєлік Г.В.
Билову І.Є.
Бобрицькій Л.О.
Бондаренко Н.Ю.
Бондарєвій Л.В.
Бондарєву Є.В.
Бородіній Н.В.
Бреусовій С.В.
Бриксіну С.О.
Будановій Л.Г.
Бутко Я.О.
Валюху С.В.
Васильєвій О.А.
Васильєву С.В.
Великій М.М.
Вельмі В.В.
Владимировій І.М.
Гаврюшенко Т.В.
Гапоненко В.П.
Гарній Н.В.
Гейдеріх О.Г.
Глущенко А.В.
Гонтовій Т.М.
Деренській Я.М.
Дикій О.М.
Динник К.В.
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Домар Н.А.
Дороховій Л.П.
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Єрьоміній З.Г.
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Євтушенко О.М.

Живорі Н.В.
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Зленку В.В.
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Ільїній Т.В.
Ізмайловій Н.І.
Ісаковій Т.І.
Карабут Л.В.
Карасьовій О.В.
Карпушиній С.А.
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Колеснікову О.В.
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Костіній Т.А.
Кравченко Г.Б.
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Гребіній Н.А.
Дубиніній Н.В.
Єрещенко О.А.
Здорик О.А.
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Калюжній О.С.
Ковалевській І.В.
Коваль А.О.
Корж І.В.
Михайленко В.В.
Музиці Т.Ф.
Ніконову М.М.
Прокопенко Ю.С.
Проскуріній К.І.
Сурікову О.О.
Тарасенко О.О.
Товчизі О.В.
Чухно І.А.
Керівникам відділів
і підрозділів:
Антоновій Л.М.
Бабаєвському А.С.
Барковській О.Я.
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Алтуховій Л.М.
Андрущенко О.О.
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Балахонській І.Г.
Бандурі В.І.
Бистрягіній О.В.
Бондарєву А.В.
Борисенко І.В.
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Гіндіній Г.М.
Голубєвій Н.І.
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Городиській Н.М.
Громико Л.В.
Гринько О.І.
Грузько Н.С.
Губській Л.М.
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Гуріній О.А.
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Євсєєвій Л.В.
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Єрьоменко А.І.
Ендеку Є.А.
Жорник С.М.
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Зілинській О.М.
Зенько Н.О.
Зуєвій Г.А.
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Коваленко Л.І.
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Крісановій І.І.
Кулаковій К.С.
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Куц Л.А.
Леках Ю.М.
Лисак Н.О.
Лихачовій Н.Ю.
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Лісняк О.С.
Ломаці Т.О.
Луцик Л.З.
Масловій І.П.
Масловій Т.В.
Мацко Я.О.
Межирицькій Л.А.
Методі Н.В.
Мещеряковій Н.Є.
Михайленко І.М.
Мойсеєнко С.Ю.
Молодецькій Г.О.
Науменко О.М.
Нікуліній А.О.
Ногиній В.В.
Овчинніковій Н.В.
Олейніковій Л.М.
Онопрійчі Г.М.
Павленко Т.Л.
Пащенко А.А.
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Світличному С.В.
Свєточевій І.І.
Середі В.І.
Сербіній Н.М.
Сегодіній В.В.
Сєдих Н.В.
Скрипник О.О.
Соколинській В.М.
Сороці Н.О.
Степаненко Т.О.
Степановій В.С.
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Тарасовій Н.І.
Теслюк В.С.
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Ткаченко Т.Д.
Третяковій Н.А.
Трон М.В.
Турчиній В.А.
Українцевій І.О.
Улановій С.М.
Улановій Н.О.
Унтіловій Г.І.
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Черняк С.В.
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Хирній О.О.
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Федоренко В.О.
Федоровій І.І.
Федорченко В.С.
Філіпову В.Є.
Фільчаковій С.В.
Фоменко Н.В.
Черкашину В.П.
Юшкевич С.Ф.
Яблоновській Ж.М.
Яковенко Т.К.
Яковлєвій О.Ю.
Якубенко Г.П.
Янгаєвій Т.Г.
Ярмак С.В.
Старшим лаборантам
і лаборантам:
Арцибашевій Н.С.
Биковець В.І.
Бурді Н.Є.
Вєтровій К.В.
Віноградець В.В.
Віслоус О.О.
Гаман Д.В.
Гамулі О.В.
Геращенко Г.Г.
Голуб Г.В.
Горьковець Н.М.
Громовій-Стасюк С.О.
Дорошиній Л.Ф.
Зайцевій В.П.
Зінченко І.Г.
Золотько З.С.

Івахненко О.Л.
Казначеєвій А.О.
Капустян Г.М.
Кашицькій Н.Б.
Кубатці Г.Ю.
Курякіній Л.М.
Лабузовій Ю.Ю.
Лазаревій І.Г.
Лещенко Л.П.
Льовіній М.І.
Маланчук О.О.
Машталер В.В.
Мизніковій Т.І.
Мінаковій С.А.
Мозговій О.О.
Мосенцевій С.М.
Патровій Н.С.
Печененко Н.М.
Пилипчук О.І.
Половинці Л.С.
Рибальченко Т.Л.
Ролик С.М.
Самуленко О.В.
Соколовій Л.О.
Сахно О.О.
Сітало О.Б.
Скарженюк Я.І.
Солодовніковій О.Є.
Терех Н.І.
Тімошиній І.О.
Уллах Н.В.
Шевченко К.С.
Юрченко О.О.
Юрченко О.С.
Якубі А.О.
Коледж НФаУ
Адміністративноуправлінському
персоналу:
Андроновій Н.Д.
Богдановій Л.М.
Будановій В.Є.
Гейко О.В.
Гузевій В.В.
Зарудко Т.П.
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Колісник В.М.
Коломієць І.В.
Лучаніновій Г.П.
Мацузі Т.І.
Момот В.О.
Поляковій І.П.
Рябусі Н.П.
Рябченко В.О.
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Строні О.В.
Сугачовій Т.О.
Фоміній Г.О.
Викладачам:
Абідовій Т.С.
Аксаковій В.В.
Безкоровайній Ю.Є.
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Берестовій В.В.
Гавриловій Н.Б.
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Єгорову М.І.
Завгородній О.А.
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Ісаєнко Ю.В.
Кійко І.В.
Логвіненко О.В.
Мартиненко А.Є.
Потаповій Л.І.
Рибалко Ю.М.
Сатуновській І.Ф.
Халіман О.В.
Цибульник Л.О.
Шабаєвій Ю.В.

Навчальнодопоміжному
персоналу:
Александровій В.О.
Ахтирській Н.Л.
Бабенко В.І.
Бурлаченко В.В.
Жилі С.Г.
Клюкіну А.Г.
Ковтуну М.А.
Крохмаль Н.В.
Мавріній Л.Ю.
Медведєву О.М.
Помазан Н.М.
Трохимову Л.М.
Урусовій В.Г.
Шубіній А.Я.
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