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Вельмишановні колеги!
Фармацію, що є невід’ємною складовою системи охорони здоров’я, слід розглядати як стратегічну галузь, що завжди перебуває в центрі державної політики. І розпочаті у країні прогресивні перетворення великою мірою залежать від професійної
компетентності кадрів. Місія нашого університету полягає у підготовці фахівців
з високим рівнем фахової компетентності та наданні їм сучасних знань.
Динамізм суспільного розвитку — це характерна риса нашого сьогодення. Знання, інформація, технології змінюються швидше, аніж ми встигаємо підготувати одне
покоління студентів. Кожний рік для нас — освітян і науковців — є надзвичайно насиченим та вагомим і вимагає від всього трудового колективу роботи з повною віддачею,
змушує невпинно рухатися вперед, аби триматися в авангарді освіти та науки.
Нещодавно МОНМС оприлюднило дані щодо рейтингу ТОП 25 найкращих
країн для здобуття вищої освіти, за яким Україна посідає 25-те місце серед 195 країн світу. Це досить високий результат, і ми пишаємося нашою молодою державою
та надбаннями національної системи вищої освіти, яку оцінювали світові експерти
більш ніж за 20-ма критеріями. І в цьому досягненні є частка і нашої вищої фармацевтичної школи.
Наш університет має високий рейтинг та статус і як один із провідних
ВНЗ міста, країни, міжнародного співтовариства щороку впевнено підтверджує статус національного навчального закладу. За результатами рейтингу, який

3

проводиться незалежними експертними організаціями ЮНЕСКО, серед 200 кращих
університетів України НФаУ посідає 19-те місце.
У непростий час для вищої школи ми з вами, задіявши необхідні активи і доклавши немалих зусиль у профорієнтаційній роботі, здійснили набір студентів,
зберегли колектив і забезпечили постійний розвиток університету. Необхідно
відзначити вагомі результати в освітній, науковій, міжнародній, соціальноекономічній діяльності. Маємо позитивні зрушення у кадровій роботі, що націлена на забезпечення якісно вищого рівня науково-педагогічного корпусу. Стабільно здійснюються соціальні виплати: заробітна плата, надбавки, премії, матеріальна допомога тощо. Планомірно реалізується прийнята трудовим колективом
Програма розвитку НФаУ до 2017 р.
Виняткова увага приділяється виконанню головного завдання університету із забезпечення високої якості підготовки випускників на основі покращення контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових методів і технологій навчання, підвищення фундаментальної та практичної підготовки, глибокої
інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, що відповідають вимогам сучасної вищої освіти.
Стратегічний напрям розвитку університету полягає в модернізації структури, змісту й організації навчального процесу на засадах компетентнісного підходу,
що зумовило структурну перебудову методичних систем навчання на основі введення
сучасних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів.
В університеті створено комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище: парк
комп’ютерної техніки складає 988 комп’ютерів, організовано 28 комп’ютерних класів, функціонують сервер та сайт дистанційного навчання, інтегрований корпоративний комплекс «Автоматизована система управління навчальним закладом».
В основі інформаційної структури університету — локальна комп’ютерна мережа, центр тестових технологій, Інтернет-сайти університету, наукова бібліотека, яка
має 11 читальних залів та 2 електронних читальних зали. Для контролю навчальних досягнень студентів забезпечено перехід на тестову форму моніторингу якості навчального процесу, що дає змогу здійснювати системний нагляд за траєкторією
знань студентів.
Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню освітнього
процесу. Ми з вами були засновниками підготовки навчально-методичної літератури для фармацевтичної освіти в нашій країні. За навчальний рік вийшли з друку
126 видань, з яких 8 підручників, 49 навчальних посібників. Особлива увага була приділена забезпеченню англомовних студентів навчальною літературою. За рік англійською мовою видано 32 видання.
Основним завданням кадрової політики університету залишається постійне підвищення інтелектуального кадрового потенціалу, що включає збереження фундаторів фармацевтичної науки та освіти, а також підтримку молоді. Активне
залучення молоді до дослідницької роботи, створення умов практичного втілен-

4

ня оригінальних ідей має бути одним із головних пріоритетів у науково-дослідній
діяльності університету.
Інтелектуальний потенціал науково-педагогічного корпусу університету: 686 працівників, з яких з науковим ступенем 88,4% (докторів наук — 105, кандидатів наук — 449 осіб). За минулий рік маємо високі результати: науковцями
виконувалося 277 дисертаційних робіт (66 докторських та 211 кандидатських); захищено 11 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Присвоєно вчене звання професора — 13, доцента — 31.
Продовжується планомірна робота з підготовки науково-педагогічного резерву,
зокрема проводяться ректорські зустрічі з молодими науковцями щодо перспектив
наукових досліджень та виконання кандидатських і докторських дисертацій.
Ми з гордістю можемо сказати, що наш НФаУ — унікальний навчальнонауковий комплекс, де не лише готуються кадри вищої кваліфікації, але й забезпечено на високому рівні організацію наукових досліджень, сформовано повний цикл
створення оригінальних лікарських засобів: від пошуку базової хімічної структури,
синтезу нової молекули, формування комбінаторних бібліотек, фармакологічного
скринінгу, вибору лідера та доведення його до статусу лікарського засобу з розробкою технічної документації для впровадження у виробництво за всіма правилами Належної фармацевтичної практики (GMP).
Цього року науковцями проводилися 229 НДР, у т.ч. 8 — фінансувалися з державних коштів за замовленням МОЗ України, 106 — на госпдоговірних умовах,
115 — ініціативні. У розробці знаходяться більше 200 лікарських препаратів широкого спектра фармакологічної дії. Отримано 85 патентів та 86 рішень про видачу патентів України.
2012/2013 навчальний рік в університеті оголошується роком науки. Особливу увагу в науковій діяльності слід звернути на результативність дисертаційних робіт,
впровадження лікарських засобів та наукових розробок у практичну фармацію.
Кабінетом Міністрів України 2012 рік визначений як рік спорту та здорового способу життя. Реалізація цієї програми потребує особливої уваги з боку проректора з виховної роботи, кафедр фізичного виховання та здоров’я, суспільних наук,
кафедр медико-біологічного циклу, деканів, Клініко-діагностичного центру, Центру
первинної медико-санітарної допомоги студентам, практичного психолога, наукової
бібліотеки, Студентського парламенту та профкому студентів, Культурного центру
та університетської газети «Молодість фармації».
Нам жити непросто. Державне замовлення залишається мізерним. Бюджет університету наповнюється переважно за рахунок підготовки студентів за контрактом.
Отже, першочерговим завданням для всього колективу є здійснення набору та збереження контингенту студентів. Тільки забезпечивши найвищий рівень якості підготовки
фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, ми зможемо забезпечити підвищення престижності університету.
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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.
Перед нашим колективом постають нові завдання. Ми маємо обирати максимально виважену й ефективну стратегію розвитку університету, і це потребує від усіх нас
виключно серйозного і відповідального ставлення.

Дозвольте висловити щиру вдячність нашому великому колективу
співробітників і студентів Національного фармацевтичного університету
за віддану, творчу, злагоджену працю і патріотизм, за докладені чималі зусилля
для подальшої розбудови університету й гідне вирішення проблемних
та актуальних питань вищої фармацевтичної освіти і науки України.

З великою повагою,
ректор В.П.Черних
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Ректорська рада
Голова
Заступники
Секретар

Черних В.П.
Гриценко І.С.
Коваленко С.М.
Пінаєва О.В.

– ректор, чл.-кор. НАН України, проф.
– перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф.
– проректор з наукової роботи, проф.
– фахівець планово-фінансового відділу

Проректори:

Попов С.Б.

– проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків),
проф.
– проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти), проф.
– проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, проф.
– проректор з адміністративно-господарської роботи

Котвіцька А.А.
Іванова К.А.
Смоляник В.Т.

Керівники структурних підрозділів, провідні науковці та фахівці:
Барковська О.Я. —

завідувач відділу практики та сприяння працевлаштування

Віннік Л.М. —

заступник ректора з навчальної роботи, доц.

Вишневська Л.І. —

декан фармацевтичного факультету, проф.

Власов В.С. —

директор комп’ютерного центру, доц.

Гавриш Н.Б. —

директор бібліотеки

Горячий В.Д. —

декан факультету з підготовки іноземних громадян, доц.

Дьоміна Ю.І. —

юрисконсульт

Дурасова Н.Ф. —

головний бухгалтер

Журенко В.В. —

помічник ректора

Зайченко Г.В. —

завідувач кафедри клінічної фармакології ІПКСФ, проф.

Калайчева С.Г. —

декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти, доц.

Коваленко З.І. —

заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян, доц.

Коваленко Л.М. —

заступник ректора з економічних питань

Кононенко Н.М. —

секретар вченої ради, проф.

Котенко О.М. —

директор видавничого центру, проф.

Крутських Т.В. —

декан факультету промислової фармації, доц.

Кузнєцов В.С. —

начальник відділу охорони праці та техніки безпеки

Малий В.В. —

декан факультету економіки та менеджменту, доц.

Набока О.І. —

декан медико-фармацевтичного факультету, проф.

Огарь С.В. —

зав. науково-методичної лабораторії з питань фарм. освіти, доц.

Панкратова Я.І. —

директор центру дистанційних технологій навчання

Перцев І.М. —

професор кафедри заводської технології ліків

Пімінов О.Ф. —

директор ІПКСФ, проф.

Пляка Л.В. —

практичний психолог науково-методичної лабораторії

Погорєлов С.В. —

відповідальний секретар приймальної комісії, доц.

Подстрелова З.Ф. —

заступник ректора з питань кадрової роботи

Прокопенко Т.С. —

директор коледжу, доц.

Ткаченко О.В. —

провідний фахівець науково-дослідної частини

Томаровська Т.О. —

голова первинної профспілкової організації, доц.

Яковлєва Л.В. —

завідувач кафедри фармакоекономіки, проф.

Яковлева О.Ю. —

редактор газети «Молодість фармації»
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Вчена рада
Голова
Заступники
Вчений секретар

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

Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, зав.
каф. суспільних наук, д. філос.
н., проф. Іванова К.А.
Проректор з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти), зав. каф.
соціальної фармації, д. фарм.
н., проф. Котвіцька А.А.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків), д. мед. н., проф.
Попов С.Б.
Проректор з адміністративно-господарчої
роботи
Смоляник В.Т.
Андріяненков О.В. — голова Ради молодих вчених
Аркуша А.О. — к. фарм. н.,
доц. , зав. каф. фізичного виховання та здоров’я
Башура О.Г. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. косметології
та аромології
Безуглий П.О. — д. фарм. н.,
проф. каф. фармацевтичної
хімії
Березнякова А.І. — д. мед. н.,
проф. каф. патологічної фізіології
Великий Д.Л. — к. фарм. н.,
доц., декан ф-ту підвищення
кваліфікації ІПКСФ
Віннік Л.М. — заст. ректора
з навчальної роботи, доц.
Вишневська Л.І. — д. фарм. н.,
проф., декан фармацевтичного ф-ту
Власов В.С. — к. техн. н., доц.,
директор
комп’ютерного
центру
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Гавриш Н.Б. — директор
наукової бібліотеки
Гарна С.В. — д. фарм. н.,
доц., зав. каф. якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
Георгіянц В.А. — д. фарм.
н., проф., зав. каф. фармацевтичної хімії
Гладух Є.В. — д. фарм. наук,
проф., зав. каф. промислової
фармації
Гонтова Т.М. — д. фарм. н.,
доц., зав. каф. ботаніки
Горячий В.Д. — к. хім. н.,
доц., декан ф-ту з підготовки
іноземних громадян
Дем’яненко В.Г. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. товарознавства
Дмитрієвський
Д.І.
—
д. фарм. н., проф. каф. заводської технології ліків
Доровський О.В. — к. екон.
н., доц., зав. каф. промислової фармації та економіки
ІПКСФ, ген. директор ТОВ
ФК «Здоров’я»
Дроговоз С.М. — д. мед. н.,
проф. каф. фармакології
Дурасова Н.Ф. — головний
бухгалтер
Євтіфеєва О.А. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. аналітичної
хімії
Журавель І.О. — д. хім. н.,
проф., зав. каф. токсикологічної хімії
Загайко А.Л. — д. біол. н.,
проф., зав. каф. біологічної
хімії
Зайцев О.І. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. процесів та

апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
Зайченко Г.В. — д. мед. н.,
проф., зав. каф. клінічної
фармакології ІПКСФ
Залюбовська О.І. — д. мед. н.,
проф., зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
Зупанець І.А. — д. мед. н.,
проф., зав. каф. клін. фармакології з фарм. опікою
Кабачний В.І. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. фізичної
та колоїдної хімії
Кайдалова Л.Г. — д. пед. н.,
проф., зав. каф. педагогіки
і психології ІПКСФ
Калайчева С.Г. — к. фарм. н.,
доц., декан ф-ту ступеневої
фарм. освіти
Карамишев Д.В. — д. н.
з держ. упр., зав. каф. менеджменту і адміністрування
Кірєєв І.В. — д. мед. н., проф.,
зав. каф. фармакотерапії
Кисличенко В.С. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. хімії природних сполук
Коваленко З.І. — к. фарм. н.,
доц., зав. каф. фундаментальної та мовної підготовки
Коваленко Л.М. — заст. ректора з економічних питань
Ковальов В.М. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. фармакогнозії
Котенко О.М. — д. фарм. н.,
проф., директор видавничого центру
Крутських Т.В. — к. фарм. н.,
доц., декан ф-ту промислової
фармації

ВЧЕНА РАДА
Левітін Є.Я. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. неорганічної
хімії
Малий В.В. — к. фарм. н.,
доц., декан ф-ту економіки
та менеджменту
Малоштан Л.М. — д. біол. н.,
проф., зав. каф. біології, фізіології та анатомії людини
Мнушко З.М. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. менеджменту та маркетингу в фармації
Набока О.І. — д. біол. н.,
проф., декан медико-фармацевтичного ф-ту
Немченко А.С. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. організації
та економіки фармації
Огарь С.В. — к. фарм. н.,
доц., зав. науково-методичної
лабораторії з питань фармацевтичної освіти
Перцев І.М. — д. фарм. н.,
проф. каф. заводської технології ліків
Пєнкін Ю.М. — д. фіз.-мат. н.,
проф., зав. каф. фармакоінформатики
Пімінов О.Ф. — д. фарм. н.,
проф., директор ІПКСФ
Погорєлов С.В. — к. фіз.мат. н., доц., відпов. секретар
приймальної комісії
Подстрелова З.Ф. — заступник ректора з питань кадрової роботи

Посилкіна О.В. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. управління
та економіки підприємства
Прокопенко Т.С. — к. фарм. н.,
доц., директор Коледжу НФаУ
Рубан О.А. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. заводської
технології ліків
Світлична Є.І. — к. філол. н.,
доц., зав. каф. українознавства та лат. мови
Сербін А.Г. — д. фарм. н.,
проф. каф. ботаніки
Стрельников
Л.С.
—
д. фарм. н., проф., зав. каф.
біотехнології
Тіманюк В.О. — к. фіз.-мат. н.,
проф., зав. каф. фізики
Тихонов О.І. — д. фарм. н.,
проф. каф. аптечної технології ліків
Тихонова С.О. — д. фарм. н.,
проф. зав. каф. аптечної технології ліків
Толочко В.М. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. управління
та економіки фармації ІПКСФ
Томаровська Т.О. — к. хім. н.,
доц., голова первинної профспілкової організації співробітників НФаУ
Торянік Л.А. — к. пед. н.,
доц., зав. каф. іноземних мов
Філімонова Н.І. — д. мед. н.,
проф., зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології

Хворост О.П. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. фармакогнозії
Шаповалова В.О. — д. фарм.
н., проф., зав. каф. фармацевтичного права ІПКСФ
Шемчук Л.А. — д. хім. н.,
проф. каф. органічної хімії
Штриголь С.Ю. — д. мед. н.,
проф., зав. каф. фармакології
Яковлєва Л.В. — д. фарм. н.,
проф. , зав. каф. фармакоекономіки
Ярних Т.Г. — д. фарм. н.,
проф., зав. каф. технології ліків
Бондарєва К.С. — магістрант 1 гр., спец. «Фармація»
Бондарчук І.С. — студ.
IV курсу, 2 гр., спец. «Клінічна фармація»
Зупанець М.В. — студ.
V курсу, 1 гр., спец. «Клінічна фармація»
Ігнатенко М.О. — студ.
III курсу, 10 гр., спец. «Фармація»
Лобанова Д.Б. — студ. III курсу, 10 гр., спец. «Фармація»
Майборода О.В. — студ.
IV курсу, 2 гр., спец. «Фармація»
Цивун В.В. — студ. V курсу,
23 гр., спец. «Фармація»
Ярославський В.В. — студ.
II курсу, 15 гр., спец. «Фармація»
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Основні здобутки
колективу НФаУ
за 2011 / 2012 н. р.
у цифрах і фактах
Структурні зміни
З 01.09.2011 р. створена юридична служба.
З 01.09.2011 р. ліквідовано кафедру економічної теорії.
З 01.10.2011 р. роз’єднано кафедру технології та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ на дві кафедри: кафедру клінічної фармакології
та кафедру технології та безпеки ліків.
– З 01.01.2012 р. бібліотека перейменована у наукову бібліотеку.
– З 01.02.2012 р. перейменовано навчально-наукову технологічну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів у науково-дослідну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.
•
–
–
–

• Кадровий потенціал
–
–
–
–
–
–
–

Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів та 48 кафедр.
Колектив НФаУ — 1865 співробітників.
Науково-педагогічний корпус: 686 працівників, з яких з науковим ступенем 88,4%
(докторів наук — 105, кандидатів наук — 449 осіб).
Присвоєно вчене звання: професора — 13, доцента — 31.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації:
Виконувались 277 дисертаційних робіт, з них 66 — докторські, 211 — кандидатські,
13 — наукові магістерські роботи.
Захищено у спеціалізованих вчених радах 11 докторських та 40 кандидатських
дисертацій.

• Освітня діяльність
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Контингент студентів, слухачів та інтернів — 15 629 осіб. (Контингент іноземних
студентів та слухачів підготовчого факультету складає 1206 осіб з 55 країн світу).
Набір у 2011/2012 н. р. за всіма спеціальностями та формами навчання — 2809 осіб
(університет — 2181 особа, коледж — 623 особи).
Випуск у 2011/2012 н. р. — 2309 осіб (2028 — випускники університету, 271 —
випускники коледжу).
Ліцензовано спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:
8.12010007 Лабораторна діагностика
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
Підготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями.
Здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу спеціальності 7.12020104 Технології
парфумерно-косметичних засобів.
Підготовлено пакет документів для проведення акредитації спеціальностей:
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)
8.03060107 Логістика
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія

Основні здобутки колективу НФаУ за 2011 /2012 н. р. у цифрах і фактах
–
–
–
–
–

7.18010010, 8. 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
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.
Підвищили кваліфікацію 548 викладачів університету і коледжу
Проведено 307 відкритих (показових) занять та лекцій майстер-класу

• Видавничий центр НФаУ
–
–
–
–
–

Вийшло з друку 126 видань: 8 підручників, 49 навчальних посібників, зокрема 25
з грифом МОНМС України.
Англійською мовою — 32 видання: 4 підручники та 8 навчальних посібників
з грифами МОНМС України, 13 навчальних посібників з грифом ЦМК НФаУ,
6 робочих зошитів, 1 монографія.
Загальний тираж виданої літератури склав 42 910 примірників.
Виходять наукові журнали «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал
органічної та фармацевтичної хімії» та газета «Молодість фармації», видавцем
яких є університет.
Випускаються наукові журнали, співзасновником яких є НФаУ: «Фармацевтичний
журнал», «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації»,
«Український біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».

• Наукова бібліотека НФаУ
–
–
–
–
–

10 читальних залів, 2 електронних читальних зали (парк комп’ютерної
техніки бібліотеки складає 70 ПК).
Бібліотечний фонд — 560 000 примірників на паперових носіях.
Нові надходження до бібліотечного фонду — 11 305 примірників літератури.
Створено електронний архів 2000 документів НФаУ.
Експонувалося 130 книжкових виставок, що представляли 1600 видань.

• Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення
–
–
–
–
–
–
–

Функціонують 28 комп’ютерних класів.
Парк комп’ютерної техніки складає 988 комп’ютерів (придбано 75 персональних
комп’ютерів).
Кількість мультимедійних проекторів — 64.
Поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами.
Функціонує web-сайт НФаУ.
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.

• Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
–
–
–
–

Керівництво практикою здійснюють 24 кафедри.
Базами практики є 539 аптечних та фармацевтичних закладів та підприємств.
Проведено щорічну конференцію за результатами практики «Підсумки
навчально-виробничої практики студентами випускного курсу спеціальності
«Фармація».
Спільно з Харківським обласним центром працевлаштування вдруге проведено
Ярмарок вакансій.
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• Профорієнтаційна робота
–
–
–

–
–
–
–

Видано довідник «Абітурієнту НФаУ-2012» та 5 спеціалізованих випусків
університетської газети «Молодість фармації» для абітурієнтів.
Започатковано електронну реєстрацію абітурієнтів на сайті НФаУ.
Проведено 92 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 37 містах України.
На базі НФаУ проведено 6 Днів відкритих дверей.
Проведено пілотне тестування з фахових дисциплін медико-фармацевтичного
профілю у 41 коледжі серед 2095 студентів.
Інформація про НФаУ розміщена у 11 спеціалізованих виданнях тиражем
близько 190 тис. примірників

• Наукова діяльність
–

–
–
–
–
–

–

На кафедрах та науково-дослідних лабораторіях виконувалося 229 НДР на суму
3312,07 тис. грн., у т. ч. 8 НДР фінансувалися з державних коштів за замовленням
МОЗ України на суму 1628,70 тис. грн., 106 — на госпдоговірних умовах на суму
1683,37 тис. грн., 115 — ініціативні.
У розробці знаходяться більше 200 лікарських препаратів широкого спектра
фармакологічної дії.
Отримано 85 патентів та 86 рішень про видачу патентів України, подано
83 заявки на винаходи та корисні моделі з метою одержання патентів України.
На базі НФаУ проведено 13 науково-практичних конференцій та заходів
міжнародного та всеукраїнського рівня.
Участь у 7 виставках міжнародного та всеукраїнського рівня.
Спеціалізовані вчені ради
– Спецрада Д 64.605.01: голова — проф. Черних В.П., заступник — проф.
Гриценко І.С., вчений секретар — проф. Георгіянц В.А. Проведено 26 засідань,
захищено 5 докторських та 16 кандидатських дисертацій.
– Спецрада Д 64.605.02: голова — проф. Толочко В.М., заступник — проф.
Чуєшов В.І., вчений секретар проф. Дмитрієвський Д.І. Проведено 31 засідання,
захищено 3 докторські та 21 кандидатська дисертації.
– Спецрада Д 64.605.03: голова — проф. Зупанець І.А., заступник — проф.
Малоштан Л.М., вчений секретар проф. Сахарова Т.С. Проведено 20 засідань,
захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
Студентське наукове товариство — 48 наукових гуртків кафедр, 740 студентів;
проведена щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання
створення нових лікарських засобів», проведено І тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.

• Коледж НФаУ
–
–
–
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Кадровий потенціал: педагогічні кадри — 91, АУП — 31 особа, навчальнодопоміжний персонал — 70 осіб.
Контингент студентів — 1523 особи.
Набір на 1 курс — 628 осіб; випуск 2012 р.— 277 фахівців.

Основні здобутки колективу НФаУ за 2011 /2012 н. р. у цифрах і фактах
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Підготовчі курси — 90 слухачів.
Удосконалення навчально-виховного процесу:
Акредитація спеціальності 5.12020101 «Фармація»
Розробка нових навчальних програм для студентів ВНЗ І–ІІІ р. а. спеціальності
5.12020101 «Фармація» (у співавторстві з Житомирським базовим фармацевтичним коледжем ім. Г.С. Протасевича (затверджені МОЗ, 2011) — 20
Корегування змісту галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 6.120201
«Фармація» ОКР бакалавр на підставі компетентнісного підходу.
Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів: загалом 37 видань
(навчальні посібники — 2, тестові завдання — 3, робочі зошити з дисциплін — 10,
методичні рекомендації — 22).
Поповнення бібліотечного фонду на 2765 примірників навчально-методичної
літератури.
Практична підготовка — 650 студентів, 35 баз практики, укладено 570 договорів
з аптечними закладами та підприємствами.
На базі коледжу проведено 13 науково-практичних конференцій та заходів
обласного рівня.
Профорієнтаційна робота: виїзні дні НФаУ — 28, Дні відкритих дверей на базі
коледжу — 9.
Госпрозрахункова діяльність — близько 8,4 млн. грн.

• Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Інститут співпрацює з 25 регіонами України
Проведено цикли тематичного удосконалення для фахівців фармації
Придністровської Молдавської Республіки.
Проведено 120 циклів підвищення кваліфікації.
Пройшли навчання 5234 спеціалісти, у т. ч. 3801 слухач, 1420 інтернів та
13 магістрантів.
Госпрозрахункова діяльність — понад 10 млн. грн.
Видано 2 підручники, 12 методичних і практичних посібників, підготовлено
до друку 11 методичних рекомендацій.
Виконуються 14 докторських та 31 кандидатська дисертація.
Опубліковано 354 статті.
Отримано 17 патентів на винаходи та 17 інформаційних листів і рекомендацій.
Триває науково-дослідна робота зі створення 5 нових лікарських засобів.

• Міжнародна діяльність
–
–
–
–
–

Співпраця з 53 вищими навчальними закладами 25 країн Європи, Азії та Африки.
Надано понад 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 20 міжнародних виставках, конференціях, семінарах: (Туркменістан,
Австрія, Франція, Білорусь, Казахстан, Грузія, Росія).
Академічні обміни:
Стажування на базі НФаУ студентів та магістрантів фарм. ф-ту Казахського
національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан; викладачів фарм. ф-ту НДУ «Бєлгородський державний університет»,
Російська Федерація.
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–

–
–

–

–

Практика за кордоном студентів НФаУ медико-біологічного факультету
на базі фармацевтичного факультету медичного університету м. Білосток, Республіка Польща.
Офіційні візити делегацій НФаУ:
Відбулось понад 30 відряджень співробітників та студентів університету до Таджикистану, Казахстану, Туркменістану, Австрії, Грузії, Російської Федерації,
Польщі, Литовської Республіки, Італії, Франції, Республіки Білорусь, Німеччини.
Офіційні візити іноземних делегацій: Проведено прийом 20 іноземних делегацій з Туреччини, Ісламської Республіки Ірак, Казахстану, Таджикистану, Конго, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, Азербайджану, Ірану, Лівану, Тунісу, Єгипту, Узбекистану.
Участь НФаУ у 10 міжнародних організаціях.

• Фінансово-економічна діяльність
За 2011/2012 н. р.
– Надходження коштів склало 17910,5 тис. грн. загального фонду бюджету
та 112504,5 тис. грн. спеціального фонду бюджету
– Видатки загального та спеціального фондів: 118493,1 тис. грн., у т. ч. на заробітну плату з нарахуваннями — 82276,6 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 та нагороди
–

–

–

–
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золота медаль і диплом у номінації «Інновації у використанні інформаційнокомунікаційних технологій в освітньому процесі», диплом «За активне упровадження у навчальний процес освітніх інновацій» на виставці «Інноватика в сучасній освіті України», 2011 р.
диплом Гран-прі та пам’ятна нагорода в номінації «Розвиток студентської
науково-дослідної роботи», Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта
та кар’єра — День студента 2011».
диплом та пам’ятна нагорода «Лідер міжнародної діяльності» в номінації
«Розвиток студентської науково-дослідної роботи», диплом «За активну роботу
в модернізації системи освіти»; Третя Міжнародна виставка «Сучасні навчальні
заклади 2012».
За високі досягнення у 2011/2012 н. р. та з нагоди Дня фармацевтичного працівника відзнаки отримали 105 співробітників НФаУ.

Календар подій
Інформаційні повідомлення
ректора В.П. Черних
на засіданнях Вченої ради НФаУ
у 2011 /2012 н. р.
За традиці ю, що склалася в університеті,
кожне засідання Вченої ради НФаУ розпочина ться 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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ч ервень

Підсумки
діяльності
Національного
фармацевтичного університету
за 2011/2012 н. р.

Кадровий потенціал
Національного
фармацевтичного університету

Заступник ректора
з кадрових питань
З.Ф. Подстрелова

Кадрове забезпечення — один із основних показників
якості освіти
У 2011/2012 н. р. Національний фармацевтичний університет
як провідний навчальний заклад з підготовки фахівців для вітчизняної фармацевтичної галузі — справжня кузня кадрів — вирішував маштабні завдання за напрямами:
• модернізація інфраструктури університету як потужного
навчально-науково-іноваційного комплексу;
• підвищення рівня професійної компетентності керівних
та науково-педагогічних кадрів університету;
• формування кадрового резерву на керівні посади;
• підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації;
• омолодження корпусу завідувачів кафедр, професорів ка-

федр, докторів наук;
• підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності;
• атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
• підтримка талановитої наукової молоді.
Модернізація університетської інфраструктури як елемент удосконалення
якості освіти
До базових складових університетської інфраструктури входять 8 факультетів,
у структурі яких у 2011/2012 н. р. функціонувало 48 кафедр.
На виконання «Програми розвитку НФаУ у 2011–2017 роках», виходячи із перспектив розвитку факультетів і кафедр у 2012/2013 н. р. та з метою удосконалення організації навчального процесу, в університеті здійснено реорганізацію деяких структурних підрозділів:
– з 01.09.2011 р. створена юридична служба;
– з 01.09.2011 р. ліквідовано кафедру економічної теорії;
– з 01.10.2011 р. роз’єднано кафедру технології та клінічної фармакології з фармацевтичною опікою ІПКСФ на дві кафедри: кафедру клінічної фармакології та кафедру
технології та безпеки ліків;
– з 01.01.2012 р. бібліотека перейменована у наукову бібліотеку;
– з 01.02.2012 р. перейменовано навчально-наукову технологічну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів у науково-дослідну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.
На кафедрах університету працює висококваліфікований колектив викладачів: наявна висока питома вага докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів: 420 осіб
(66,9%) мають вчені звання (394 — у 2010/2011 н. р.), 554 особи (88,4%) мають науковий ступінь (536 — у 2010/2011 н. р.).
За даними МОЗ України, у 2011 р. питома вага у ВНЗ України IV рівня акредитації:
докторів наук — 15%, професорів — 12,2%, кандидатів наук — 57,1%, доцентів — 31%.
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Кадровий потенціал НФаУ

Кадровий склад університету
Науково-педагогічні працівники
Наукові працівники
Педагогічні працівники
Адміністративно-управлінський персонал
Навчально-допоміжний персонал
Обслуговуючий персонал
ІПКСФ
Коледж НФаУ
Загальна чисельність працівників

2011/2012 н. р.

2010/2011 н. р.

686 (у т.ч.
626 — НФаУ,
60 сумісників)
69
73
322
258
459
109
174
1865

659 (у т.ч. 587 — НФаУ,
72 сумісники)
69
67
347
269
504
105
169
2013

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

2011/2012 н. р.
48

2010/2011 н. р.
47

42 (87,5%)
6 (12,5%)
44
50
88,4%

40 (85%)
7 (15%)
45
49
91,3%

626
87 (13,8%)
333 (53,1%)
105 (16,7%)
449 (71,7%)
87,9%
61%
12,2%
71%
83%

587
75 (12,7%)
319 (54,3%)
97 (16,5%)
439 (74,8%)
86,6%
59,7%
8,7%
57,4%
80,7%

23 (100%)

23 (100%)

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 3 — мають науковий ступінь доктора наук, 2 — виконують
докторські дисертації.
• Завідувачі кафедр — 48 осіб, з них 42 особи (87,5%) мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора; 6 осіб (12,5%) — 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.
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Підсумки діяльності НФаУ за 2011/2012 н. р.
Керівний склад кафедр
У НФаУ проводиться постійна планомірна робота, спрямована на реалізацію вдосконалення управлінського корпусу завідувачів кафедр як головного структурного підрозділу університету із здійснення освітнього процесу.
У 2011/2012 навчальному році кафедри очолюють:
• доктори наук, професори — 42 кафедри (87,5%), захистили докторські дисертації: зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ доц. Кайдалова Л.Г., зав. каф. якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ Гарна С.В.;
• кандидати наук, доценти — 6 кафедр (12,5%), виконують докторські дисертації:
зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ доц. Доровський О.В.
Кафедри, які очолюють, доктори наук, професори — 42 (2010/2011 н. р. — 40)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аналітичної хімії
Аптечної технології ліків
Біології, фізіології та анатомії людини
Біотехнології
Біологічної хімії
Ботаніки

Євтіфеєва О.А., д. фарм. н., доц., 44 р.
Тихонова С.О., д. фарм. н., проф., 49 р.
Малоштан Л.М., д. біол. н., проф., 55 р.
Стрельников Л.С., д. фарм. н., проф., 62 р.
Загайко А.Л., д. біол. н., доц., 38 р.
Гонтова Т.М., д. фарм. н., доц., 43 р.
(захищена докт. дис. у 2012 р.)
7. Заводської технології ліків
Рубан О.А., д. фарм. н., проф., 40 р.
8. Клінічної лабораторної діагностики
Залюбовська О.І., д. мед. н., проф., 47 р.
9. Клінічної фармакології з фармопікою
Зупанець І.А., д. мед. н., проф., 54 р.
10. Косметології та аромології
Башура О.Г., д. фарм. н., проф., 51 р.
11. Клінічної фармакології ІПКСФ
Зайченко Г.В., д. мед. наук, проф., 45 р.
12. Медичної хімії
Гриценко І.С., д. хім. н., проф., 62 р.
13. Менеджменту та маркетингу в фармації
Мнушко 3.М., д. фарм. н., проф., 63 р.
14. Менеджменту і адміністрування
Карамишев Д.В., д. н. з держ. упр.,
проф., 41 р.
15. Мікробіології, вірусології та імунології
Філімонова Н.І., д. мед. н., проф., 45 р.
16. Неорганічної хімії
Левітін Є.Я., д. хім. н., проф., 61 р.
17. Організації та економіки фармації
Немченко А.С., д. фарм. н., проф., 59 р.
18. Органічної хімії
Черних В.П., д. хім. н., д. фарм. н., проф., 72 р.
19. Патологічної фізіології
Кононенко Н.М., д. мед. н., доц., 36 р.
20. Промислової фармації
Гладух Є.В., д. фарм. н., проф., 49 р.
21. Процесів і апаратів хіміко-фармацевтич- Зайцев О.І., д. фарм. н., проф., 51 р.
них виробництв
22. Педагогіки і психології ІПКСФ
Кайдалова Л.Г., д. пед. наук, проф., 51 р.
23. Соціальної фармації
Котвіцька А.А., д. фарм. наук, проф., 40 р.
24. Суспільних наук
Іванова К.А., д. філософ. наук, проф., 53 р.
25. Технології ліків
Ярних Т.Г., д. фарм. н., проф., 52 р.
26. Технології та безпеки ліків ІПКСФ
Пімінов О.Ф., д. фарм. н., проф., 67 р.
27. Товарознавства
Дем’яненко В.Г., д. фарм. н., проф., 65 р.
28. Токсикологічної хімії
Журавель І.О., д. хім. н., проф., 46 р.
29. Управління та економіки фармації ІПКСФ
Толочко В.М., д. фарм. н., проф., 61 р.
30. Управління якістю
Коваленко С.М., д. хім. н., проф., 52 р.
31. Управління та економіки підприємства
Посилкіна О.В., д. фарм. н., проф., 56 р.
32. Фармакогнозії
Хворост О.П., д. фарм. н., проф., 52 р.
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33. Фармакоекономіки
34. Фармакології
35. Фармакотерапії
36. Фармацевтичного права
37. Фармацевтичної хімії
38. Фармакоінформатики
39. Фізики
40. Фізичної та колоїдної хімії
41. Хімії природних сполук
42. Якості, стандартизації та сертифікації ліків
ІПКСФ

Яковлєва Л.В., д. фарм. н., проф., 65 р.
Штриголь С.Ю., д. мед. н., проф., 49 р.
Кіреєв І.В., д. мед. н., проф., 50 р.
Шаповалова В.О., д. фарм. н., проф., 54 р.
Георгіянц В.А., д. фарм. н., проф., 46 р.
Пєнкін Ю.М., д. фіз.-мат. н., проф., 52 р.
Тіманюк В.О., к. фіз.-мат. н., проф., 63 р.
Кабачний В.I., д. фарм. н., проф., 57 р.
Кисличенко В.С., д. фарм. н., проф., 53 р.
Гарна С.В., д. фарм. наук, доц., 54 р.
(захистила докт. дис. у 2012 р.)

Кафедри, які очолюють кандидати наук, доценти — 6 (2010/2011 н. р. — 7)
1. Гуманітарних наук
2. Іноземних мов
3. Фундаментальної та мовної підготовки
4. Промислової фармації та економіки ІПКСФ
5. Українознавства та латинської мови
6. Фізвиховання та здоров’я

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
Світлична Є.І., к. філол. н., доц., 63 р.
(докторська дисертація не запланована)
Аркуша А.О., канд. фарм. н., доц., 57 р.
(докторська дисертація не запланована)

Системна робота ректорату забезпечила підвищення якісного рівня керівного складу кафедр та зменшення кількості кафедр, які очолювали не доктори наук. У порівнянні
з минулими роками очолювали кафедри кандидати наук:
2009/2010 н. р. — 11; 2010/2011 н. р. — 7; 2011/2012 н. р. — 6.
Результатом ефективної кадрової політики є покращення рейтингових показників — наявність у завідувачів кафедр вченого звання професора та наукового ступеня доктора наук (у 2012 р. присвоєно вчене звання професора зав. каф. клінічної фармакології
ІПКСФ Зайченко Г.В., зав. каф. патологічної фізіології Кононенко Н.М., зав. каф. біологічної хімії Загайко А.Л., зав. каф. токсикологічної хімії Журавель І.О., зав. каф. менеджменту та адміністрування Д.В. Карамишеву, зав. каф. фармакотерапії Кіреєву І.В.)
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 професорсько-викладацького корпусу. Ректорат активно працює над омолодженням кадрового складу завідувачів кафедр.
У 2011/2012 н. р. 7 кафедр, завідувачі яких досягли зрілого віку, очолили молоді доктори наук:
• Аналітичної хімії — Євтіфеєва О.А., д. фарм. н., доц., 44 р.
• Аптечної технології ліків — Тихонова С.О., д. фарм. н., проф., 49 р.
• Ботаніки — Гонтова Т.М., д. фарм. н., доц., 43 р. (захистила докт. дис. у 2012 р.)
• Клінічної фармакології ІПКСФ — Зайченко Г.В., д. мед. наук, проф., 45 р.
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•
•
•
•

Соціальної фармації — Котвіцька А.А., д. фарм. наук, проф., 40 р.
Фармакогнозії — Хворост О.П., д. фарм. н., проф., 52 р.
Фармакології — Штриголь С.Ю., д. фарм. н., проф., 49 р.
Фармакотерапії — Кіреєв І.В., д. фарм. н., проф., 50 р.

Формування резерву на посади завідувачів кафедр
Пріоритетне значення для успішної реалізації програмних цілей кадрової політики
має формування резерву на посади завідувачів кафедр: доктора наук або кандидата наук,
який виконує докторську дисертацію.
Кадровий резерв формується з метою добору та підготовки до роботи на посадах завідувачів кафедр.
У 2011/2012 н. р.: мають резерв: — 38 кафедр (79%):
24 кафедри (50%) — резерв — доктор наук
14 кафедр (29%) — резерв — кандидат наук, який виконує докторську дисертацію.
Не мають резерву — 10 кафедр (21%):
• гуманітарних наук;
• клінічної фармакології ІПКСФ;
• менеджменту на адміністрування;
• мікробіології, вірусології та імунології;
• промислової фармації та економіки ІПКСФ;
• педагогіки і психології ІПКСФ;
• соціальної фармації;
• українознавства та латинської мови;
• фізичного виховання та здоров’я;
• фундаментальної та мовної підготовки.
Кафедри, які мають резерв — доктора наук — 24 кафедри (2010/2011 н. р. — 23)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аналітичної хімії (Колеснік С.В., д. фарм. н., 46р. (захистив докт. дис. у 2012 р.))
Ботаніки (Ковальов С.Н., д. фарм. н., доц. 41 р. (захистив докт. дис. у 2012 р.))
Біологічної хімії (Набока О.І., д. біол. н., проф., 45 р.)
Біології, фізіології та анатомії людини (Філіпцова О.В., д. біол. н., 38 р.)
Клінічної лабораторної діагностики (Березнякова М.Є., д. мед. н., 46 р.)
Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (Попов С.Б., д. мед. н., проф., 51 р.)
Косметології та аромології (Половко Н.П., д. фарм. н., доц., 44 р.)
Медичної хімії (Ісаєв С.Г., д. фарм. н., проф., 54 р.)
Менеджменту та маркетингу у фармації (Пестун І.В., д. фарм. н., доц., 36 р.)
Органічної хімії (Шемчук Л.А., д. хім. н., проф., 56 р.)
Організації та економіки фармації (Панфілова Г.Л., д. фарм. н., доц., 43 р.)
Патологічної фізіології (Тюпка Т.І., д. мед. н., проф., 42 р.)
Технології ліків (Вишневська Л.І., д. фарм. н., проф., 46 р.)
Токсикологічної хімії (Мерзлікін С.І., д. фарм. н., проф., 51 р.)
Управління якістю (Підпружников Ю.В., д. фарм. н., проф., 48 р.)
Управління та економіки фармації ІПКСФ (Галій І.В. д. фарм. н., доц., 39 р.)
Фармацевтичної хімії (Українець І.В., д. хім. н., проф., 51 р.)
Фармакоекономіки (Міщенко О.Я., д. фарм. н., доц., 48 р.)
Фармакології (Щокіна К.Г., д. фарм. н., доц., 47 р. )
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•
•
•
•
•

Фармакотерапії (Деримедвідь Л.В., д. мед. н., проф., 44 р.)
Фармакогнозії (Попова Н.В., д. фарм. н., 54 р., захистила докт. дис. у 2012 р.)
Фізичної та колоїдної хімії (Блажеєвський М.Є., д. хім. н., проф., 57 р.)
Фізики (Стороженко Г.П., д. фіз.-мат. н., доц., 41р.)
Хімії природних сполук (Комісаренко А.М., д. фарм. н., проф., 49 р.)

Кафедри, які мають резерв — кандидата наук, який виконує докторську
дисертацію — 14 кафедр (2010/2011 н. р. — 15)
Шпичак О.С., к. фарм. н., 35 р.
(план завершення докторської дисертації — 2016 р.)
Стрілець О.П., к. біол. н., 42 р.
Біотехнології
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Бобрицька Л.О., к. фарм. н., 38 р.
Заводської технології ліків
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Буданова Л.Г., к. пед. н., 35 р.
Іноземних мов
(план завершення докторської дисертації — 2013 р.)
Ведернікова О.І., к. техн. н., 41 р.
Неорганічної хімії
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Кутова О.В., к. техн. н., 48 р.
Процесів і апаратів техн. фарм.
(план завершення докторської дисертації — 2014 р.)
виробництв
Крутських Т.В., к. фарм. н., 42 р.
Промислової фармації
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Шевченко Н.В., к. соціол. н., 32 р.
Суспільних наук
(план завершення докторської дисертації — 2015 р.)
Цубанова Н.А., к. фарм. н., 38 р.
Технології та безпеки ліків ІПКСФ
(план завершення докторської дисертації — 2013 р.)
Дем’яненко Д.В., к. фарм. н., 36 р.
Товарознавства
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Сагайдак-Нікітюк Р.В., к. фарм. н., 37 р.
Управління та економіки
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
підприємства
Яценко Н.М., к. фіз.-мат. н., 53 р.
Фармакоінформатики
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Абросімов О.С., к. фарм. н., 56 р.)
Фармацевтичного права ІПКСФ
(план завершення докторської дисертації — 2012 р.)
Якості, стандартизації та сертифікації Владимирова І.М., к. фарм. н., 29 р.
(план завершення докторської дисертації — 2014 р.)
ліків ІПКСФ
Аптечної технології ліків

Завідувачам кафедр, де відсутній резерв, необхідно поліпшити якісні характеристики щодо забезпечення дієвого резерву та вжити відповідні заходи.
Кафедри університету мають надзвичайно потужний науково-педагогічний потенціал з числа докторів наук, професорів — 106 осіб, завдяки якому здійснюється інтенсивна
підготовка докторів і кандидатів наук та невпинно зростає якісний склад професорськовикладацького корпусу університету.
Характеристика науково-педагогічних працівників за віком
У 2011/2012 н. р. середній вік НПП складає 44 роки, у т. ч. докторів наук — 53 роки,
кандидатів наук — 33 роки.
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Кількість викладачів пенсійного віку — 17% (ВНЗ МОЗ України — 22,6%).
Кандидатів наук допенсійного віку — 87,9%.
Докторів наук допенсійного віку — 61%.
Середній вік:
• завідувачів кафедр — 52 роки (29% — пенсійного віку; 71% — допенсійного
віку); до 40 р. — 10,4%; 41–50 рр. — 27,1%; 51–60 рр. — 37,5%; 61 р. і старше — 25% (ВНЗ
МОЗ України — 46,7% пенсійного віку);
• 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).
Позитивною тенденцією кадрової політики є значне зменшення середнього віку:
– кандидатів наук (2011/2012 н. р. — 33 р.; 2010/2011 н. р. — 43,5 р.);
– докторів наук (2011/2012 н. р. — 53 р.; 2010/2011 н. р. — 55 р.);
– завідувачів кафедр (2011/2012 н. р. — 52 р.; 2010/2011 н. р. — 55 р.);
– збільшення кількості кафедр, які очолюють доктори наук допенсійного віку,
на 13,6% (2011/2012 н. р. — 71,0%, 2010/2011 н. р. — 57,4%).
Суттєве омолодження корпусу завідувачів кафедр і професорів кафедр та підвищення середнього віку докторів наук є пріоритетним у кадровій політиці. Сьогодні в НФаУ
працює 83% викладачів допенсійного віку. Молодим педагогам будувати майбутнє університету та переймати професійний досвід старшого покоління.
Створення інституту підготовки резерву на керівні посади: ректора, проректорів, деканів, завідувачів кафедр
Протягом 2011/2012 навчального року здійснювалась підготовча робота зі створення
інституту підготовки резерву на посади ректора, проректорів, деканів, завідувачів кафедр
та розроблялась програма навчання молодих викладачів, яка дасть змогу набути різносторонньої підготовки, широкого професійного кругозору і практичного досвіду.

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Ефективність підготовки в аспірантурі — 100%.
Виконувались 277 дисертаційних робіт, з них 66 докторських, 211 кандидатських,
13 наукових магістерських робіт.
Захищено у Спеціалізованих вчених радах 11 докторських та 40 кандидатських
дисертацій.
Продовжується активна підготовка резерву — докторів наук.
• Захищено 11 докторських дисертацій:
1. Галій Л.В., доцент кафедри управління економіки фармації
2. Гарна С.В., завідувач кафедри якості, сертифікації та стандартизації ліків
3. Гонтова Т.М., завідувач кафедри ботаніки
4. Євтушенко О.М., доцент кафедри маркетингу та менеджменту фармації
5. Ковальов С.В., доцент кафедри ботаніки
6. Колісник С.В., доцент кафедри аналітичної хімії
7. Попова Н.В., доцент кафедри фармакогнозії
8. Соколова Л.В., здобувач кафедри аптечної технології ліків
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9. Супрун Е.В., доцент кафедри технології та безпеки ліків
10. Туляков В.О., здобувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною
опікою
11. Щокіна К.Г., доцент кафедри фармакології.
Захищено 2 докторські дисертації науковцями, які займають посаду завідувача кафедри: С.В. Гарна (завідувач кафедри якості, сертифікації та стандартизації ліків)
та Т.М. Гонтова (завідувач кафедри ботаніки).
ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ: протягом 2009–2012 років загалом потенціал корпусу
докторів наук збільшився на 39 осіб.

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Захищено дисертацій (всього):
докторських
кандидатських
Виконувалось дисертацій (всього):
докторських
кандидатських
з них для практичної фармації, медицини, хімікофармацевтичних підприємств (всього):
докторських
кандидатських
На розгляді у спецрадах (всього):
докторських
кандидатських
Проходять підготовку:
в докторантурі всього
з них громадяни України (держбюджет)
громадяни України (контракт)
іноземні громадяни (контракт)
в аспірантурі (всього):
з них громадяни України (держбюджет)
громадяни України (контракт)
іноземні громадяни (контракт)
Проходять цільову підготовку
для фармфакультетів:
Донецький державний медичний університет
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Кримський державний медичний університет
Тернопільський державний медичний університет
Івано-Франківський державний медичний університет
Одеський державний медичний університет
Вінницький національний медичний університет
Буковинський національний медичний університет
Житомирський базовий фармацевтичний коледж

2010/2011 н.р.
62
9
53
291
62
229

2011/2012 н.р.
51
11
40
277
66
211

74

71

4
70
18
2
16

3
68
37
7
30

4
4
96
53
35
8

6
4
1
1
115
60
43
12

3 докт., 25 асп.

3 докт., 20 асп.

10 асп.

9 асп.

2 докт., 3 асп.

2 докт., 1 асп.

1 асп.
1 докт., 1 асп.
4 асп.
3 асп.
1 асп.
1 асп.
1 асп.

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

2011 р.
2
17
з захистом дисертації — 14
3,
з захистом дисертації — 2

план 2012 р.
1
18
4

Ефективність докторантури та аспірантури (бюджет) у 2011р. — 100%.
У 2011/2012 н. р. захищено випускниками докторантури та аспірантури (бюджет) 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Працевлаштування на кафедрах випускників аспірантури
з відривом від виробництва та докторантури (бюджет)
Кафедри
Технологічні
Хіміко-фармакогностичні
Управлінсько-економічні
Медико-біологічні

2011 р.

2012 р. — проект

2 докторанти,
17 аспірантів
1 докторант, 8 аспірантів
1 докторант, 7 аспірантів
1 аспірант
1 аспірант

1 докторант,
18 аспірантів
1 докторант, 5 аспірантів
8 аспірантів
3 аспіранти
2 аспіранти

Позитивні реалії кадрової політики 2011/2012 н.р.
Присвоєно
вчене звання
Професора
13
Доцента
31

Присуджено
науковий ступінь
Кандидата наук
37
Доктора наук
9

Виконується дисертацій
Докторських
Кандидатських

Професори, які отримали атестати у 2011/2012 н. р.
1. Вишневська Л.І., каф. ЯССЛ
2. Литвинова О.М., каф. клінічної лабораторної діагностики
3. Ісаєв С.Г., каф. медичної хімії
4. Карамишев Д.В., каф. менеджменту та адміністрування
5. Тюпка Т.І., каф. патологічної фізіології
6. Волковой В.А., каф. патологічної фізіології
7. Деримедвідь Л.В., каф. фармакотерапії
8. Журавель І.О., каф. токсикологічної хімії
9. Набока О.І., каф. біологічної хімії
10. Зайченко Г.В., каф. фармакології
11. Кравченко В.М., каф. біології, фізіології та анатомії людини
12. Котенко О.М., каф. технології ліків
13. Кіреєв І.В., каф. фармакотерапії
Доценти, які отримали атестати у 2011/2012 н. р.
1. Сліпченко Г.Д. , каф. ЗТЛ
2. Малиновська С.А., каф. ЗТЛ
3. Колісник О.В., каф. фармацевтичної хімії
4. Косяченко К.Л., каф. ЯССЛ
5. Демешко О.В., каф. фармакогнозії
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Захищено
дисертацій
10
32

Кадровий потенціал НФаУ
6. Бородіна Н.В., каф. фармакогнозії
7. Торяник Е.Л., каф. клінічної лабораторної діагностики
8. Сінявіна Л.В., каф. гуманітарних наук
9. Карабут Л.В., каф. клінічної лабораторної діагностики
10. Кухтенко О.С., каф. промислової фармації
11. Алєкперова Н.В., каф. менеджменту та маркетингу у фармації
12. Щербак О.А., каф. біології, фізіології та анатомії людини
13. Шмирьова Ю.В., каф. промислової фармації
14. Ніколайчук Н.О., каф. промислової фармації
15. Криклива І.О., каф. промислової фармації
16. Животова О.М., каф. фізики
17. Шовкова З.В., каф. токсикологічної хімії
18. Шевченко В.О., каф. технології та безпеки ліків
19. Ролік С.М., каф. технології та безпеки ліків
20. Тіманюк І.В., каф. менеджменту та маркетингу у фармації
21. Карасьова О.В., каф. іноземних мов
22. Єрьоменко Р.Ф., каф. біології, фізіології та анатомії людини
23. Крючкова Т.М., каф. фармакогнозії
24. Зарічкова М.В., каф. управління та економіки фармації
25. Кайдалова А.В., каф. управління та економіки фармації
26. Юрченко Г.М., каф. організації та економіки фармації
27. Клименко Л.Ю., каф. аналітичної хімії
28. Дьяконова Я.В., каф. хімії природних сполук
29. Бондарєв Є.В., каф. технології та безпеки ліків
30. Федченкова Ю.А., каф. ботаніки
31. Кічимасова Я.С., каф. ботаніки
Протягом 2011/2012 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 науково-педагогічного складу.
Ректоратом проводилась інтенсивна робота щодо виконання Плану підготовки докторів та кандидатів наук на 2011–2016 роки, щотижня на ректорських радах
в період з 24.10.2011 р. до 05.12.2011 р. розглядався стан виконання докторських та кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами з планів 2011–2012 років.
В університеті високими темпами продовжується підготовка науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації, докторів та кандидатів наук, а саме співробітниками університету у 2011 році захищено 14 докторських та 57 кандидатських дисертацій, за перше півріччя 2012 року захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.
З числа 95 молодих науковців віком від 25 до 45 років, які у 2008 році виявили бажання і мали творчий потенціал виконувати докторські дисертації, продовжується поетапне виконання перспективних 95 докторських дисертацій «золотого фонду».
Протягом 2008–2012 років 68 визначених молодих науковців (71%) запланували докторські дисертації, з них на даний час захищено 22 докторські дисертації (23%).
Захищено молодими науковцями 22 докторські дисертації:
1. проф. Баранова І.І., каф. косметології та аромології
2. проф. Вишневська Л.І., каф. технології ліків
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3. доц. Галій Л.В., каф. управління та економіки фармації ІПКСФ.
4. доц. Гарна С.В., каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків ІПКСФ
5. доц. Гонтова Т.М., каф. ботаніки
6. доц. Євтіфєєва О.А., каф. аналітичної хімії
7. доц. Євтушенко О.М., каф. менеджменту та маркетингу у фармації
8. проф. Журавель І.О., каф. хімії природних сполук
9. проф. Загайко А.Л., каф. біологічної хімії
10. доц. Іванова К.А., каф. суспільних наук
11. доц. Кайдалова Л.Г., каф. педагогіки та психології ІПКСФ
12. доц. Ковальов С.В., каф. ботаніки
13. доц. Колісник С.В., каф. аналітичної хімії
14. проф. Кононенко Н.М., каф. патологічної фізіології
15. проф. Міщенко О.Я., каф. фармакоекономіки
16. проф. Набока О.І., каф. біологічної хімії
17. проф. Пестун І.В., каф. менеджменту та маркетингу у фармації
18. проф. Половко Н.П., каф. косметології та аромології
19. доц. Попова Н.В., каф. фармакогнозії
20. доц. Супрун Е.В., каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ
21. проф. Тюпка Т.І., каф. патологічної фізіології
22. доц. Щокіна К.Г., каф. фармакології

Заплановано до виконання Проблемною комісією на 2012–2016 роки
46 докторських дисертацій, у тому числі:

• Через докторантуру (бюджет) виконуються 6 докторських дисертацій:
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.)
доц. Бутко Я.О., каф. фармакології (докторантура з 1 грудня 2011 р.)
доц. Гриценко В.І., каф. заводської технології ліків (докторантура з 1 грудня 2011 р.)
• Поза докторантурою виконуються 40 докторських дисертацій:
1. доц. Баюрка С.В., каф. токсикологічної хімії
2. доц. Березнякова Н.Л., каф. медичної хімії
3. доц. Бобрицька Л.О., каф. заводської технології ліків
4. доц. Богуцька О.Є., каф. аптечної технології ліків
5. доц. Бондаренко Н.Ю., каф. фізичної та колоїдної хімії
6. доц. Васіна Ю.В., каф. фармацевтичного права ІПКСФ
7. доц. Власов С.В., каф. органічної хімії
8. доц. Владимирова І.М., каф. якості, сертифікації та стандартизації ліків ІПКСФ
9. доц. Ведерникова І.О., каф. неорганічної хімії
10. доц. Грубник І.М., каф. заводської технології ліків
11. доц. Губін Ю.І., каф. управління якістю
12. доц. Доброва В.Є., каф. фізики
13. доц. Єрьоменко Р.Ф., каф. біології, фізіології та анатомії людини
14. доц. Зарічкова М.В., каф. управління та економіки фармації ІПКСФ
15. доц. Клименко Л.Ю., каф. аналітичної хімії
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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.

доц. Коваленко Св.М., каф. управління якістю
доц. Кошовий О.М., каф. хімії природних сполук
доц. Крутських Т.В., каф. промислової фармації
доц. Крижна С.І., каф. патологічної фізіології
доц. Кутова О.В., каф. процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
доц. Куценко Т.О., каф. фармакології
доц. Лебединець В.О., каф. управління якістю
доц. Медведєва Ю.П., каф. управління та економіки фармації ІПКСФ
доц. Перехода Л.О., каф. медичної хімії
доц. Петренко В.О., каф. фармацевтичного права ІПКСФ
доц. Погорелов С.В., каф. фізики
доц. Савіна М.В., каф. фармакотерапії
доц. Сагайдак-Нікітюк Р.В., каф. управління та економіки підприємства
доц. Сидоренко Л.В., каф. фармацевтичної хімії
доц. Сліпченко Г.Д., каф. заводської технології ліків
доц. Спірідонов С.В., каф. заводської технології ліків
доц. Стрілець О.П., каф. біотехнології
доц. Торяник Е.Л., каф. клінічної лабораторної діагностики
доц. Цубанова Н.А., каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ
доц. Ханін В.А., каф. хімії природних сполук
доц. Хохленкова Н.В., каф. технології ліків
доц. Шаповалов В.В. (мол.), каф. фармацевтичного права ІПКСФ
доц. Шевченко В.О., каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ
доц. Шпичак О.С., каф. аптечної технології ліків
доц. Шульга Л.І., каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ

Зустріч ректора з молодими науковцями —
майбутніми виконавцями докторських дисертацій (Хімічний корпус)
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Докторські та кандидатські дисертації, захищені у 2011/2012 н. р.
Медико-біологічна школа
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 3
1 Супрун Еліна Владиславівна (наук. консультант — д. мед. н., проф. Громов Л.О.)
2 Туляков Владислав Олександрович (наук. консультант — д. мед. н., проф. Зупанець І.А.)
3 Щокіна Катерина Геннадіївна (наук. консультант — д. мед. н., проф. Штриголь С.Ю.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
1
2
3
4
5
6

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 9
Аверіна Тетяна Вікторівна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Березнякова А.І.)
Алєксєєва Маріанна Олександрівна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Березнякова А.І.)
Асадуллаєва Надія Яківна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Риженко І.М.)
Березняков Андрій Володимирович (наук. керівник — д. мед. н., проф. Попов С.Б.)
Волобуєва Олена Валеріївна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Березнякова А.І.)
Гаман Діна Володимирівна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Кононенко Н.М.)
Осадченко Світлана Михайлівна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Зупанець І.А.)
Пасісниченко Валерія Олександрівна (наук. керівник — д. мед. н., проф. Філімонова Н.І.)
Солеіман Ахмад Ібрагім (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Яковлєва Л.В.)
Фармакогностична школа
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 3
Гонтова Тетяна Миколаївна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Хворост О.П.)
Ковальов Сергій Володимирович (наук. консультант — д. фарм. н., проф.
Макаревич І.Х.)
Попова Наталя Вячеславівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Литвиненко В.І.)
КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 6
Бурда Надія Євгенівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Журавель І.О.)
Лобурцова Марія Сергіївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Хворост О.П.)
Мазурець Світлана Ігорівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Ковальов В.М.)
Попик Андрій Іванович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Кисличенко В.С.)
Пузак Ольга Анатоліївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Кисличенко В.С.)
Стремоухов Олександр Олександрович (наук. керівник — д. фарм. н., проф.
Ковальов В.М.)

Школа хіміків-синтетиків
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1 Гарна Світлана Василівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
2 Колісник Сергій Вікторович (наук. консультант — д. хім. н., проф. Болотов В.В.)
1
2
3
4
5

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 5
Алтухов Олександр Олександрович (наук. керівник — к. фарм. н., доц. Колісник С.В.)
Левашова Ольга Леонідівна (наук. керівник — д. хім. н., проф. Коваленко С.М.)
Напраснікова Анна Сергіївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
Різак Галина Вікторівна (наук. керівник — д. хім. н., проф. Шемчук Л.А.)
Суворов Олександр Віталійович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Мерзлікін С.І.)

Школа управління економіки в фармації
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 2
1 Галій Лариса Віталіївна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Толочко В.М.)
2 Євтушенко Олена Миколаївна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Мнушко З.М.)
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1
2
3
4

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 4
Зброжек Світлана Іванівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Шаповалова В.О.)
Карам Ахмед (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Мнушко З.М.)
Курижева Оксана Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Шаповалов В.В.)
Шишкіна Ірина Володимирівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Толочко В.М.)

Школа технологів
ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 1
1 Соколова Людмила Володимирівна (наук. консультант — д. фарм. н., проф. Тихонова С.О.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ — 16
Альхуссейн Вікторія Валеріївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Басакіна Ірина Іванівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Буряк Марина Валеріївна Станіславівна (наук. керівник — к. фарм. н., доц. Хохленкова Н.В.)
Вишневська Марина Станіславівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Вишневська Л.І.)
Ємельянов Андрій Вікторович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Зборовська Тетяна Володимирівна (наук. керівник — к.фарм.н., доц. Губін Ю.І.)
Косяченко Наталія Миколаївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Вишневська Л.І.)
Лебединець Ольга Володимирівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Баранова І.І.)
Мощіц Віктор Федорович (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Дмитрієвський Д.І.)
Міщенко Ірина Олександрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Рибалкін Микола Вікторович (наук. керівник — д. мед. н., проф. Філімонова Н.І.)
Роїк Олена Миколаївна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Башура О.Г.)
Ромась Катерина Петрівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Тихонов О.І.)
Ромелашвілі Олена Сергіївна (наук. керівник — д. хім. н., проф. Коваленко С.М.)
Трунова Тетяна Валеріївна (наук. керівник — к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.)
Цокало Інна Євгенівна (наук. керівник — д. фарм. н., проф. Зайцев О.І.)
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Участь докторів наук, професорів у підготовці
науково-педагогічних кадрів (станом на 01.09.2012 р.)
Прізвище, ім’я та
по батькові науково№ з/п
го керівника
(консультанта)
1
2
1
Андрюкова Л.М.
2
Банний І.П.
3
Баранова І.І.
4
Башура О.Г.
5
Бездєтко Н.В.
6
Безуглий П.О.
7
Березнякова А.І.
8
Березнякова М.Є.
9
Блажеєвський М.Є.
10
Болотов В.В.
11
Бондар В.С.
12
Волковой В.А.
13
Вороніна Л.М.
14
Вишневська Л.І.
15
Галій Л.В.
16
Гарна С.В.
17
Георгіянц В.А.
18
Гладух Є.В.
19
Гладченко О.М.
20
Гонтова Т.М.
21
Гриценко І.С.
22
Дем’яненко В.Г.
23
Деримедвідь Л.В.
24
Діхтярьов С.І.
25
Дмитрієвський Д.І.
26
Дроговоз С.М.
27
Євтіфеєва О.А.
28
Євтушенко О.М.
29
Журавель І.О. (токс./х)
30
Журавель І.О. (ХПС)
31
Загайко А.Л.
32
Зайченко Г.В.
33
Зайцев О.І.
34
Залюбовська О.І.
35
Зупанець І.А.
36
Іванова К.А.
37
Ісаєв С.Г.
38
Кабачний В.І.
39
Кайдалова Л.Г.
40
Карамишев Д.В.
41
Кисличенко В.С.
42
Кіреєв І.В.
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Підготовлено
докторів кандидатів
наук
наук
3
4
–
–
1
4
–
1
2
8
–
–
3
19
9
30
–
–
–
4
3
18
–
6
–
4
2
5
–
3
–
–
–
–
3
11
1
8
–
3
–
–
–
3
1
5
–
1
–
–
2
14
10
29
–
2
–
–
–
–
–
1
–
3
–
1
–
2
–
–
3
15
–
–
–
3
2
2
–
–
1
–
2
17
–
1

Виконується
дисертацій
докт.
канд. дис
дис
5
6
–
–
–
2
–
2
–
2
–
1
–
–
2
–
–
–
1
7
1
1
1
2
–
–
–
2
–
2
–
1
–
2
2
5
1
5
–
2
–
–
1
2
1
3
–
1
–
–
5
1
2
1
–
1
–
–
–
5
–
1
–
2
–
5
–
–
–
1
2
6
–
–
–
2
–
1
–
–
3
10
2
9
–
–

ВСЬОГО
дисертацій
підготовлено /
готується
7
0/0
5/2
1/2
10/2
0/1
22/0
39/2
0/0
4/8
21/2
6/3
4/0
7/2
3/2
0/1
0/2
14/7
9/6
3/2
0/0
3/3
6/4
1/1
0/0
16/6
39/3
2/1
0/0
0/5
1/1
3/2
1/5
2/0
0/1
18/8
0/0
3/2
4/1
–
1/13
19/11
1/0

Кадровий потенціал НФаУ
1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

2
Коваленко С.М.
Ковальова А.М.
Ковальов В.М.
Ковальов С.В.
Кокодій М.Г.
Колісник С.В.
Комісаренко А.М.
Кононенко Н.М.
Котвіцька А.А.
Котенко О.М.
Кравченко В.М.
Кузнєцова В.М.
Кузнецов І.Е.
Левітін Є.Я.
Литвинова О.М.
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.
Перцев І.М.
Пестун І.В
Півень О.П.
Підпружніков Ю.В.
Пімінов О.Ф.
Половко Н.П.
Попов С.Б.
Попова Н.В.
Посилкіна О.В.
Рубан О.А.
Риженко І.М.
Самура Б.А.
Сахарова Т.С.
Сербін А.Г.
Слободянюк М.М.
Спиридонов В.М.
Стрєльніков Л.С.
Супрун Е.В.
Таран С.Г.
Тихонов О.І.
Тихонова С.О.

3
1
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
3
2
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22
–
1
–
–
–
–
–
11
1

4
17
1
22
1
–
1
3
1
2
–
–
2
–
2
1
11
1
3
–
22
–
–
17
4
1
6
–
20
2
1
1
9
2
6
2
7
3
2
85
–
7
2
–
7
–
4
57
6

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

6
17
5
3
–
1
–
1
1
5
–
–
–
–
1
–
3
2
2
1
4
2
3
5
–
2
–
2
1
–
–
–
2
2
–
–
7
3
1
1
2
–
2
–
1
–
–
5
1

7
18/20
1/5
26/3
1/0
0/1
1/0
3/2
1/1
2/5
0/0
0/0
2/0
0/0
2/2
1/0
11/4
1/2
3/2
0/1
25/5
0/2
0/3
20/6
6/0
1/2
6/3
0/2
22/1
2/0
1/0
1/1
9/3
2/2
6/0
2/0
7/8
3/5
2/1
107/1
0/2
8/0
2/2
0/0
7/2
0/0
4/0
68/7
7/1
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1
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

2
Тіманюк В.О.
Толочко В.М.
Тюпка Т.І.
Українець І.В.
Філімонова Н.І.
Філіпцова О.В.
Хворост О.П.
Чернов А.М.
Черних В.П.
Чуєшов В.І.
Шаповалова В.О.
Шемчук Л.А.
Штриголь С.Ю.
Щокіна К.Г.
Яковлєва Л.В.
Ярних Т.Г.

3
1
8
–
1
–
–
1
–
14
3
–
–
1
–
6
1

4
1
27
–
16
4
–
7
–
42
25
16
5
7
1
21
9

5
–
2
–
2
–
–
–
–
1
–
3
–
1
–
1
3

6
–
1
3
5
2
–
1
1
–
3
8
3
6
1
6
5

7
2/0
35/3
0/3
17/7
4/2
0/0
8/1
0/1
56/1
28/3
16/11
5/3
8/7
1/1
27/7
10/8

Нагороди

Ректорат приділяє особливу увагу відзначенню трудових здобутків співробітників
університету всіх категорій: навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського,
обслуговуючого персоналу, керівних, науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.
За високі досягнення у 2011/2012 н. р. та з нагоди Дня фармацевтичного працівника
нагороджено 105 співробітників університету:
Нагороди співробітників НФаУ
Почесне звання «Почесний громадянин м. Харкова»
Почесні грамоти:
Харківського міського голови
Міністерства охорони здоров’я України
Харківської облдержадміністрації
Виконавчого комітету Харківської міської ради
Харківської обласної асоціації фармацевтичних працівників
Об’єднання організації роботодавців медичної
та мікробіологічної промисловості
Національного фармацевтичного університету
Всього
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1
5
13
1
1
1
4
79
105

Освітня діяльність
Вища фармацевтична освіта є не просто складовою системи професійної підготовки громадян, це — стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку фармацевтичної галузі у системі охорони здоров’я України, забезпечення національних інтересів, створення інтелектуального потенціалу, зміцнення міжнародного авторитету
та іміджу нашої країни.
Вироблена ректоратом стратегія управління закладом згідно з девізом і філософією:
«До ліків мають торкатися тільки освічені люди» забезпечує ефективне здійснення освітньої, наукової, інноваційної та управлінської компоненти діяльності університету. Проведення навчально-виховного і наукового процесу та підготовка конкурентоспроможних
на ринку праці фахівців для фармацевтичної галузі України проводиться на сучасному
рівні згідно з державними стандартами якості освіти.

Корпус проректорів з науково-педагогічної роботи

Перший проректор
з науково-педагогічної
роботи

Проректор
з науково-педагогічної роботи (ступеневої
фармацевтичної освіти)
Гриценко І.С.
Котвіцька А.А.
доктор хімічних наук,
доктор фармацевтичних
професор, заслужений
наук, професор,
працівник освіти України
завідувач кафедри
завідувач кафедри
соціальної фармації
медичної хімії

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

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

Організація та проведення прийому абітурієнтів.
Приймальна комісія НФаУ
Виняткова увага ректорату, приймальноі комісії, кафедр та відділів протягом усього навчального року приділялась професійно-орієнтаційній роботі та проведенню ефективної приймальної кампанії з набору студентів.
Робота приймальної комісії протягом року проводилась згідно з планом, затвердженим на засіданні Вченої ради НФаУ.
Вступна кампанія 2011 року проводилась відповідно до чинного законодавства за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
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При проведенні вступної кампанії було забезпечено дотримання вимог чинного законодавства, прозорість та високий рівень організації:
• розроблено, затверджено на засіданні приймальної комісії та погоджено з МОЗ та МОНМС України Правила прийому до НФаУ;
• забезпечено навчання персоналу приймальної комісії;
• розроблено новий довідник «Абітурієнту НФаУ 2011 р».
У 2011 році для вступу до НФаУ було подано 2499 заяв
(у т. ч. до магістратури всіх форм навчання 381 заяву).
На спеціальність «Фармація» зараховано за всіма формами
Відповідальний секретар
навчання 1321 особу.
приймальної
Згідно з Планом МОЗ України в 2011 році за державним закомісії НФаУ
мовленням на перший курс зараховано 20 осіб. У тому числі:
С.В. Погорелов
• за цільовим прийомом сільської молоді — 5 (Рівненська
обл. — 1; Сумська — 3; Чернігівська — 1)
• пільговий контингент — 4 особи.
План державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців
на 2011 рік виконаний повністю.
Загальна кількість зарахованих в НФаУ на всі курси денної, вечірньої та заочної форм навчання вітчизняних студентів складає 1875 осіб.
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Прийом студентів НФаУ та Коледжу в 2011 р. за рівнями підготовки
I

II

IV

V

VI

ВІТЧИЗНЯНІ СТУДЕНТИ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6.030504 — економіка підприємства

15

11

11

–

–

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

6.030504 — економіка підприємства, друга
вища освіта

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

5

–

–

–

–

6.030507 — маркетинг

15

9

9

–

–

–

–

–

–

–

6

6

–

–

–

–

6.030507 — маркетинг, друга вища освіта

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

–

–

–

–

6.030601 — менеджмент

12

6

6

–

–

–

–

–

–

–

6

6

–

–

–

–

6.051401 — біотехнологія

16

10

10

–

–

–

–

–

–

–

6

6

–

–

–

–

6.120102 — лабораторна діагностика

31

31

31

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7.03050401 — економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

4

4

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7.050201 — менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

15

–

7.05140101 — промислова біотехнологія

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

3

7.12020101 — фармація

875

207

207

–

–

–

–

–

–

–

668

668

–

–

–

–

7.12020101 — фармація, друга вища освіта

118

–

–

–

–

–

–

–

–

–

118

118

–

–

–

–

7.110201 — фармація, на базі ОКР бакалавр

108

8

–

–

8

–

–

–

–

–

100

–

–

100

–

–

7.110201 — фармація, друга вища освіта

98

–

–

–

–

–

–

–

–

–

98

–

–

63

35

–

7.12020104 — технології парфумернокосметичних засобів

70

21

21

–

–

–

–

–

–

–

49

49

–

–

–

–

7.110202 — технології парфумернокосметичних засобів, друга вища освіта

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

19

–

–

–

7.12020103 — технології фармацевтичних
препаратів

28

14

14

–

–

–

–

–

–

–

14

14

–

–

–

–

7.12020103 — технології фармацевтичних
препаратів, друга вища освіта

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

5

–

–

–

–

7.12020102 — клінічна фармація

22

9

9

–

–

–

–

–

–

–

13

13

–

–

–

–

7.12020102 — клінічна фармація, друга
вища освіта

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

56

ОсВітНя ДіяльНість
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7.18010001 — якість, стандартизація та сертифікація

48

16

–

–

–

16

–

14

14

–

18

–

–

–

18

–

8.03050401 — економіка підприємства (за
видами економічної діяльності)

19

10

–

–

–

10

–

–

–

–

9

–

–

–

9

–

8.03050701 — маркетинг

15

7

–

–

–

7

–

–

–

–

8

–

–

–

8

–

8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

10

10

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.03060107 — логістика

5

5

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.05140103 — фармацевтична біотехнологія

9

9

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.05140101 — промислова біотехнологія

3

–

–

–

–

–

–

3

–

3

–

–

–

–

–

–

122

13

–

–

–

–

13

55

–

55

54

–

–

–

–

54

5

1

–

–

–

–

1

4

–

4

–

–

–

–

–

–

8.12020103 — технології фармацевтичних
препаратів

4

–

–

–

–

–

–

1

–

1

3

–

–

–

–

3

8.18010002 — педагогіка вищої школи

24

5

–

–

–

–

5

11

–

11

8

–

–

–

–

8

8.18010018 — адміністративний менеджмент

47

4

–

–

–

–

4

20

–

20

23

–

–

–

–

23

8.18010010 — якість, стандартизація та сертифікація

83

8

–

–

–

–

8

25

–

25

50

–

–

–

–

50

8.12020101 — фармація
8.12020104 — технології парфумернокосметичних засобів

8.12020102 — клінічна фармація

15

4

–

–

–

–

4

5

–

5

6

–

–

–

–

6

1875

422

318

–

8

61

35

138

14

124

1315

901

19

163

88

144

6.030504 — економіка підприємства

3

3

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6.120102 — лабораторна діагностика

1

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.110201 — фармація

8

7

–

–

6

1

–

–

–

–

1

–

1

–

–

–

290

270

270

–

–

–

–

–

–

–

20

20

–

–

–

–

8.18010010 — якість, стандартизація та сертифікація

3

1

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

2

8.18010018 — адміністративний менеджмент

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

306

282

274

–

6

1

–

–

–

–

24

20

1

–

–

3

2181

704

592

–

14

62

35

138

14

124

1339

921

20

163

88

147

ВСЬОГО

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ

8.12020101 — фармація

ВСЬОГО
Загальний прийом по
університету

Профорієнтаційна робота
Ефективна, якісна, чітко спланована профорієнтаційна робота, що проведена
у 2011/2012 н. р., є запорукою успішного набору наступного 2012/2013 н. р.
Профорієнтаційній та інформаційній роботі приділялась значна увага. Питання профорієнтаційної роботи постійно розглядались на засіданнях Ректорської
та Вченої рад університету. Вся робота проводилась під безпосереднім керівництвом ректора університету.
Визначеними тенденціями вступних кампаній останніх років є значне зменшення
кількості випускників загальноосвітніх шкіл (дані офіційного сайту Держкомстату України), зменшення кількості абітурієнтів, що бажають проходити тестування
ЗНО (дані офіційного сайту УЦОЯО), стійке зменшення кількості місць за держзамовленням у НФаУ.
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Основними джерелами формування набору в Національному фармацевтичному
університеті є:
• учні загальноосвітніх шкіл;
• молодші спеціалісти та бакалаври медичних та фармацевтичних коледжів та училищ напрямів «Фармація» та «Медицина»;
• спеціалісти, які отримують другу вищу освіту;
• спеціалісти, що вступають до магістратури.
Концепція проведення профорієнтаційної роботи в НФаУ носить обґрунтований,
чіткий характер з визначеними принципами, учасниками та сферою діяльності кожного з учасників.
Так, приймальна комісія працює з обласними управліннями освіти у регіонах, координує діяльність кафедр університету щодо роботи із загальноосвітніми школами, деканат ступеневої фармацевтичної освіти переважно опікується співпрацею з коледжами та училищами медичного та фармацевтичного профілю, деканати факультетів університету працюють
разом з кафедрами у напрямку формування набору серед цільової аудиторії, кафедри університету проводять профорієнтаційну роботу серед школярів та студентів коледжів та училищ,
готують аспірантів та докторантів, коледж НФаУ проводить постійну роботу зі своїми випускниками щодо їх подальшого навчання в університеті, ІПКСФ НФаУ проводить роботу серед
слухачів щодо можливостей післядипломного навчання в університеті.
Враховуючи тенденції минулих вступних кампаній, в університеті особлива увага
приділялася профорієнтаційній роботі з випускниками ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації.
Робота в цьому напрямку здійснюється безпосередньо ректором, проректором з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної форми навчання), деканатом ступеневої
фармацевтичної освіти, кафедрами університету, а також приймальною комісією.

Для інформування абітурієнтів були підготовлені рекламно-інформаційні
матеріали:
 кольорові плакати про НФаУ формату А3;
 листівки з інформацією про умови прийому до НФаУ у 2012 р.;
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 таблиці Періодичної системи Д.І. Менделєєва з інформацією про НФаУ українською та російською мовами;
 довідник «Абітурієнту НФаУ 2012»;
 5 спеціалізованих випусків газети «Молодість фармації» для абітурієнтів;
 спеціалізований випуск газети «Вечірній Харків» для абітурієнтів;
 публікації для газети «Комсомольська правда»;
 рекламно-інформаційні матеріали про спеціальності НФаУ.
Для залучення абітурієнтів до вступу до Національного фармацевтичного університету використовуються різноманітні форми профорієнтаційної роботи.
Презентації університету проводились під час різноманітних заходів:
• на виїзних Днях НФаУ у регіонах України;
• виставках;
• наукових семінарах, форумах та конференціях;
• курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директорів, вчителів
хімії та біології) загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області;
• викладачами 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 та 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 розширюється географія міст, де університет проводить виїзні Дні
Національного фармацевтичного університету. Так, до переліку додались міста Погребище (Вінницька область), Сімферополь, Севастополь, Славне (АР Крим), Чернігів, Конотоп (Чернігівська обл.), Кобеляки, Білики (Полтавська область), Вуглегірськ (Донецька
обл.), Херсон, Миколаїв.
Усього протягом 2011/2012 н. р. було проведено 92 презентації університету
в містах майже усіх областей України.
Результатом цих заходів є приїзд груп школярів для ознайомлення з університетом,
умовами навчання, проживання, проведення дозвілля. Протягом року НФаУ централізовано відвідали школярі ЗОШ міст Полтава, Лебедин (Сумська обл.), Лисичанськ (Луганська обл.), а також учні шкіл м. Харкова та Харківської області.
Спільно з Харківським обласним центром зайнятості університет брав участь
у масових заходах «Обираємо майбутнє разом» у 37 містах Харківської області.
Представники приймальної комісії брали участь у профорієнтаційних заходах обласних центрів зайнятості «Ярмарок професій» у містах Кагарлик, Біла Церква, Сквира,
Баришівка, Богуслав, Бровари, Миронівка (Київська область), Сарни (Рівненська обл.),
Бахмач, Мена, Ніжин, Корюківка (Чернігівська обл.), Орджонікідзе, Нікополь (Дніпропетровська обл.). Налагоджені зв’язки з Миколаївським, Херсонським, Хмельницьким обласними та Козелецьким і Маріупольським районними центрами зайнятості.
Однією з перспективних форм профорієнтаційної роботи є співпраця з Центрами довузівської підготовки міст України. Продовжується робота з центрами міст Маріуполь, Дружківка, Горлівка, Краматорськ, Нікополь, Орджонікідзе, Слов’янськ.

59

піДсумки ДіяльНОсті НФау за 2011/2012 н. р.
У рамках співпраці з Харківською обласною академією безперервної освіти проводиться профорієнтаційна робота у формі презентацій, екскурсій, показових лекцій професорів для вчителів біології та хімії, які проходять підвищення кваліфікації в академії. Було проведено 5 зустрічей із вчителями, на яких вони отримали рекламні матеріали.
Значна робота з налагодження зв’язків з керівництвом фармацевтичних та медичних коледжів з метою залучення молоді до продовження навчання у НФаУ проводиться ректором,
проректором з науково-педагогічної
роботи (заочної (дистанційної) форми навчання), завідувачами кафедр, які особисто проводили зустрічі зі студентами
коледжів. У зустрічах
взяли участь близько
3000 студентів.
Під час проведення зустрічей з абітурієнтами проводилось
анкетування з метою визначення рівня інформованості про НФаУ та зацікавленості у майбутньому навчанні в університеті. У 41 коледжі проведено пілотне тестування з фахових дисциплін
медико-фармацевтичного профілю, в якому взяли участь 2095 студентів. Всі 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 курсів абітурієнти мали можливість якісно
підготуватись до зовнішнього незалежного тестування
з предметів, які є вступними до НФаУ: українська мова
та література, хімія, біологія.
з 1 січня до 20 лютого 2012 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.
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Кафедри університету продовжили співробітництво зі школами, з якими працюють вже протягом декількох років. Протягом навчального року було укладено 200 договорів. Основні напрямки роботи із залучення абітурієнтів залишились незмінними. Це:
– постійне співробітництво з керівництвом навчальних закладів;
– безпосереднє спілкування з вчителями хімії та біології;
– читання науково-популярних лекцій у 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 (зацікавленість у відвідувачів викликав Музей
історії фармації України з його унікальною експозицією);
Кафедри брали участь в організації виїзних Днів НФаУ в регіонах України. Була запропонована нова форма роботи — запрошення кафедрою представників
школи або коледжу до НФаУ та проведення науково-популярних лекцій та екскурсій
по університету.
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Інформаційні репортажі про НФаУ демонструвались на регіональних телеканалах Харкова. Ректор В.П. Черних виступав
у тематичних програмах харківських телеканалів. Рекламні аудіоролики протягом декількох місяців виходили у всеукраїнський ефір
на радіостанції «Мелодія».
Плакат та інформаційна листівка про НФаУ протягом року розміщувались у вагонах та на ескалаторах Харківського метрополітену.
Для безпосередньої зустрічі абітурієнтів та їх батьків з керівництвом університету, деканами, співробітниками та студентами було проведено 6 Днів відкритих дверей. Абітурієнти та їх батьки під час
екскурсій мали можливість відвідати кафедри,
Музей історії фармації, поснідати у кафе.
Всі абітурієнти, які пройшли реєстрацію
на сайті університету, регулярно отримували
оперативну та інформацію стосовно університету та умов вступу.
Приймальна комісія працює протягом
року. За цей навчальний рік консультаційним
пунктом приймальної комісії відвідувачам
надано більше 1000 консультацій стосовно
умов вступу до НФаУ та понад 3000 консультацій за телефонними зверненнями. Проводиться 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.
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.
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Забезпечення якості
вищої фармацевтичної освіти
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, підвищення 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 та «Про основні
Заступник ректора
напрямки реформування вищої освіти в Україні», наказу Мініз навчальної роботи
стерства освіти України №161 від 02.06.1993 р. «Про затвердження
доц. Л.М. Вінник
«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та галузевих стандартів вищої освіти, затверджених Міністерством
освіти та науки України і Міністерством охорони здоров’я України, Указу Президента
України від 17.02.2004 р. №199/2004 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої
освіти України» та інших нормативних документів.

Ліцензування та акредитація
Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень, оформлення, видачі,
переоформлення ліцензій.
Ліцензійна експертиза передбачає наявність таких документів та нормативних показників:
– обґрунтування необхідності ліцензування освітніх послуг;
– результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх
послуг;
– кадрове забезпечення;
Завідувач науково– матеріально-технічна база;
методичної лабораторії
– навчально-методичне забезпечення;
з питань фармацевтичної освіти
– інформаційне забезпечення.
доц.
С.В. Огарь
За звітний період були проліцензовані спеціальності
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:
– 8.12010007 Лабораторна діагностика
– 8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
Здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу спеціальності 7.12020104 Технології
парфумерно-косметичних засобів
Підготовлено пакет документів для проведення акредитації спеціальностей:
– 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
– 8.03060107 Логістика
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– 8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
– 7.18010010, 8.18010010
Якість, стандартизація та сертифікація
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.
У 2014 році планується
проведення акредитації за спеціальністю 7.12020101, 8.12020101 Фармація та за видами
освітньої діяльності:
– підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;
– післядипломна підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями в інтернатурі з напряму 1102 Фармація;
– підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;
– підвищення кваліфікації спеціалістів за галуззю знань Фармація;
– підготовка в інтернатурі;
– спеціалізація, підвищення кваліфікації іноземних фахівців з фармації.
Нас чекає велика робота, до якої ми маємо готуватися вже цього навчального року!

Напрями та спеціальності,
за якими здійснюється підготовка фахівців
Національний фармацевтичний університет надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра,
за 6 напрямами та 14 спеціальностями:

Напрями та спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців
Галузь знань

1202 Фармація

1201 Медицина
0305 Економіка та
підприємництво
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Код та назва спеціальності
7.12020101 Фармація
8.12020101 Фармація
7.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів
8.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів
7.12020103 Технології фармацевтичних препаратів
8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів
7.12020102 Клінічна фармація
8.12020102 Клінічна фармація
6.120102 Лабораторна діагностика
8.12010007 Лабораторна діагностика
6.030504 Економіка підприємства
7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
6.030507 Маркетинг

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
Галузь знань

0306 Менеджмент
і адміністрування

0514 Біотехнологія

1801 Специфічні
категорії

Код та назва спеціальності
7.03050701 Маркетинг
8.03050701 Маркетинг
6.030601 Менеджмент
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами
економічної діяльності)
8.03060107 Логістика
6.051401 Біотехнологія
7.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
7.18010010 Якість, стандартизація, сертифікація
8.18010010 Якість, стандартизація, сертифікація
8.18010021 Педагогіка вищої школи
8.18010018 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).
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 у відповідності 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.
Якісне надання освітніх послуг здійснюється завдяки чіткій організації навчального процесу за всіма спеціальностями, методичному забезпеченню навчального процесу, наукової роботи, підготовки наукових кадрів, інформатизації та комп’ютеризації,
видавничої діяльності тощо.

НФаУ у вітчизняних і світових рейтингах
Рейтинги вищих навчальних закладів вже міцно посіли своє місце в системі оцінки
якості освіти та ефективності наукової діяльності ВНЗ. З кожним роком ці дані набувають більшої ваги й стають загальноприйнятою повсякденною практикою як для окремих
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країн, так і для міжнародного співтовариства загалом. Сьогодні 17 тисяч вузів усього
світу є учасниками різних рейтингів.
Не дивлячись на критику, суспільство розуміє, що порівняння вузів на національному і міжнародному рівнях необхідне і доцільне. Рейтинги стали одним з елементів забезпечення прозорості (транспарентності) системи вищої освіти.
Для університету участь у рейтингах надає можливость репрезентувати себе у світових табелях про ранги. Рейтинг — це зброя в «боротьбі» за кращого студента, викладача, аспіранта, дослідника.
Рейтинги виступають двигуном реформ, спрямованих на поліпшення стандартів
і рівня освіти. Нині рейтинги є одним із джерел інформації, яку використовують при
ухваленні управлінських рішень як самі ВНЗ, так і державні структури, наприклад, з питань фінансування тих чи інших навчальних закладів.
На підставі аналізу даних первинної інформаційної бази МОНМС, НАН України,
даних довідників, офіційних сайтів ВНЗ та інших освітянських ресурсів НФаУ має добрі
позиції в рейтингах ЮНЕСКО «Топ-200 Україна», «Компас», «Вебометрікс», «Scopus».
За рейтингом ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» діяльність вузу визначається за інтегрованим індексом, що оцінює викладацький склад, якість навчання, міжнародне визнання.
НФаУ посідає 19 місце серед 200 ВНЗ України та 2 місце серед медичних ВНЗ України.
Загальнонаціональний рейтинг «Компас» здійснює оцінку за підготовкою фахівців бізнес-економічних спеціальностей. НФаУ посідає 8 місце (27 позицію) серед
232 ВНЗ України.
Міжнародний рейтинг «Вебометрікс» враховує змістовну та інформаційну активність сайту ВНЗ. Із 275 ВНЗ України НФаУ посідає серед національних ВНЗ
159 місце, серед міжнародних ВНЗ — 14 843. (У минулому році ці показники були
кращими — 68 і 8418 місця).
Місце у консолідованому рейтингу вузів України (це узагальнений рейтинг на підставі ТОП-20, Компас, Вебометрікс): з 275 вузів України — НФаУ на 26 місці.

До рейтингу увішло 29 харківських вузів, серед яких є кращими:
ВНЗ
Місце у рейтингу
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
13
Харківський національний університет радіоелектроніки
14
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»
19
Національний фармацевтичний університет
26
Харківський національний автомобільно-дорожний університет
32
Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
34

За рейтингом «Scopus» серед ВНЗ України, що за індексом Гірша, який враховує
кількість наукових публікацій та кількість їх цитувань у наукових виданнях, НФаУ посідає 35 місце серед 97 ВНЗ України та 7 місце (після Донецька, Львова, Києва, Дніпропетровська, Харкова та Одеси) серед медичних ВНЗ України
Рейтинг «Scopus» — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитування статей. Індексує близько 18 тис. наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук 5 тис. видавців. Мати членство у базі «Scopus» — це перспектива
розвитку спілкування вчених і розроблених ними тем і напрямів досліджень
Поки що НФаУ не брав участі у світових рейтингах: ТОП-100, РЕЙТОР-500, Британський QS, Шанхайський. Але слід вивчати критерії цих рейтингів, робити аналіз і намагатися наблизитися до вагомих рейтингових показників.

68

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
У рамках підготовки рейтингу «ТОП 200 Україна» сьогодні представлено перелік
96 ВНЗ України, які увійшли до п’яти міжнародних асоціацій:
 (MCU) Велика хартія університетів — 60 ВНЗ
 (EUA) Європейська асоціація університетів — 34 ВНЗ
 (BSUN) Мережа університетів Чорноморського регіону — 28 ВНЗ
 EAU) Євразійська асоціація університетів — 26 ВНЗ
 (IAU) Міжнародна асоціація університетів — 21 ВНЗ.
НФаУ має бути в числі 10 харківських ВНЗ, які увійшли до зазначених асоціацій.

Технології
парф.-космет.
магістр
–
засобів
спеціаліст 9
Клінічна
фармація
магістр
–
Лабораторна бакалавр 16
діагностика
Технології спеціаліст 6
фарм. препамагістр
–
ратів
бакалавр
–
Промислова спеціаліст –
біотехнологія
магістр
–
Фармацевтична біотехномагістр
–
логія
бакалавр
–
Економіка спеціаліст –
підприємства
магістр
–
бакалавр
–
Маркетинг спеціаліст –
магістр
–
бакалавр
–
Менеджмент
спеціаліст –
Логістика
магістр
–
Якість, стан- спеціаліст –
дартизація та
–
сертифікація магістр
Адміністративний менедж- магістр
–
мент
Педагогіка ви- магістр
–
щої школи
ВСЬОГО
377

5
6
1148 –
12 904
146
–

вітчизняні

іноземні студ.

іноземні
студ.
4
1
–
–

іноземні
студ.

Фармація

2
3
спеціаліст 336
магістр
–
спеціаліст 10

вітчизняні

1

бюджет
вітчизняні

Рівень
Спеціальність підготовки

ВечірЗаочна
ня
Форма фінансування
конконтракт тракт
контракт
бюджет

Денна

вітчизняні

УНІВЕРСИТЕТ

Всього по
спеціальності

Контингент студентів НФаУ у 2011/2012 н. р. за спеціальностями
та кваліфікаційним рівнем підготовки (станом на 01.01.2012 р.)

7
–
55
–

8
2
–
–

9
4198
114
212

10
–
107
–

11
5685
1192
368

ВСЬОГО

12
6877
375

–

1

–

4

–

2

–

7

–
–

67
4

–
5

–
5

–
–

67
10

–
–

143
24

167

–

51

1

–

–

–

–

68

68

–

93

–

–

–

136

–

235

–

–

–

1

–

4

–

5

–
–
–

73
–
–

–
–
–

–
–
3

–
–
–

23
6
–

–
–
–

96
6
3

105

–

9

–

–

–

–

–

9

9

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

91
4
10
46
–
7
43
10
5
16

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

42
20
19
20
–
24
38
15
–
27

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

136
24
29
66
–
31
81
25
5
57

–

8

1

24

–

83

7

123

–

3

–

20

–

46

2

71

71

–

5

–

10

–

16

–

31

31

136

2

5122

116

8520

8520

1

1852 914

240

189
97
106
5
180
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Іноз.

Вітч.

Вітч.

Іноз.

Всього
по спеціальності

ВечірЗаочна
ня
Форма фінансування
конконтракт тракт
контракт
бюджет
Вітч.

КОЛЕДЖ НФаУ

–

729

2

–

–

476

1

1216

–

160

–

–

–

–

–

161

–

77

–

–

–

–

–

80

80

–

77

–

–

–

–

–

84

84

–

1043

2

–

–

476

1

1541

1541

1

2895 916

136

2

5598

117

10061

10061

23

–

13

–

36

Денна

молодший спе8
Фармація
ціаліст
бакалавр
1
Аналітичний молодконтроль якос- ший спе3
ті хім. сполук ціаліст
Виробництво молодфарм. препа- ший спе7
ратів
ціаліст
ВСЬОГО
19
ВСЬОГО по ун-ту
та коледжу
396
Вітчизняні грома–
Довузівська
дяни
підготовка
Іноземні
НФаУ
громадя–
ни
ВітчизняКоледж
ні грома–
дяни
Загальна кількість курсан- –
тів та інтернів ІПКСФ
ВСЬОГО
–
ВСЬОГО тих, що навчається в університеті
396

Іноз.

бюджет
Вітч.

Рівень
Спеціальність підготовки

–

–

–

ВСЬОГО

1377

257
–

–

221

–

–

–

–

221

–

–

–

72

–

18

–

90

90

–

5221

–

–

–

–

–

5221

5221

–

5221 221

95

–

31

–

5568

5568

1

8116 1137

231

2

5629

117

15629

15629

Випуск студентів НФаУ у 2011/2012 н. р.
Університет

Денна
Рівень
конСпеціальність
підго- бюджет тракт
товки
1
2
3
4
спеціаліст
102
215
вітч.
Фармація
магістр
–
12
іноз. магістр
–
148
4
20
Технології парфум.- спеціаліст
космет. засобів
магістр
–
1
спеціаліст
3
9
вітч.
Клінічна
магістр
–
4
фармація
іноз. магістр
–
5
Технології
спеціаліст
1
8
фармпревітч.
магістр
–
–
паратів
бакалавр
–
5
Промислова
спеціаліст
–
–
біотехнологія
магістр
–
–
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Вечірня

Заочна

контракт

бюджет

контракт

Всього

5
–
55
–
–
4
–
5
–

6
1
–
–
–
–
–
–
–

7
968
56
32
18
2
–
4
–

8
1286
123
180
42
7
12
13
5

–

–

31

40

1
–
–
3

–
–
–
–

1
4
2
–

2
9
2
3
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1
Лабораторна
діагностика
Економіка
підприємства
Маркетинг
Менеджмент
організацій
Якість,
вітч.
стандартизація
та сертиіноз.
фікація
Педагогіка вищої
школи
Адміністративний
менеджмент

2

3

4

5

6

7

8

бакалавр

5

3

–

–

–

8

бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
магістр

–
–
–
–
–

15
5
10
4
7

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

10
20
10
10
17

25
25
20
14
24

бакалавр

–

6

–

–

15

21

спеціаліст
магістр

–
–

15
7

13
24

–
–

9
33

37
64

магістр

–

1

–

–

4

5

магістр

–

5

9

–

8

22

магістр

–

3

20

–

23

46

Всього по університету
Коледж НФаУ
Фармація
Аналіт. контр.
якості хім. лікарських сполук
Виробництво фарм.
препаратів
Всього по Коледжу
РАЗОМ

мол. спеціаліст
бакалавр

115

508
134
1
1277
623
134
1278
Денна
Вечірня
Заочна
бюджет контракт контракт бюджет контракт

2035
2035
Всього

8

129

–

–

56

193

1

52

–

–

–

53

мол. спеціаліст

3

9

–

–

–

12

мол. спеціаліст

4

11

–

–

–

15

201

–
–
134
134

–

56

273
273
2308
2308

16
131

217
839

709

1

56
1334

1333

71

Підсумки діяльності НФаУ за 2011/2012 н. р.

Ліцензійні тестові 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 27.12.99р. «Положення
про Комісію з стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України».
Досвідчені викладачі НФаУ беруть участь у створенні нових тестових завдань та проведенні фахової експертизи на базі Центру тестування МОЗ України.
З 1 грудня 2011 р. до 1 лютого 2012 р. на базі НФаУ провідними фахівцями університету була проведена первина експертиза тестових завдань для тестового ліцензійного іспиту Крок-2 зі спеціальності «Фармація». Було прорецензовано 1613 тестових завдань.
Загальний банк тестових завдань становить для «Крок-1 Фармація» — 4618 і «Крок-2
Фармація» — 4200. Для складання цих тестових стандартизованих іспитів систематично
поповнюється банк тестових завдань.
Динаміка результатів складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1 Фармація» та «Крок-2 Фармація» студентами — громадянами України у НФаУ для порівняльного аналізу ( статус ліцензійного іспиту «Крок-1 Фармація» має з 2007 р.; «Крок-2 Фармація» — з 2009 р.):
Рік
2007
2008
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2012

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

Кількість студентів
443
398
312
332
284
426
396
314
318

Середній бал
63,3
64,8
76,3
83,5
72,2
72,6
79,1
83,1
81,3

Місце у рейтингу ВНЗ
11
8
4
4
8
8
8
8
6

Вперше за роки складання ліцензійного іспиту «Крок 2 Фармація» у 2012 році
100% вітчизняних студентів подолали прохідний бар’єр.
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 провізорів з використанням тестових технологій у процесі
контролю та самоконтролю провізорів сприяє розвитку діагностичних здібностей студентів, що особливо важливо для формування професійного мислення майбутніх фармацевтів.

Методичне забезпечення навчального процесу
В університеті усі навчальні дисципліни на 100% забезпечені навчальнометодичним комплексом: підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації — тестові завдання.
2011/2012 навчальний рік ректоратом НФаУ було оголошено роком видання навчальної літератури англійською мовою. На сьогодні 75% навчальних дисциплін мають
навчальний посібник чи підручник для студентів, що навчаються англійською мовою.
Наступного навчального року ми маємо завершити процес забезпечення англомовних
студентів навчальною літературою на 100%.
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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
2011

Навчальні посібники
з них з гриПідручники
всього
фами МОЗ,
МОНМС
8
49
25

Монографії

Наук.мет.
рек.

Мет.
рек.

Разом

10

2

6

109

Загалом підручники та навчальні посібники видаються з грифами МОЗ та МОНМС
України, змістовне наповнення яких відповідає навчальним програмам. Кожен підручник та навчальний посібник, що надсилається до МОЗ та МОНМС, 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.
Методичний кабінет. У 2011/2012 н. р. розпочав свою роботу методичний кабінет,
що розташований по вулиці Блюхера, 4. Методичний кабінет має сучасну матеріальнотехнічну базу та відповідне обладнання, тут працюють досвідчені фахівці.
Пріоритетні напрями діяльності:
– формування та постійне поповнення пакету інформаційних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань розвитку національної вищої освіти;
– забезпечення необхідною науковою, навчально-методичною літературою, зразками навчальної та методичної документації організації навчального процесу.
– контроль та інформування про нові розробки навчально-методичних матеріалів
щодо забезпечення викладання дисциплін відповідних кафедр;
– аналіз досвіду щодо планування та форм контролю самостійної роботи кафедрам;
– відвідування відкритих лекцій та практичних занять;
– узагальнення та розповсюдження методичних матеріалів з передового педагогічного досвіду провідних вчених НФаУ та ін.
Центральна методична комісія. Робота ЦМК НФаУ здійснюється згідно
з планом роботи структурних підрозділів НФаУ за напрямками:
• Викладання українською мовою
• Викладання англійською мовою
• Підготовка та видання навчально-методичної літератури англійською мовою
• Організаційно-методичне забезпечння навчального процесу згідно з засадами
кредитно-модульної системи
• Підготовка та проведення ліцензійного іспиту «Крок-1» та «Крок-2»
• Затвердження екзаменаційних білетів для Державної атестації
• Затвердження видань навчально-методичної літератури
Головна увага у діяльності ЦМК НФаУ приділяється питанням забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи якісними і сучасними
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підручниками, посібниками та іншими навчальними матеріалами, експертизі змістовного наповнення підручників і навчальних посібників. На засіданнях ЦМК розглянуто та затверджено 86 навчально-методичних видань.
На постійному контролі знаходяться питання підвищення рівня викладання дисциплін українською мовою відповідно до Державної програми розвитку і функціонування української мови.
Особлива увага приділялася навчально-методичному забезпеченню викладання
дисциплін англомовним студентам та підвищення рівня володіння викладачами англійською мовою.
На кожному засіданні ЦМК проводився аналіз показників якості освіти та їх відповідність до державним стандартів, зокрема розглядалися питання щодо підготовки,
проведення та результатів ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2», які в системі медичної освіти виступають формою зовнішнього оцінювання якості підготовки фахівців.
На засіданні ЦМК затверджено екзаменаційні білети для Державної атестації.
У 2011/2012 н. р. у НФаУ впроваджена автоматизована система управління навчальним процесом. На засіданні ЦМК розглянуто пинання, які пов’язані з технічними можливостями та особливостями цієї роботи на кожній кафедрі та у кожному деканаті.
Розглянуто питання щодо форми проведення державних іспитів та захисту дипломних робіт на спеціальностях «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» та «Клінічна фармація» в умовах впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу. Прийнято рішення ЦМК проводити державну атестацію у формі комплексних практично орієнтованих іспитів.
На постійному контролі знаходяться питання підвищення кваліфікації лекторів, впровадження дистанційних технологій навчання та сучасних засад використання
мультимедійних технологій у навчальному процесі.
Робота опорних кафедр у системі фармацевтичної освіти України
– Відповідно до наказу МОЗ України №532 від 23.08.2011р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2003р. №86» було визначено опорними 30 кафедр НФаУ
напряму Фармація за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології
парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів»:
– Аптечної технології ліків
– Біології, фізіології та анатомії людини
– Біологічної хімії
– Біотехнології
– Ботаніки
– Заводської технології ліків
– Іноземних мов
– Клінічної лабораторної діагностики
– Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
– Косметології та аромології
– Медичної хімії
– Менеджменту та маркетингу у фармації
– Організації та економіки фармації
– Органічної хімії
– Промислової фармації
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– Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
– Технології ліків
– Товарознавства
– Токсикологічної хімії
– Українознавства та латинської мови
– Управління та економіки підприємства
– Управління якістю
– Фармакогнозії
– Фармакоекономіки
– Фармакоінформатики
– Фармакології
– Фармацевтичної хімії
– Фізики
– Фізичної та колоїдної хімії
– Хімії природних сполук

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
та 3 опорних кафедри післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ:
– Управління та економіки фармації
– Технології та безпеки ліків
– Якості, стандартизації і сертифікації ліків.
Протягом звітного періоду опорними кафедрами НФаУ були організовані та проведені робочі науково-методичні наради, спільні засідання завідувачів опорних однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України, де розглядалися актуальні питання вдосконалення навчального процесу, серед яких:
– формування банку тестових завдань для складання ліцензійних іспитів «Крок-1
Фармація» та «Крок-2 Фармація»;
– стан викладання навчальних дисциплін на сучасному етапі;
– обговорення та координація робочих навчальних програм;
– викладання лекційного курсу та проведення лабораторних і семінарських занять
за умов раціональної організації самостійної роботи студентів;
– форми проведення контролю знань студентів з окремих навчальних дисциплін;
– організація навчального процесу на факультеті заочної (дистанційної) форми
навчання;
– необхідність удосконалення навчальних планів і програм;
– шляхи підвищення якості базової підготовки студентів;
– підвищення якості практичної підготовки на лабораторних заняттях та під час виробничої практики;
– організація виконання дипломних, магістерських робіт (проектів);
– підготовка підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій;
– підвищення ефективності навчального процесу;
– запровадження новітніх технологій навчання у педагогічний процес.
Велика увага приділяється колективами викладачів опорних кафедр навчальнометодичному забезпеченню дисциплін. Наполеглива праця в цьому напрямку спрямована на створення стандартів вищої освіти, типових програм, типових навчальних
планів, підручників, навчальних посібників.
Крім того, опорні кафедри НФаУ успішно застосовують таку ефективну форму обміну досвідом, як підготовка, проведення та всебічне обговорення показових і відкритих навчальних занять.
Метою роботи опорних кафедр є узагальнення та поширення 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.

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 2011/2012 н. р. викладачами
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Національного фармацевтичного університету проведено 307 відкритих занять
з них: лекцій майстер-класу — 26; лекцій — 144; лабораторних занять — 67; практичних занять — 67; семінарів — 3.
Впровадження системи відкритих занять і лекцій з метою опанування сучасних інноваційних технологій навчання є сьогодні першочерговим завданням.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Протягом
2011/2012 навчального року кваліфікацію підвищили 548 викладачів університету:
• на циклах підвищення кваліфікації в ІПКСФ НФаУ — 106
• курсах підвищення кваліфікації на базі інших ВНЗ — 62
• участь у конференціях — 298; з’їздах — 19; конгресах — 26
• атестація (отримання наукового ступеня, підвищення категорії) — 4
• тренінги для викладачів — 11
• стажування — 22.
Залучення до навчального процесу в НФаУ провідних спеціалістів-практиків
У 2011/2012 н. р. до процесу викладання профільних дисциплін та читання лекцій,
проведення практичних занять, керівництва дипломними і магістерськими роботами
були залучені провідні спеціалісти, кандидати та доктори наук з інших ВНЗ — Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна та Харківської медичної академії післядипломної освіти, підприємств
медичної та фармацевтичної галузей на умовах сумісництва — 60 осіб та погодинної
оплати праці — 14 осіб. (У 2010/2011 н.р. — було залучено 11 спеціалістів-практиків).
Університетська програма мовної підготовки володіння англійською мовою
науково-педагогічним колективом
Системна робота проводиться ректоратом, навчальною частиною та кафедрою іноземних мов щодо організації навчання та підвищення рівня володіння англійською мовою усіх категорій працюючих в університеті: від навчально-допоміжного, адміністративного, до науково-педагогічного персоналу, так званий університетський «всеобуч».
На кафедрі іноземної мови створено мовний центр — лабораторію «English Learning
Center» з чотирма спеціалізованими аудиторіями. Розроблена відповідна програма,
сформовані групи відповідно до рівня володіння мовою та графіки проведення занять.
Маємо позитивні зрушення в питанні вивчення англійської мови науковопедагогічним персоналом, що дало певні результати:
• 37 кафедр беруть участь у викладанні 58 дисциплін на додипломному рівні
• Контингент студентів англійського відділення у 2011/2012 н.р. — 449 осіб
• Вільно володіють і викладають англійською мовою 143 викладачі.
Мають сертифікати 13 завідувачів кафедр:
– Аркуша А.О. — кафедра фізичного виховання та здоров’я
– Георгіянц В.А. — кафедра фармацевтичної хімії
– Гладух Є.В. — кафедра промислової фармації
– Гонтова Т.М. — кафедра ботаніки
– Загайко А.Л. — кафедра біологічної хімії
– Кабачний В.І. — кафедра фізичної та колоїдної хімії
– Кисліченко В.С. — кафедра хімії природних сполук

76

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
– Кіреєв І.В. — кафедра фармакотерапії
– Левітін Є.Я. — кафедра неорганічної хімії
– Світлична Є.І. — кафедра українознавства та латинської мови
– Філімонова Н.І. — кафедра мікробіології
– Філяніна Н.М. — кафедра гуманітарних наук
– Штриголь С.Ю. — кафедра фармакології
10 професорів кафедр: Безуглий П.А.; Болотов В.В.; Волковой В.А.; Деримедвідь Л.В.; Мороз В.А.; Пестун І.В.; Попов С.Б.; Самура Б.А.; Шемчук Л.А., а також 76 доцентів; 8 старших викладачів; 36 асистентів/викладачів.
У рамках університетської програми підвищення рівня володіння англійською мовою 349 співробітників НФаУ вивчають або удосконалюють знання з англійської
мови на кафедрі іноземних мов НФаУ. Це дає можливість:
 забезпечити якість навчання;
 розробити повний комплект науково-методичної літератури;
 підвищити рейтинг НФаУ в Україні та у світовому освітньому просторі;
 збільшити індекс цитування науково-дослідних робіт;
 академічного обміну студентами та викладачами (навчання, практика, стажування, викладання тощо);
 отримання грантів тощо.
Перспектива до 2015 року: володіння науково-педагогічними працівниками англійською мовою на 100%.

Координаційна діяльність НФаУ
(Робота з підрозділами МОЗ і МОНМС України)
На базі Національного фармацевтичного університету — провідного спеціалізованого освітнього центру з напрямку Фармація — функціонує Науково-методична комісія з фармації МОНМС України, яка є консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.
Науково-методична комісія з фармації створена для координації дій науковопедагогічних працівників фармацевтичного ВНЗ та фармацевтичних факультетів України у напрямі реалізації концептуальних положень розвитку фармацевтичної освіти, питання змісту, форм та методів навчання.
Основні напрямки роботи НМК:
– визначення шляхів реалізації новітніх технологій навчання відповідно до рішень
колегій, наказів міністерств, нормативно-методичної документації, тощо;
– пошук, вивчення та апробація передового досвіду у галузі фармацевтичної освіти;
– розробка пропозицій та визначення шляхів їх реалізації щодо підвищення якості
навчання та створення відповідного програмного, інформаційного і методичного забезпечення усіх видів діяльності у навчально-виховному процесі;
– проведення експертизи підручників, навчальних посібників та інших науковометодичних видань.
Протягом звітного періоду розглядались основні питання на засіданнях НМК:
– роль гуманітарної складової у вищій фармацевтичній освіті;
– моніторинг якості фармацевтичної освіти в Україні;
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– професійно-орієнтовані дисципліни вищої фармацевтичної освіти як критерій
забезпечення її якості;
– вивчення зарубіжного досвіду з метою створення галузевих стандартів вищої освіти для підготовки фармацевтів на основі компетентісного підходу.
Постійно Науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти
НФаУ проводилась консультативна робота для представників вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму Фармація щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу, змісту навчання, навчальних планів та програм, проведення
практичної підготовки тощо. Організовано рецензування навчально-методичної літератури, а саме: прорецензовано 2 підручники та 22 навчальних посібники.
Налагоджена співпраця з ЦМК МОЗ та Центром тестування, МОНМС України з питань вищої освіти.

Студентські олімпіади як фундамент
для розвитку студентської науки
(Відповідальний секретар доц. Т.М. Ковальова)
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання викладачами кафедр
проводиться активна наукова робота зі студентами за напрямками:
• Цільова підготовка студентів для участі у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та внутрішніх університетських олімпіадах
• Керівництво науковою роботою студентів з підготовки доповідей на всеукраїнські
студентські конференції та форуми.
Традиційно щорічно на базі НФаУ проводяться відбіркові тури серед кращих студентів, які мають найвищі результати з відповідних дисциплін для участі у всеукраїнських олімпіадах.
На базі НФаУ проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за двома
спеціальностями: «Фармація» та «Економіка підприємства» та з п’яти навчальних дисциплін: хімія, фармакологія, латинська мова, українська мова, німецька мова, англійська
мова. Брали участь: 96 студентів, з них 18 — стали переможцями, які відзначені грамотами за відмінні знання з окремих дисциплін.
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проходив на базі Запорізького державного медичного університету. В олімпіаді за спеціальністю «Фармація» студенти
НФаУ показали такі результати: брали участь — 8 студентів, з них — 1 призове місце
в особистому заліку (диплом МОН України ІІІ ступеня).
Участь в міжнародних олімпіадах. Студенти НФаУ взяли участь у ІІІ Міжнародній
студентській олімпіаді з економіки, яка проводилася на базі Південного федерального
університету, м. Ростов-на-Дону, й показали такі результати: призове місце в особистому
заліку — 1 (диплом ІІ ступеня).

Психологічна служба НФаУ
Психологічна служба НФаУ у своїй діяльності керується 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 сту-
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дентів, викладачів та співробітників, сприяє розвиткові особистості студентів та вдосконаленню психологічної культури і професійної компетентності викладачів.
Психологічна служба тісно співпрацює з ректоратом, деканами, з кафедрами,
кафедрою педагогіки та психології, Коледжем НФаУ, бібліотекою, відділом практики, з медичним центром, редакцією газети «Молодість фармації», Студентським
парламентом.
Проведено індивідуальні консультації: для студентів — 186, викладачів і співробітників — 37, батьків студентів — 10, за допомогою мережі Інтернет — 48.
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, співпрацівників 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 підготовлені для публікації у газеті «Молодість
фармації» статті: «Как избежать проблем, добиться признания и успеха в первый год
обучения», «10 советов как улучшить настроение».
Здійснюється діагностична робота зі студентами та викладачами НФаУ з метою
виявлення індивідуальних особливостей та емоційного стану особистості (всього продіагностовано 203 студента).

Соціологічна служба НФаУ
Соціологічна служба університету:
• складає програми соціологічних досліджень;
• проводить соціологічні дослідження з метою розробки і впровадження заходів, спрямованих на створення найсприятливіших соціально-психологічних умов
в університеті;
• обробляє отриману інформацію;
• узагальнює та систематизує результати проведених соціологічних досліджень;
• розробляє теоретико-практичні рекомендації для вдосконалення діяльності;
• готує пропозиції щодо зміцнення трудової дисципліни, розвитку творчої активності співробітників університету, зміцнення взаєморозуміння та взаємодопомоги.
Серед студентської молоді було проведене соціологічне дослідження, орієнтоване на відношення студентів до фізичної культури та здорового способу життя та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення виховання позитивного ставлення
до здорового способу життя.
У соціологічних дослідженнях брали участь студенти незалежно від місця проживання. Студенти, які проживають у гуртожитках, висловлювали побажання щодо благоустрою території та будівництва спортивних майданчиків біля гуртожитків.
Практичні рекомендації відповідно до тематики соціологічних досліджень враховуються у практичній діяльності кафедр в освітньо-виховному процесі.
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Видавнича діяльність
Пріоритетним завданням у 2011 році було забезпечення навчальною літературою студентів, які навчаються англійською мовою. У цьому напрямку зроблено значний крок вперед — вийшли
з друку 32 англомовних видання, що складає 25% від усіх видань
минулого року. Серед них 4 підручники та 8 навчальних посібників
з грифами МОНМС України, 13 навчальних посібників з грифом
ЦМК НФаУ, 6 робочих зошитів, 1 монографія. Переважна більшість (28 навчальних видань) була видана за кошти університету.
Практично усі англомовні рукописи навчальної літератури, що надійшли до видавничого центру в першому півріччі 2011 року, вийшли у світ того ж року.
Директор
Найбільш вагомими англомовними навчальними виданвидавничого центру
нями 2011 року є підручники:
проф. О.М. Котенко
• Biophysics (Біофізика) / Тіманюк В.О. та ін.
• Latin for pharmacу students (Латинська мова) / Світлична Є.І. та ін.
• Pharmacognosy (Фармакогнозія) / Кисличенко В.С. та ін.
• Physical and colloid chemistry (Фізична та колоїдна хімія) / Кабачний В.І. та ін. та
навчальні посібники з грифами МОНМС України:
• Analytical chemistrу. Сollection of lectures on guantitative anlysis (Аналітична хімія:
конспект лекцій з кількісного аналізу) / Болотов В.В. та ін.
• Biological chemistry (Біологічна хімія) / Загайко А.Л. та ін.
• Biology and Genetics Principles (Біологія з основами генетики) / Малоштан Л.М. та ін.
• Chemist’s technology of drugs (Аптечна технологія ліків) / Тихонов О.І. та ін.
• History of Ukraine (Історія України) / Савченко Н.М. та ін.
• Management and marketing in pharmacy: test with explanation (Менеджмент та маркетинг у фармації: тестові завдання з поясненнями) / Мнушко З.М. та ін.,
• Organiс chemistry. Basiс leсture course (Органічна хімія. Базовий курс лекцій) / Черних В.П. та ін.
• Toxicological chemistry: Lecture Course (Токсикологічна хімія: курс лекцій) / Карпушина С.А. та ін.
Наразі студенти забезпечені англомовною літературою ще недостатньо, є дисципліни, з яких в бібліотеці відсутня навчально-методична література. Підготовку та випуск навчальної літератури англійською мовою необхідно продовжити, забезпечити усі дисципліни комплектом англомовної навчальної літератури, спеціально підготовленої та адаптованої до навчання іноземних англомовних студентів, адже на сьогодні контингент студентів, які навчаються англійською мовою, збільшився і має перспективи росту далі.
За рахунок сторонніх видавництв та спонсорських коштів видано 3 підручники,
11 навчальних посібників з грифом МОНМС України, 18 навчальних посібників з грифом ЦМК НФаУ, 4 робочих зошити, 8 монографій.
Підсумки реалізації навчальної літератури. У 2011 році реалізовано 3 909 примірників навчальної літератури на суму 119 858 грн, зокрема ВНЗ України реалізовано
962 примірники на суму 55 254 грн., студентам — 2 947 примірників на суму 64 804 грн.
Обсяги реалізації у 2011 році помітно зменшились у порівнянні з 2010 роком, особливо це стосується реалізації студентам. Найбільший обсяг реалізації навчальних видань
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припадає на кафедру органічної хімії: новий підручник з органічної хімії придбали Запорізький, Дніпропетровський медичні університети та НТУ «Харківський політехнічний інститут». ВНЗ України придбали також видання кафедр аналітичної хімії, фармакогнозії, менеджменту та маркетингу у фармації.
Видавничим центром у 2011 році:
• проведена повна обробка і підготовка до друку 56 видань загальним обсягом
5088 сторінок авторського тексту і загальним тиражем 18 500 примірників;
• надано 34 номери ISBN;
• забезпечена постійна передача е-версій навчальної літератури до бібліотеки;
• за рахунок університету випущено у світ 70 видань;
• забезпечено розміщення інформаційних матеріалів університету у довідниках
для абітурієнтів, Харківському метрополітені, телефонному довіднику «Харків. Золоті
сторінки 2011»;
• забезпечені підготовка і тиражування достатньої кількості презентаційноінформаційних матеріалів для профорієнтаційної роботи;
• забезпечені підготовка до друку та випуск наукових журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» і газети «Молодість фармації»;
• забезпечено розміщення повнотекстових версій наукових журналів на сайті університету та Національної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського;
• оновлено матеріали видавничого центру на сайті університету;
• за передплатою наукових журналів на рахунок НФаУ надійшло 74 111,00 грн.;
• у результаті реалізації навчальних видань університетом отримано 119 858 грн.;
• виконано 22 замовлення підрозділів на закупівлю бланкової продукції;
• укладено і виконано 31 договір з тиражування брошур, журналів, газети, інформаційних матеріалів, розміщення реклами у ЗМІ.
Забезпечення навчального процесу на сучасному рівні потребує більш активного використання електронних версій навчальної літератури, підготовки та впровадження засобів дистанційного навчання. В університеті багато зроблено для забезпечення навчального
процесу електронними версіями навчальної літератури, але цю роботу необхідно продовжувати й удосконалювати, слід більш широко впроваджувати використання е-версій.
Постійної уваги потребує також контроль якості навчальних видань, забезпечення
їх відповідності до сучасних вимог, своєчасне оновлення застарілої навчальної літератури.
Випуск періодичних видань. НФаУ є співзасновником та видавцем наукових фахових журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація» і «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», які стабільно виходять чотири рази на рік. Крім того, НФаУ є співзасновником наукових фахових журналів «Фармацевтичний журнал», «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). Повні електронні копії журналів представлені на сайтах НФаУ та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Університетська газета «Молодість фармації» стабільно виходить з 2002 року один
раз на місяць та висвітлює усі аспекти життя університету.
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Наукова бібліотека
Бібліотека — це імідж університету, інформаційне ядро,
завдяки якому збагачуються знаннями та отримують необхідну
інформацію і викладачі, і студенти. У січні 2012 року згідно з рішенням Вченої ради (02.12.2011 р.) та наказом ректора університету №736-к від 07.12.2011 р. бібліотека перейменована у Наукову бібліотеку.
Усіма структурними підрозділами НБ НФаУ протягом року
було обслуговано 23 544 студенти та викладачі. Книговидача складає 759 000 прим. літератури. Кількість відвідувань бібліотеки становить 268 000.
Фонд бібліотеки. Наукова бібліотека НФаУ має потужний доДиректор Наукової
кументальний потенціал. Бібліотечні ресурси за звітний період досябібліотеки НФаУ
гли 560 000 прим. літератури. За минулий рік із різних джерел компН.Б. Гавриш
лектування до фонду бібліотеки надійшло 11 305 прим. літератури,
з яких 9357 прим. — навчальні видання, 1617 — наукові. Головним джерелом надходження
навчально-методичних видань у поточному році залишився видавничий центр університету.
Бібліотека постійно активно удосконалює традиційні форми обслуговування
та впроваджує нові форми роботи на основі сучасних ІТ-технологій. Протягом 2011 року
активно проводилась запланована робота щодо розширення інформаційного потенціалу бібліотеки за рахунок поповнення власних електронних інформаційних ресурсів.
Електронні ресурси. За активної участі кафедр університету та підтримки бібліотеки створено електронний архів Національного фармацевтичного університету
(eaNUPh, http://dspace.ukrfa.kharkov.ua). Нині здійснюється його наповнення. Архів містить 2000 електронних документів. За досить короткий період він став затребуваним ресурсом — протягом місяця кількість переглядів електронних документів зросла до 14 500.
Сучасний електронний каталог бібліотеки НФаУ — основа подальшого розвитку інформаційних технологій в университеті, гарантія якісного обслуговування користувачів.
Каталог містить бібліографічні записи на 80 000 документів. Щорічно збільшується популярність електронних ресурсів серед користувачів. За минулий рік на сервері бібліотеки
зафіксовано 24 005 звернень користувачів до електронного каталогу.
Через бібліотечний сайт стали доступними різноманітні бібліотечні послуги: віртуальна довідкова служба (в режимі on-line бібліографи відповідають на тематичні,
адресні та ін. запитання студентів і викладачів); електронна доставка документів (для оперативної доставки замовлених
користувачами наукових статей із журналів, збірників та ін.)
Протягом року читачі бібліотеки користувались зарубіжними повнотекстовими електронними базами даних компаниї концерну EBSCO (Academic Search
Premier; Academic Search Сomplete;
Health Source; Nursing/Academic Edition;
Health Source-Consumer Edition; Busi-
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ness Source Premier; MasterFILE Premier;
Regional Business News; Library, Information Science & Technology Abstracts) в режимі on-line та такими електронними
ресурса ми, як бази даних міжнародної
компанії MICROMEDEX Thomson Reuters
(Drugdex®
System,
Index
nominum,
Martindale, Drug-reax® System, Poisindex®
Managements, Lab advisor™ , Diseasedex™
Emergency Medicine), бази даних EMBASE,
бази даних MedicinesComplete Королівського фармацевтичного товариства Великої Британії.
Бібліотека систематично поповнює та редагує електронну базу даних «Книгозабезпечення навчального процесу НФаУ». Електронна бібліографічна база даних «Праці вчених НФаУ», створена бібліотекою, зросла до 28 000 записів.
Наукова робота. У НБ НФаУ виконується 2 дисертаційних дослідження. Протягом року колектив бібліотеки брав активну участь у наукових конференціях
з питань бібліотечної справи. Співробітники виступали з доповідями, які були опубліковані в наукових фахових виданнях.
Співробітники бібліотеки підготували
до друку бібліографічний покажчик «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету» в 2-х частинах:
Частина ІV: з 2005 до 2007 році; Частина V:
з 2008 до 2010 р. (заплановано на 2012 р.)
НБ НФаУ приєдналась до проекту
ELibUkr, що об’єднує бібліотеки ВНЗ, національні бібліотеки України з метою забезпечення доступу до світової наукової інформації,
створення власних академічних ресурсів, а також інтеграції української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.
Культурно-освітня та виставкова діяльність бібліотеки. Культурно-просвітницька робота бібліотеки НФаУ спрямована
на всебічний гармонійний розвиток студентства, на пропаганду кращих зразків вітчизняної і зарубіжної літератури, на духовне оновлення українського студентства.
За рік у бібліотеці НФаУ експонувалося 130 книжкових виставок, на яких читачам
було представлено 1600 видань.
Цікавими були виставки флористики
«Цей чудовий квітковий світ»; фотовиставки
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«Харків в роки війни» та «Харків: минуле і сьогодення», «Світ очима бібліотекаря» та ін.
Популярними серед користувачів стали віртуальні виставки: «Менеджмент та маркетинг на службі фармації», «Економіка та економічні відносини в сучасному світі», «Валяшко Микола Овксентійович — перший ректор НФаУ», «Вчені — фармації», «Бджоли — крилаті фармацевти».
Робота бібліотечного персоналу була спрямована на підвищення інформаційної грамотності користувачів. За звітний період були організовані та проведені мультимедійні
лекцї з «Основ інформаційної культури»; 3 «Тижні дипломника», 4 «Дні інформації».

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення НФаУ
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. Нині в університеті працюють 28 комп’ютерних класів.
Ректорат приділяє велику увагу постійному оновленню парку комп’ютерної техніки. Протягом 2011/2012 навчального року
Директор
придбано 75 комп’ютерів, 7 сучасних мультимедійних прокомп’ютерного центру
екторів та 1015 ліцензій на програмне забезпечення. Списано
доц. В.С. Власов
50 комп’ютерів застарілих моделей. Загалом в університеті парк
комп’ютерної техніки складає 988 комп’ютерів та 64 мультимедійних проектори.
На сьогодні у навчальному процесі таке співвідношення: на 100 студентів маємо
18,8 комп’ютерів.
Подальший розвиток локальної мережі університету та її інфраструктури.
Інтернет-простір університету розширюється 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 аналітичної хімії, аптечної технології ліків, ботаніки, гуманітарних наук, заводської технології ліків, неорганічної хімії, технології ліків, фармакогнозії, фундаментальної та мовної підготовки. Усі
комп’ютери навчального відділу, приймальної комісії, деканатів, відділу кадрів, завучів
кафедр підключені до локальної мережі університету та серверу системи управління навчальним закладом для створення єдиного інформаційного простору, що дозволяє здійснювати інтерактивний перегляд робочих навчальних планів, поточної успішності, журналу відвідувань, навчального навантаження, розкладу занять тощо.
Підключено до локальної мережі університету основні лекційні аудиторії №№2, 3,
4, 8, 9. Забезпечено роботу усіх локальних мереж у корпусах університету зі швидкістю
100 мегабіт в секунду.
Розвиток оптоволоконних ліній зв’язку. Університет підключений по оптоволоконному кабелю до Української науково-освітньої комп’ютерної мережі УРАН та панЄвропейської науково-освітньої телекомунікаційної мережі GÉANT2. Усі навчальні корпуси та гуртожитки НФаУ підключені до Інтернету по оптоволоконних лініях зв’язку.
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НФаУ є опорною точкою підключення до мережі УРАН деяких вузів Харкова. Корпуси УЛК, УТК по вул. Блюхера, 4, Олександра Невського, 18, пл. Повстання, 17, Мельникова, 12, Пушкінській, 53, Пушкінській, 27 з’єднані між собою по оптоволоконних лініях
зв’язку. Реалізовані Інтранет-технології в локальній мережі університету.
Онлайнові інформаційні технології. У 2011 році забезпечено Skype-зв’язок з корпусами та гуртожитками університету на час on-line прес-конференції В.П. Черних
на сайті «SQ» у рамках проекту інформаційного агентства «STATUS QUO» «День відкритих дверей on-line».
У 2011 році почалися on-line трансляції засідань ректорських рад у локальній мережі університету.
У 2012 році було проведено on-line трансляцію пленарного засідання щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
Розвиток системи серверів для управління університетом. На сьогодні встановлені, налаштовані та працюють такі сервери: сервер електронної пошти університету,
сервер нової системи управління навчальним закладом, сервер для системи «Контингент», проксі-сервери та сервери забезпечення роботи системи тестування у корпусах
по вул. Блюхера, 4, вул. Мельникова, 12, вул. Олександра Невського, 18, відеосервер для
забезпечення відеотрансляції, сервери дистанційного навчання, сервери для забезпечення роботи системи бухгалтерського обліку університету.
Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. В університеті всі поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами. 98% 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.
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».
Постійно здійснюється забезпечення інформаційної безпеки функціонування мережі та інформаційних ресурсів університету: оновлення антивірусних програм та оновлення серверних програм захисту інформації.
З метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності розробників
програмного забезпечення удосконалено облік ліцензійного програмного забезпечення у підрозділах університету.

Центр дистанційних технологій навчання
(директор Я.І. Панкратова)
У 2011/2012 н. р. Центр дистанційних технологій навчання продовжив роботу щодо
розвитку електронної навчальної бази університету.
Студенти університету мають можливість проводити самоперевірку знань за допомогою оn-line тестів, які доступні через Інтернет цілодобово. Тестовий модуль навчального сайту надає широкі можливості щодо використання різноманітних режимів тестів,
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у т. ч. і «навчаючих», тобто студенти під час проходження тестів мають можливість отримати інформацію щодо правильності відповідей та додаткову інформацію-підказку, введену викладачем.
Оn-line база тестів у поточному році доповнена 3 720 тестовими питаннями для підготовки до іспитів «Крок-2» з дисциплін:
– Аптечна технологія ліків
– Клінічна фармація
– Менеджмент та маркетинг у фармації
– Організація та економіка фармації
– Токсикологічна хімія
– Фармакогнозія
– Фармакологія
– Фармацевтична хімія
Розпочато роботу щодо вводу тестів для підготовки студентів до іспитів «Крок-1».
На сьогодні введено 4099 питань з дисциплін:
– Біологічна хімія
– Аналітична хімія
– Мікробіологія
– Неорганічна хімія.
Всього оn-line база тестів нині складає більше 10 000 тестових питань за різними
дисциплінами, робота в цьому напрямі триває. Вже розпочалося використання бази студентами та планується активізація її використання з вересня 2012 року.
У 2011/2012 н. р. розпочато використання багатьох дистанційних курсів, створених
у минулих роках. Так, кафедрою українознавства та латинської мови розпочато використання студентами різних спеціальностей денної форми навчання, дистанційних курсів,
створених кафедрою з дисциплін латинська, українська мови та історія України. Студенти використовують навчальне середовище дистанційного навчання як додаткові засоби
у самостійній роботі та як засоби зв’язку з викладачами (отримують завдання та надсилають на перевірку виконані завдання, задають питання викладачам).
Центром дистанційних технологій навчання спільно з кафедрами продовжено 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 на сьогодні розміщено 26 таких лекцій з історії України (13 російською
та 13 українською мовами), 1 — з дисципліни «Токсикологічна хімії», 1 — з дисципліни
«Аудит систем управління якістю».
Протягом року працівники Центру проводили навчання викладачів основам роботи
з дистанційними технологіями та продовжили працювати над створенням системи електронного навчання викладачів та студентів з питань технологій дистанційного навчання: інформаційні матеріали, електронна бібліотека проблемних публікацій, Інтернетпосилання на спеціалізовані сайти. Співробітниками центру створено та розміщено в навчальному середовищі 2 дистанційних курси з питань роботи викладачів у віртуальному середовищі. Крім того, розміщено 12 навчальних відеороликів з питань користування сучасними засобами Інтернет-комунікацій: електронна пошта, Skype, соціальні мережі. Створюються методичні рекомендації з цих питань, які планується також розмістити
в середовищі дистанційного навчання.
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Web-портал НФаУ
Адреса Web-сайту НФаУ:
http://www.ukrfa.kharkov.ua/
http://pharm.kharkiv.edu/
http://pharmacy-univer.kharkov.ua/
http://nfau.in.ua/
Web-портал університету в мережі Інтернет функціонує з 1999 року. В 2012 році
оновлено програмне забезпечення, дизайн та розподіл інформаційного наповнення
web-сайту НФаУ.
Web-сайт об’єднує більш ніж 1200 сторінок рекламно-інформаційного характеру
та близько 600 публікацій новин НФаУ. Інформація для цільових категорій сайту розташована в верхній панелі і містить такі розділи, як Новини, Анонси, Абітурієнту, Студенту та Випускнику. Вертикально справа розміщена загальна інформація про НФаУ: Сторінка ректора, Наш університет, Структура НФаУ, Інститут ПКСФ, Коледж НФаУ, Наука,
Міжнародна діяльність, Бібліотека.
Для забезпечення поінформованості широкого кола громадськості інформація
на web-сайті представлена та постійно оновлюється 3 мовами: українською, російською,
англійською та розміщено on-line автоперекладач (53 мови).
Для залучення іноземних громадян на навчання в НФаУ на сайті розміщено on-line
карта з позначенням контингенту іноземних студентів НФаУ відповідних країн/регіонів
та оn-line анкети для абітурієнтів.
Для презентації кафедр університету та підрозділів розпочато роботу з розміщення
на сайті віртуальних 3D турів та посилання на сайти кафедр та підрозділів.
Сайти кафедр
• Біотехнології http://nfau-biotech.com.ua/
• Косметології та аромології http://cosmar.com.ua/
• Заводської технології ліків http://ztl.pp.ua
• Менеджменту та маркетингу у фармації www.mmf-nphau.info
• Менеджменту та адміністрування http://www.ams-nphau.com.ua
• Промислової фармації http://promfarm.kh.ua/
• Управління та економіки підприємства www.kafedra-yep.kh.ua
• Управління якістю http://quality.ucoz.ru
• Хімії природних сполук www.cnc.ucoz.ua
• Управління та економіки фармації ІПКСФ http://uef-ipksf.at.ua/
Сайти підрозділів
• Центр Міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин http://en.nfau.org.ua
• Наукова бібліотека http://pharmlib.kharkiv.edu/
• Електронний архів наукової бібліотеки http://dspace.ukrfa.kharkov.ua/
• Центр дистанційних технологій навчання http://www.pharmel.kharkiv.edu/
• Відділ виробничої практики та сприяння працевлаштуванню
http://www.jobdept.pp.ua/
3D тури: кафедра біологічної хімії, біотехнології, органічної хімії; Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та Державна науково-дослідна лабораторія
з контролю якості лікарських засобів НФаУ.
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Відділ практики та сприяння працевлаштуванню

Завідувач відділу
практики та сприяння
працевлаштуванню
О.Я. Барковська
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Навчально-виробнича практика — одна із форм навчання,
що поєднує відповідні знання, теорію і пізнавальні навички, підводить фундамент під певний рівень кваліфікації. Це забезпечує
випускнику можливість компетентно працювати на первинних
посадах, адаптуватись до нових технологій і вимог ринку праці,
що змінюються.
Основними напрямами діяльності відділу практики є:
– налагодження ділових стосунків з підприємствами, установами, організаціями фармацевтичної галузі, залучення їх до
співпраці як баз, встановлення з ними угод соціального партнерства та укладання договорів;
– інформаційна робота серед студентів щодо організації
практики, розподіл на практику з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів та їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання;

зАбЕзпЕЧЕННя якОсті ВищОї ФАРмАцЕВтиЧНОї ОсВіти
– запровадження системи зворотного зв’язку між базами практики та НФаУ для отримання об’єктивної
оцінки якості проходження практики, вивчення та поширення кращого
вітчизняного та міжнародного досвіду
для удосконалення практичної підготовки студентів;
– здійснення моніторингу методичного забезпечення проведення всіх видів
практик;
– аналіз результатів практики, організація підсумкових конференцій
з практики.
Залежно від спеціальності навчальна та виробнича практика становить від 11 до 24 навчальних тижнів,
для іноземних студентів 26 тижнів.
Цього року збільшена тривалість практики у студентів спеціальностей «Біотехнологія» (14 тижнів) та «Менеджмент організацій» (15 тижнів).
Навчально-методичне керівництво практикою здійснювали 24 кафедри, вперше
керувала практикою кафедра соціальної фармації. Організаційне керівництво відбувалося за участю 31 відповідального за практику від кафедр, 5 з них були призначені вперше.
Для проведення навчально-виробничої практики задіяна широка мережа баз
практик — підприємств, установ, організацій різних форм власності і підпорядкування 23 областей України. Загальна кількість баз складає 539, серед них 340 аптечних закладів, 7 лабораторій з контролю якості лікарських засобів, 50 лісових
господарств, 22 хіміко-фармацевтичних заводи, 6 підприємств біотехнологічного профілю, 8 парфумерно-косметичних підприємств, косметичних салонів та кабінетів,
70 лікарень, клініко-діагностичних центрів, клінічних лабораторій, 15 виробничих підприємств, 1 санітарно-епідеміологічна станція, 13 навчальних закладів, 3 банківські
установи, 4 науково-дослідних інститути, навчально-наукових лабораторії.
Організовано виробничу практику з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу
спеціальності «Фармація» під керівництвом викладача кафедри фармацевтичної хімії
на базі Литовського університету наук про здоров’я.
Особливості в організації навчально-виробничої практики
В умовах сьогодення серед вимог роботодавців — фахова компетентність, володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями (впевнений користувач
ПК), іноземними мовами, комунікабельність, здатність до професійного розвитку (бажання досягти професійної майстерності), відповідальність, енергійність, вимогливість
до себе, вміння працювати в команді, досвід роботи, наявність посвідчення водія.
Ефективне поєднання теоретичних знань з практичним досвідом забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на виконання головної вимоги роботодавців — фахову компетентність.

89

піДсумки ДіяльНОсті НФау за 2011/2012 н. р.
На зміст і якість практики суттєво впливає участь викладацького складу у керуванні
та контролі проходження студентами практики.
На сьогодні є актуальним поєднання зусиль НФаУ та баз практики в питаннях практичної підготовки:
• зміцнення зв’язків викладачів кафедр з базами практики на кожному етапі
її організації: узгодження програми практики з керівниками баз практики; затвердження як норми відвідування викладачами баз практики з метою контролю за її
проходженням;
• залучення керівників баз практики до навчального процесу.
З метою удосконалення організації навчально-виробничої
практики проведені:
– робочі наради з питань практики за участю структур НФаУ щодо особливостей організації навчально-виробничої практики в НФаУ;
– виробничі збори з вітчизняними студентами I–V курсів, іноземними студентами IV курсу спеціальності Фармація, вперше зі студентами V курсу спеціальності
«Економіка підприємства». Представлена інформація про практику на поточний рік,
принципи розподілу, вимоги баз практики;
– щорічна конференція за результатами практики з участю представників практичної фармації;
– ярмарок вакансій для студентів НФаУ із залученням роботодавців різних регіонів
України.
Одним із напрямом діяльності відділу є співпраця з компаніями-роботодавцями
з набору студентів на тимчасову та постійну роботу, організація зустрічей роботодавців зі студентами з питань можливості їх подальшого 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.
З 26 до 31 березня 2012 року на базі
Національного фармацевтичного університету відбувся профорієнтаційний тиждень для студентів «Шлях до успішного працевлаштування» — спільний проект
двох колективів — НФаУ та Харківського обласного центру зайнятості.
Програма заходів включала проведення
професіоналами-практиками інформаційних
семінарів з питань працевлаштування, підсумкової
конференції з практики за участю керівників баз практики, «Ярмарку вакансій НФаУ — 2012» із залученням
компаній-роботодавців різних регіонів України, «Ярмарку спеціальностей НФаУ» для учнів шкіл, коледжів, училищ.
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Семінари проведені за такими
темами:
 Державною службою зайнятості — «Принципи постановки мети.
Оцінювання власних можливостей
як засобу ефективного працевлаштування»;
 рекрутинговим
агентством
ТОВ «Фарма персонал» зі спеціалізованого підбору персоналу для медичного та фармацевтичного бізнесу —
«Особливості кар’єрного просування
на фармацевтичному ринку України»;
 ТОВ «Серв’є Україна» — «Майбутнє у твоїх руках».
У рамках профорієнтаційного тижня 29 березня відбулася щорічна конференція
за результатами практики за участю начальника Державної служби з лікарських засобів у Харківській області О.С. Терещенка та завідувачів аптечних закладів м. Харкова
та Харківської області. Керівники баз практики дали оцінку роботи студентів під час проходження виробничої практики та рекомендації щодо її удосконалення.
Ярмарок вакансій, на якому було представлено близько 200 реальних вакансій
роботи, запропонованих 30 провідними компаніями-роботодавцями різних регіонів
України, урочисто відкрили ректор Національного фармацевтичного університету, професор В.П. Черних, директор Харківського обласного центру зайнятості В.Л. Міненко,
директор Департаменту освіти Харківської міськради О.І. Деменко.
У заході брали участь потужні аптечні мережі, оптові фармацевтичні фірми, хімікофармацевтичні заводи, парфумерно-косметичні підприємства, банки, страхові компанії,
клініко-діагностичні лабораторії. На Ярмарку вакансій присутні близько 1000 студентів
I–V курсів НФаУ та Коледжу НФаУ.
У планах університету — й надалі продовжувати започатковану справу, заохочуючи
до ефективної взаємовигідної співпраці всіх зацікавлених.
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Ботанічний сад

(директор Петухов В.С.)
Ботанічний сад був створений у 1992 році. Восени
2012 р. буде відзначатися його
20-річний ювілей. Площа ботанічного саду складає 7,16 га.
В основу планування покладений ландшафтно-пейзажний принцип.
Ботанічний сад є базою
навчально-виробничої практики для студентів університету
та Коледжу НФаУ. У веснянолітній період, під час навчально-виробничої практики з ботаніки та фармакогнозії, тут
регулярно проводились навчальні екскурсії.
Велика увага приділяється підтриманню флористичної колекції, фармакопейної
та систематичної ділянок.
На дослідній фармакопейній ділянці колекція лікарських рослин налічує 121 дерево
та 422 чагарники, 161 вид трав’янистих видів.
Колекція систематичної ділянки складається з 125 дерев, 130 чагарників та 100 видів
трав’янистих лікарських рослин.
Навесні 2011 р. висаджено та посіяно однорічних лікарських рослин: на демонстраційній фармакопейній ділянці 126 видів; на систематичній ділянці 22 види, на дослідній
фармакопейній ділянці 53 види.
Колектив ботанічного саду постійно опікується станом зон, прилеглих до корпусів
університету:
– надаються консультації з дизайну озеленення;
– у технічних приміщеннях вирощено 2500 шт. розсади
однорічних квітів у горщиках,
ще 3000 шт. вирощено у парнику та грунті. Отримані рослини висаджені у квітниках біля
корпусів по вул. Блюхера, 4,
вул. Пушкінській, 53;
– біля гуртожитку №4 навесні посіяно зелений газон
на площі близько 0,02 га;
– протягом літа та осені
біля гуртожитку №1 проведена
реконструкція прилеглої тери-
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торії: проведене знесення сухих та аварійних дерев, підготовлена зона під зелений газон — площа перекопана, закультивована, по всій поверхні розподілено свіжий ґрунт.
Вздовж центральної доріжки висаджено 200 кущів бірючини звичайної;
– навколо гуртожитку №2 та Коледжу НФаУ знесені сухі та аварійні дерева;
– влітку на території НФаУ по вул. Блюхера, 4 разпочато будівництво теплиці ботанічного саду.
У зимовий період весь інвентар та техніка були відремонтовані та підготовлені
до весняно-літніх робіт.

Виховна робота
У Національному фармацевтичному університеті особлива
увага приділяється організації виховної роботи.
Основною метою виховної роботи є отримання студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних
відносин, формування особистісних рис громадянина Української держави, моральної, художньо-естетичної, політичної,
правової та трудової культури.
В університеті активно підтримується всебічний розвиток студентського самоврядування, до якого входять Студентський парламент НФаУ (СП), первинна профспілкова організація студентів,
Проректор
делегати від рад факультетів, студентські ради при гуртожитках, Рада
з науково-педагогічної
молодих вчених, студентське наукове товариство, старости академіч(виховної) роботи
д. філос. н.,
них груп, які здійснюють захист прав і інтересів студентів, сприяють
проф. К.А. Іванова
навчальній, науковій, творчій та громадській діяльності студентів.
Студентське самоврядування НФаУ діє на підставі Закону
України «Про вищу освіту» та Положення «Про Студентський парламент НФаУ».
У грудні 2011 року пройшла щорічна звітно-виборча конференція, на якій було заслухано звіт про роботу СП НФаУ та переобрано голову СП НФаУ — студентку IV курсу
медико-фармацевтичного факультету — Ірину Бондарчук.
Щомісячно голова СП бере активну участь у засіданнях Всеукраїнської Студентської
ради. Представники СП складають 10% виборних представників Вченої ради університету. За погодженням зі СП ухвалюються рішення щодо відрахування студентів та їх поновлення на навчання; переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання
за державним замовленням; поселення та виселення студентів з гуртожитків у разі порушення умов контракту на проживання.
У 2011/2012 н. р. члени СП представляли університет на зборах
Всеукраїнської Студентської ради.
За ініціативи СП НФаУ було розроблено та проведено опитування серед студентів: «Вступ до ВНЗ: очікуване та реальне» та «Студентське кафе в гуртожитках: бути чи не бути?».
СП НФаУ співпрацює з об’єднанням лідерів земляцтв —
представників іноземних студентів, які навчаються в НФаУ. Спільними зусиллями в кінці квітня було проведено щорічну «Ярмарку народів НФаУ».
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За ініціативою СП НФаУ були організовані тематичні вечори для студентів: 15 січня — Королева НФаУ, 14 лютого — День закоханих, 30 березня — Містер НФаУ.
Постійно ведеться співробітництво з Харківським молодіжним театром «PS» та Харківським державним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського.
У гуртожитках НФаУ студентське самоврядування здійснюється студентськими
радами побуту. На початку кожного місяця проходять засідання студентських рад
гуртожитків, в яких беруть участь декани факультетів — куратори гуртожитків, розглядаються питання вирішення соціальних проблем студентів. В функції входить самоорганізація життя студе нтів, тобто створення чіткої системи студентського самообслуговування в гуртожитках.
В університеті працює служба з виховної роботи та побуту студентів, яка співпрацює зі СП НФаУ та студентськими радами гуртожитків. Протягом року служба
проводить заселення студентів до гуртожитків, здійснює постійний облік студентів,
що мешкають у гуртожитках, та постійний контроль за своєчасною оплатою проживання в гуртожитках. Спільно з деканами факультетів та кураторами студентських груп
служба з виховної роботи та побуту студентів проводить індивідуальну роботу зі студентами, у яких виникають конфліктні ситуації в гуртожитку, координує відвідування
кураторами гуртожитків з метою
перевірки; контролює дотримання правил мешкання студентами;
підтримує постійний зв’язок із завідуючими гуртожитків та студентськими радами гуртожитків.
Виховна робота з національно-патріотичного виховання студентської молоді спрямована на відродження національної культури, мови, традицій, відновлення і збереження історичної
пам’яті. На гуманітарних кафе-
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драх університету проводиться інформаційно-просвітницька, культурно-виховна робота
серед студентів та залучення студентів до участі у Студентському науковому товаристві.
У 2011/2012 н. р. на кафедрі українознавства та латинської мови НФаУ до Дня української писемності пройшов конкурс на кращого знавця прислів’їв та приказок про
українську мову, представники СП НФаУ провели розважальні тематичні конкурси.
До відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Русі-України Данила
Галицького було проведено лекцію
«Княжа доба. Галицько-Волинське
князівство. Данило Галицький»,
а також пройшов конкурс студентських стінних газет «Данило Галицький — перший український
король».
У листопаді 2011 року відбувся
І (вузівський) етап XІІ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика. У конкурсі взяли участь 30 студентів.
У грудні 2011 року відбувся
І (вузівський) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У конкурсі взяли участь 25 студентів.
Викладачами кафедри українознавства та латинської мови було здійснено підготовку молодих екскурсоводів для етнографічного музею. В грудні 2011 року на засіданні
«круглого столу» вони доповідали про результати власних етнографічних розвідок за такими темами: «Символи українських писанок», «Гончарство», «Українська хата».
У рамках виховної роботи були проведені такі бесіди: «22 січня — День соборності України», «Шевченко як основоположник нової української мови. Розвиток української наукової мови та термінології. Проблеми та перспективи» (у рамках курсу
«Ділова українська мова»), бесіда з іноземними студентами підготовчого відділення
НФаУ на тему: «Як жили давні українці».
На кафедрі суспільних наук НФаУ були проведені екскурсії, в яких взяли участь
близько 250 студентів, а саме: оглядова екскурсія по місту Харкову, навчальна екскурсія до Харківського історичного, літературного та художнього музеїв, музею історії ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, пізнавальна екскурсія садибами Харківської губернії, відвідування
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Пархомівського історико-художнього музею. Під час літніх канікул та травневих свят студенти побували на екскурсіях
в Франції, Італії, Польщі, Угорщині, СанктПетербурзі, Одесі.
Університетська газета «Молодість
фармації» (головний редактор О.Ю. Яковлева) консолідує культурний потенціал
навчального закладу, інформує студентів
та співробітників НФаУ про події в університеті, мотивує навчальну та громадську
діяльність студентів, веде літопис нашого
університету.
У 2011/2012 навчальному році вийшло з друку 11 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. Цільова аудиторія таких номерів — майбутні абітурієнти. Загальний наклад усіх випусків — 40 000 примірників.
Редакція газети співпрацює зі Студентським парламентом, залучає студентів НФаУ
до спільної роботи над випусками газети. Так, протягом 2011/2012 навчального року
до друку цікаві змістовні матеріали готували зокрема студентка IV курсу спеціальності
«Фармація» Дарина Лобанова, студентка IV курсу спеціальності «Клінічна фармація», голова Студентського парламенту НФаУ Ірина Бондарчук. Слід відзначити тісну співпрацю
над випусками газети із головою первинної профспілковорї організації студентів НФаУ
Анною Девяткіною. Поточний навчальний рік відзначився і активною співпрацею зі студентами та співробітниками Коледжу НФаУ, а також Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ, що знайшло відображення на шпальтах газети.

Волонтерський рух
Студентський парламент проводить волонтерську діяльність з метою надання допомоги хворим людям, ветеранам війни та праці, дітям, позбавленим батьківського піклування.
Починаючи з 2005 року НФаУ здійснює шефську допомогу спеціалізованій школіінтернату №8 для дітей, хворих на поліомієліт та церебральний параліч. Працівники
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та студенти НФаУ завжди знаходяться у курсі
їхніх проблем і допомагають їх вирішувати.
Культурний центр НФаУ щороку влаштовує святкові концерти для вихованців школиінтернату. В цьому році пройшли шефські концерти, присвячені Дню вчителя, Дню Святого Миколая, Всесвітньому Дню інвалідів, святу
першого та останнього дзвоника.
21 квітня в рамках щорічної всеукраїнської
акції з благоустрою «За чисте довкілля» за ініціативою СП НФаУ пройшов суботник у школіінтернаті №8.
Особлива увага приділяється ветеранам
Великої Вітчизняної війни та ветеранам праці НФаУ, які потребують і отримують моральну та матеріальну підтримку.
У рамках проекту «Пам’ять» представники СП НФаУ відвідали ветеранів та привітали їх з Новорічними та Різдвяними святами, Днем захисника Вітчизни, Міжнародним
жіночим днем 8 Березня та Днем Перемоги.
Згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з числа студентів НФаУ було відібрано 70 студентів-волонтерів, які добре володіють іноземними мовами. Студенти будуть залучені до волонтерської роботи та роботи в гуртожитку під час проведення чемпіонату.

Соціальний захист дітей-сиріт
У Національному фармацевтичному університеті особлива увага приділяється соціальному захисту дітей-сиріт — студентів НФаУ, які позбавлені батьківського піклування. Ректорат опікується їхньою долею. Для даних дітей забезпечено виконання соціального пакету: матеріальна допомога, безкоштовне проживання у гуртожитку та відвідування спортивних секцій.
З метою естетичного виховання, розвитку естетичних потреб і почуттів, творчих,
художніх здібностей і талантів студентської молоді, в НФаУ діє Культурний центр
(директор О.П. Москаленко), в рамках якого працюють студія естрадної пісні «Ексклюзив», студія бальних танців «Non Stop», студія театру «Аттелана», ансамбль
народної пісні «Гердан»,
вокально-інструментальний
ансамбль «Рок-Бент», ансамбль естрадного танцю
«Paradis», студія сучасного танцю «Onli first», творчі об’єднання команд КВК
«Оторви и выкинь!», «Кувалда» та «Без ГМО», студія
художників-оформлювачів
«Арт-декор».
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Протягом 2011/2012 н. р.
творчі колективи Культурного центру взяли участь у підготовці та проведенні концертів, присвячених державним і професійним святам,
конкурсів, художніх виставок
та творчих зустрічей.
На міському рівні творчі колективи взяли участь
в обласному конкурсі студентської творчості «Нові
імена», обласному фестиваліконкурсі фольклорного мистецтва
«Перлина
краю»
та гала-концерті міського
конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентська весна-2012».
У листопаді пройшов звітний концерт студії естрадного вокалу «Ексклюзив» на підтвердження раніше присвоєного почесного звання «Народний аматорський колектив профспілок України».
Протягом 2011/2012 н. р. у НФаУ відбулися такі найбільш знакові заходи: «Посвята у студенти», «День фармацевтичного працівника», «Дебют першокурсника»,
«Міжнародний день студента», свято 8 Березня «Весняні фантазії», ректорський прийом іноземних студентів, святковий вечір, присвячений випуску фахівців факультету ступеневої форми навчання та випуску спеціалістів 2012. Колективи Культурного
центру та представники СП НФаУ брали участь в організації «Ярмарки вакансій» під
патронатом обласної служби зайнятості.

Досягнення творчих колективів
Культурного центру НФаУ у 2011/2012 н. р.
• Лауреати міського конкурсу студентської художньої самодіяльності
«Студентська весна—2012»: Євгенія Гуслева та Дмитро Мінаков — солісти студії естрадної пісні «Ексклюзив»; студія
бальних танців «Non Stop»; ансамбль народної пісні «Гердан»;
вокально-інструментальний ансамбль «Рок-Бент»; студія сучасного танцю «Only first».
• Тетяна Побережна — переможець в номінації «Журі аплодує» обласного конкурсу студентської творчості «Нові імена»;
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• на щорічному фестивалі-конкурсі фольклорного мистецтва «Перлина краю» в рамках гранд-проекту «Овація» у номінації «Слобожанські переспіви» перше місце посів ансамбль народної пісні «Гердан».

Трудове виховання
У НФаУ постійно приділяється значна увага трудовому вихованню студентів. Щорічно профспілка студентів організовує літні трудові табори в санаторіях
АР Крим та Харківської області, де студенти працюють, відпочивають, знайомляться з новими людьми.
Табори праці та відпочинку НФаУ діють згідно з Законом
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.93 №2998-XII,
Постановою Кабінету Міністрів від
03.07.2006 №899 «Про затвердження
Типового положення про молодіжні трудові загони», Указу Президента України від 29.03.01 №221/2001
«Про додаткові заходи реалізації
Державної молодіжної політики».
Під час роботи всі студенти гарантовано забезпечені триразовим харчуванням, гідними умовами проживання, заробітною платнею, вільним часом для відпочинку, медичним страхуванням. Кількість студентів у трудових таборах становила 76 чоловік.

Музей історії фармації України

(директор музею — канд. іст. наук Григор’єва М.В.)
Протягом 2011/2012 н. р. співробітниками музею проводилась активна робота з поповнення фондів новими експонатами. Керівникам аптек м. Харкова було надіслано
звернення з проханням надання експонатів до музею.
За звітний період музей
отримав понад 300 нових одиниць зберігання, серед яких
«Руководство для практический занятий по медицинской
химии» Н.В. Соколова (видання 1891 р., м. Санкт-Петербург);
видана в 1925 р. у Львові книга ветеринарного лікаря Маріяна Стахурського «Чому поборювати нам знахарство й як
лічити по правилам домашні звірята»; матеріали з історії
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студентських будівельних загонів (фотографії,
значок учасника загонів, дипломи та грамоти);
фотоматеріали з радянського періоду історії
НФаУ; аптечний посуд сучасного періоду.
Нині фонди Музею історії фармації України налічують понад 1000 експонатів, що відображають історію університету та розвиток фармацевтичної освіти і науки у Харкові
та в Україні.
Проведено більше 350 екскурсій, в тому числі 45 для іноземних гостей та делегацій.
Протягом листопада 2011 р. було підготовлено новий розділ експозиції музею «Історія НФаУ в чорно-білій фотографії». У грудні
2011 — січні 2012 р. в музеї працювала виставка
«Надходження музею 2011 року».
Здійснювалася співпраця з вузівськими музеями м. Харкова (конференції, обмін
досвідом), Асоціацією музеїв вищих навчальних закладів міста.
У зв’язку з наближенням ювілею виникнення студентських будівельних загонів
(у 2013 р. — 50 років) музей бере участь в роботі над міжвузівським виданням, присвяченому історії студентських будівельних загонів (дослідження історії студентських будівельних загонів НФаУ, збір спогадів учасників студентського будівельного руху тощо).
Підготовлено тематичну екскурсію та презентацію «Як будувався університет»,
а також презентацію «Фармацевтичні музеї України» для демонстрації екскурсійним групам та гостям НФаУ.

Здоровий спосіб життя
Проводиться активна інформаційно-освітня та право-виховна робота щодо відповідального ставлення до власного здоров’я та здорового способу життя (профілактика
вживання алкогольних і тютюнових виробів, наркотичних засобів).
У лютому 2012 р. у НФаУ було видано Наказ №128 від 24.02.2012 р. та проведено
роз’яснювальну роботу серед співробітників усіх підрозділів та студентів НФаУ з метою виконання Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №136 від
08.02.2012 р. «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах».
У березні 2012 р. у рамках профорієнтаційної роботи викладачами кафедри патологічної фізіології в школах Харкова проведено цикл лекцій «Здоровий спосіб життя».
На кафедрі суспільних наук у квітні 2012 р. відбулося засідання «круглого столу»
з нагоди Всесвітнього Дня здоров’я.

Спортивні досягнення
Жіноча команда з гандболу «Панацея-СКІФ» НФаУ виграла чемпіонат України
з гандболу серед жінок та набула права виступати у наступному сезоні в суперлізі.
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Інтернаціональна команда з футболу НФаУ завоювала Кубок чемпіонів у міжвузівських змаганнях з футболу.

Центр первинної медико-санітарної
допомоги студентам
Центр відкрито у 2004 р. з метою збереження санітарного
та протиепідемічного благополуччя серед студентів та співробітників НФаУ. Розміщується у гуртожитку №1.
Центр ПМСД НФаУ — лікувальний заклад, що надає невідкладну, лікувально-діагностичну, профілактичну допомогу за сучасними методиками, проводить протиепідемічні заходи та контролює виконання санітарно-гігієнічних норм і правил з метою
недопущення поширення інфекційних та паразитарних хвороб
у навчальному закладі.
У Центрі здійснюють прийом терапевт, гінеколог та стоматолог. Працюють кабінет ЕКГ та фізіотерапевтичний.
Завідувач центру
первинної
медикоЗа минулий рік було оглянуто терапевтами 10 418 студентів,
санітарної допомоги
з приводу захворювання — 3100; оглянуто гінекологом 3867, з пристудентам
Н.А. Калмикова
воду захворювання — 1944; планово під час медичних оглядів —
2173 студенти; після літніх та зимових канікул — 3240 осіб.
Проведено 45 маніпуляцій, надано невідкладну допомогу у 26 випадках, виконано 175 ЕКГ, надано 95 фізіотерапевтичних процедур, зроблено 145 клінічних
аналізів крові.
Багато уваги приділяється санітарно-просвітницький роботі: проведено 34 лекції
та 172 бесіди, здійснюється інформування за допомогою стендів наглядної агітації, розповсюдження брошур щодо здорового способу життя та профілактики хвороб.
Здійснюється співпраця з Міжнародним фондом по боротьбі з абортами, фахівці
якого проводять у нашому Центрі навчальні програми для жінок з використанням муляжів та інших засобів. Протягом року в жіночій консультації студентської лікарні усім бажаючим безкоштовно видавались засоби бар’єрної контрацепції.
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Університетська традиція
19 травня 2012 р. у стінах університету відбулася ювілейна зустріч випускників
1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 років випуску. На зустріч прийшли понад 400 випускників, яких привітали ректор, екс-декани. У рамках урочистостей проведені екскурсії по корпусах університету, Музею історії фармації, зустрічі з викладачами, святкова культурна програма.
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У 2011 році в університеті проводилась робота з удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, що була спрямована на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів фармацевтичної і медичної науки та забезпечення впровадження наукових розробок НФаУ в практику.
Для розширення спектра НДР в НФаУ у 2011 році створено
нову науково-дослідну лабораторію парентеральних та оральних рідких лікарських засобів. У процесі створення знаходиться
Навчально-наукова лабораторія лікарських засобів для офтальмології та отоларингології.

Науково-дослідні роботи
Всього у 2011 році виконувалось 229 НДР:

Проректор
з наукової роботи
проф. С.М. Коваленко

• 8 НДР фінансувалися з державних коштів
• 106 НДР виконувалися на госпдоговірних умовах
• 115 НДР виконувалися за ініціативною тематикою кафедр та лабораторій.

Загальний обсяг фінансування НДР у 2011 р.
Обсяг фінансування
Джерела фінансування
на 30.12.2011 р.
(тис. грн.)
МОЗ України (цільове фінансування)
1628,70
Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної
862,70
медицини
(КПКВК — 2301020)
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт
766,00
за державними цільовими програмами і державним замовленням,
фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я
(КПКВК — 2301050)
Госпдоговірна тематика
1683,37
Всього:
3312,07

У 2011 році проводилося вісім науково-дослідних робіт, які перемогли в конкурсі
МОЗ України та отримали фінансування з Державного бюджету.
Фундаментальні дослідження
Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі
при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР)
поліфенольної природи (керівник теми проф. Яковлєва Л.В.)
За результатами досліджень у 2011 році:
Визначена динаміка змін в організмі щурів в умовах старіння та імобілізаційного
стресу, а також можливість їх корекції елгацином. Встановлено, що при старінні у щурів знижується стійкість до стресових навантажень: вираженість ушкодження шлунка
13–19-місячних щурів через іммобілізацію була більш виразною ніж у 3- та 7-місячних
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тварин, також був більш вираженим дисбаланс у системі ПОЛ/АОС та зниження енергетичного резерву організму тварин.
Елгацин при профілактичному введенні виявив захисний вплив на розвиток стресорних ушкоджень: виражено гальмував інволюційні процеси в тимусі, гіпертрофію наднирників, виразкоутворення у шлунку. Позитивний вплив елгацину на стан метаболічних процесів та системи ПОЛ/АОС в умовах гострого стресу виявився у збереженні стабільності енергетичного та ліпідного обміну та гальмуванням інтенсивних процесів ПОЛ
у печінці та серці і посиленням їх антиоксидантного захисту. На відміну від препарату
порівняння класичного адаптогену, настойки елеутерококу, найбільш виражену дію елгацин виявив у 7-, 13-, 15- та 19-місячних щурів. Настойка елеутерококу виявила більшу
ефективність при застосуванні у 2-, 4-, та 7-місячних тварин. За виразністю стреспротективної активності елгацин не поступався препарату порівняння — настойці елеутерококу та переважав його за впливом на процеси пероксидації ліпідів.
Отже, отримані дані свідчать про виразну стреспротективну дію антиоксидантного препарату елгацину у щурів різного віку. Таким чином, встановлені за результатами дослідження у тварин вікові зміни функції та структури підшлункової залози, печінки, тимусу, селезінки, наднирників, репродуктивної системи, обміну вуглеводів та ліпідів, динаміки згасання з віком стійкості до стресу дозволяють обґрунтувати підходи до профілактики старіння та сповільнення вгасання функції органів
та систем старих тварин.
На даний час елгацин впроваджується у промислове виробництво на ЗАТ НВЦ
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» як кардіопротектор. Отримані матеріали по доклінічному вивченню елгацину як геропротектора стануть обґрунтуванням для
його впровадження за новим показанням для застосування.
За результатами досліджень у 2011 році опубліковано 1 статтю та 5 тез доповідей.
Фундаментальні дослідження
Спрямований синтез нових біологічно активних сполук з заданими фармакотерапевтичними властивостями для створення життєво важливих лікарських засобів нового покоління (керівник теми проф. Коваленко С.М.)
За результатами досліджень у 2011 році:
Розроблені методи синтезу гетероциклічних похідних, створених на основі 2H-1,2,6тіадіазин-1,1-діону, похідних, створених на основі 5-(метилен-(4-піперидил))-1,2,4оксодіазолів. Підтверджена будова синтезованих сполук методами ІЧ- і ПМР- спектроскопії, а також методом спектроскопії електронного поглинання. Відібрані найбільш
перспективні сполуки для подальшого дослідження.
Проведено літературний пошук щодо можливості використання флуоресцентних
похідних холевої кислоти як біомаркерів. Синтезовано ряд похідних холевої кислоти, модифікованих кумариновим фрагментом. Досліджена їх будова та властивості. Встановлено, що всі синтезовані сполуки є потенційними флуоресцентними мітками та хемосенсорами та варіюванням замісників у кумариновому фрагменті можна варіювати інтенсивність флуоресценції та максимум поглинання і відповідно колір флуоресценції.
Досліджені квантово-хімічні характеристики похідних аповінкамінової кислоти
(аміди, ізоксодіахоли, пептидні похідні). Проведені QSAR розрахунки на наявність антиішемічної та інших видів біологічної активності. Речовини, що застосовуються в медичній практиці для лікування цереброваскулярних захворювань, були обрані як рефе-
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рентні при здійсненні та пошуку перспективних напівсинтетичних молекул. Синтезовано ряд похідних на основі вінкаміну, що являють собою аміди аповінкамінової кислоти.
Синтез проводили через стадію утворення хлорангідриду аповінкамінової кислоти з подальшим додаванням відповідних амінів. Структури синтезованих речовин підтверджували методом 1H-ЯМР-спектроскопії. Відібрані найбільш перспективні сполуки для подальшого дослідження.
Фундаментальні дослідження
Моделювання та розробка нанокон’югатів протиракової дії
(керівник теми проф. Коваленко С.М.)
За результатами досліджень у 2011 році:
Проведено комп’ютерний дизайн нанокон’югатів протиракових агентів
з КНТ. Вивчено взаємодію КНТ з рядом цитотоксичних кардіостероїдів. Показано
принципову можливість транспорту протиракових агентів як всередині, так і зовні
КНТ. Молекулярно-динамічні характеристики утворення кон’югатів інгібіторів ангіогенезу рядів похідних хіназоліну з КНТ були змодельовані, досліджено молекулярнодинамічні характеристики вивільнення молекул лікарської речовини з порожнини
КНТ. Показана перспективність їх подальшого дослідження.
Проведено модифікацію COOH-функціоналізованих КНТ методами окиснення при
різних умовах та вивчено їх будову з використанням розрахункових та інструментальних
методів. Проведено попередню розробку показників якості модифікованих КНТ та вивчено їх фізико-хімічні властивості. Досліджено вплив нанотрубок на клітини різних тканин миші та щура різних фракцій КНТ. Досліджено вплив КНТ на головний мозок, легені, серце, печінку, селезінку, нирки, наднирникову залозу, сім’яники, тимус. Показано,
що вплив КНТ на різні тканини організму відрізняється, що може бути використано для
цілеспрямованого впливу вибірково на окремі тканини.
Дослідження ліпосомальних форм з антиангіогенними АФІ сконцентрувалось
на використанні ліпосом як агентів доставки лікарських речовин. Такі лікарські засоби характеризуються більшою біодоступністю та ефективністю та зменшують токсичність дії лікарської речовини на організм в цілому. Основними проблемами отримання ліпосомальних систем, які вивчались, є однорідність дисперсії ліпосом із
заданим діаметром та стабільність цих систем. У результаті роботи отримано моделі стабільних нанодисперсних систем ліпосом, вибрано критерії та параметри якості отриманих моделей ліпосом, розроблені методи, які коректно та адекватно оцінюють геометричні розміри ліпосом, порівняні різні за складом моделі ліпосом, розроблені методи отримання ліпосом з активною речовиною ангіогенної дії з використанням комбінації механічної та ультразвукової обробки, проведений розрахунок взаємодії КНТ з моделями молекул інгібіторів ангіогенезу, вивчено вплив модифікованих
КНТ на взаємодію з моделями молекул інгібіторів ангіогенезу, розроблено методику
отримання нанокон’югатів інгібіторів ангіогенезу з модифікованими КНТ, методами
квантово-хімічного моделювання теоретично обґрунтовано транспортні властивості
нанокон’югатів з інгібіторами ангіогенезу.
Експериментальні та теоретичні дослідження в області вивчення нових біологічно
активних молекул ангіогенної дії з використанням нанотехнологій як засобів доставки лікарських препаратів показують перспективу створення нових лікарських форм.

105

Підсумки діяльності НФаУ за 2011/2012 н. р.
Прикладна НДР
Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість найбільш
вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків)
(керівник теми проф. Яковлєва Л.В.)
За результатами досліджень у 2011 році:
При дослідженні віддаленого впливу макропену на репродуктивну функцію самиць
встановлено, що здатність до зачаття не змінювалась. Спостерігали відмінність у постнатальному періоді розвитку щурят-самиць, яким вводили макропен у віці 2 тижні та 1 місяць, а саме загибель частини або усього приплоду на 43% та 42% відповідно. Установлена тенденція до зниження на 27% чисельності примордіальних фолікулів у самиць після
введення їм макропену у віці 2 тижні.
Дослідження безпосереднього та віддаленого впливу макропену на клітинну та гуморальну ланку імунітету при введенні щурятам обох статей різного віку дозволило зробити висновок, що найбільш уразливим виявлено вік тварин обох статей — 1 місяць,
що відповідає віку дітей 4–7 років.
Отже, вивчення впливу на репродуктивну функцію щурів-самиць показало, що найбільш уразливим є вік 2 тижні та 1 місяць, що відповідає дитячому людському віку 1–3 та
4–7 років. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що застосування макропену у дівчаток віком 1–7 років потребує використання інших препаратів.
З метою запобігання порушень функцій імунної системи у дітей необхідно обмежити застосування препарату макропен у хлопчиків та дівчаток віком 4–7 років.
Розпочаті та тривають експерименти з вивчення безпосереднього та віддаленого
впливу ібупрофену на клітинну та гуморальну ланку імунітету. Розпочаті та тривають
експерименти з вивчення віддаленого впливу ібупрофену на репродуктивну функцію
статевозрілих щурів-самиць.
За результатами досліджень у 2011 році опубліковано 1 статтю та 2 тези доповідей.
Прикладна НДР
Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції активних
речовин у ліпосоми та міцели (керівник теми проф. Коваленко С.М.)
Результати досліджень, отримані у 2011 р.:
Визначена стабільність ліпосомальних та міцелярних структур фторхінолонів, отриманих за технологіями рН градієнту та градієнту сульфату амонію. Встановлений механізм заповнення ліпосом активною субстанцією.
В основі визначення констант інкапсуляції лежить методика визначення невключеної речовини з використанням високоефективної гельпроникної хроматографії (ВЕГПХ).
Ліпосоми, що є надмолекулярними структурами, виходять в неутримуваному об’ємі,
а невключена речовина утримується в порах гелю, чим і досягається розподіл.
Проведено визначення коефіцієнтів розподілу активних речовин у системі ліпосоми/вода, міцели/вода та октанол/вода методом флуоресценції. Кореляція між пасивним
транспортом речовин крізь біологічні мембрани й гідрофобністю (ліпофільністю) кількісно характеризується логарифмом константи розподілу речовини в системі октаном —
вода. Значення константи розподілу в цій системі часто використовується як характеристика біодоступності, біотрансформації й можливості знешкодження лікарських засобів,
що надає актуальності пошуку методів оцінки цього параметра.
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Вивчений вплив різних стабілізаторів на кінетику інкапсуляції. Доведено, що використання різних стабілізаторів (поверхньо-активні речовини, сахароза) не призводить
до росту ступеня інкапсуляції активної речовини (левофлоксацину) у ліпосоми. Введення у міцелярну систему ТВІНу 80 підвищує ступінь розчинення ліпофільної активної речовини. Введення у ліпосомальну систему сахарози позитивно впливає на стабільність ліпосомальної у цілому.
Прикладна НДР
Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину
(керівник теми проф. Яковлєва Л.В, співвиконавець к. фарм. н. Безчаснюк О.М.)
За результатами досліджень у 2011 році:
При вивченні можливих імунотоксичних властивостей таблеток ацетазоламіду
по 0,1 г та L-карнітину, сироп 10% для дітей на щурятах І вікової категорії встановлено, що таблетки ацетазоламіду при внутрішньошлунковому введенні в умовно терапевтичній дозі 14 мг/кг не впливають на первинну імунну відповідь лабораторних тварин.
Збільшення дози у 10 разів (140 мг/кг) призводить до пригнічення титрів антитіл у тварин віком 1 місяць, що свідчить про імуносупресорну дію препарату при його застосуванні в токсичній дозі. L-карнітин при внутрішньошлунковому введенні в умовно терапевтичній дозі 70 мг/кг та в дозі 700 мг/кг, що перевищує умовно терапевтичну в 10 разів,
не впливає на первинну імунну відповідь тварин І вікової категорії.
Оформлений звіт з доклінічного вивчення таблеток ацетазоламіду по 0,1 г відповідно до вимог ДЕЦ МОЗ України. Оформлений звіт з доклінічного вивчення L-карнітину,
сироп 10% відповідно до вимог ДЕЦ МОЗ України. Розроблена технологічна документація на виготовлення таблеток ацетазоламіду по 0,1 г та L-карнітину, сироп 10%.
Проведені експериментальні дослідження свідчать про те, що L-карнітин, сироп 10%
для дітей можна рекомендувати для збільшення асортименту вітчизняних препаратів
в педіатричній практиці з метою комплексного лікування захворювань печінки та серця.
Таблетки ацетазоламіду по 0,1 г можна рекомендувати як вітчизняний препарат для педіатричної і неврологічної практики, для лікування дітей з патологією, що супроводжується набряком мозку.
За результатами досліджень у 2011 році опубліковано 2 статті та 4 тези доповідей.
Прикладна НДР
Розробка та фармакологічне дослідження першого в Україні антицитокінового препарату — рекомбінантного антагоністу рецепторів інтерлейкіну-1 і визначення перспектив його застосування в клініці органних порушень
(керівник теми проф. Дроговоз С.М.)
За результатами досліджень у 2011 році:
Проведено вивчення антиексудативних, антиальтеративних, антипроліферативних, кардіопротекторних та гепатозахисних властивостей ремобінантного антагоніста
рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) та досліджено його вплив на перебіг модельного артриту в щурів.
Вивчення антиексудативної активності АРІЛ-1 проводили на моделях гострого асептичного запалення — карагеніновому та зимозановому набряках у щурів. Результати
проведених досліджень свідчать про те, що за антиексудативною активністю на моделях
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карагенінового та зимозанового набряків АРІЛ-1 не поступався референс-препаратам —
диклофенаку натрію та кверцетину.
Антиальтеративну дію АРІЛ-1 вивчали на моделі некротичних виразок у щурів. Препаратами порівняння було обрано рексод та диклофенак натрію. Встановлено, що АРІЛ1 виявляв виражену антиальтеративну активність на рівні диклофенаку натрію та незначно поступався за антиальтеративною дією антиоксиданту рексод.
Антипроліферативну активність АРІЛ-1 було досліджено на моделі ватної гранульоми в щурів. Як препарати порівняння обрали диклофенак натрію та індометацин. Активність визначали за їх здатністю пригнічувати утворення грануляційної тканини у порівнянні з контролем і виражали у відсотках (%). За ступенем антипроліферативної активності на моделі ватної гранульоми досліджувані препарати розподілили в такий ряд: індометацин (42,6%) > АРІЛ-1 (37,1%) > диклофенак натрію (20,5%),
тобто, АРІЛ-1 володів вираженою антипроліферативною дією, наближався за вираженістю ефекту до індометацину та перевищував антипроліферативну активність диклофенаку натрію.
У зв’язку з доведеною участю інтерлейкінів у формуванні больової реакції було
проведено вивчення аналгетичної активності АРІЛ-1 на моделі вісцерального болю —
«оцтовокислих корчів» у мишей. Як препарат порівняння був обраний метамізол натрію (анальгін). Модельну патологію відтворювати за допомогою больового хімічного подразника, а саме 0,7%-го розчину оцтової кислоти. За результатами досліджень
встановлено, що АРІЛ-1 володіє помірною аналгетичною активністю, яка значно поступається дії референс-препарату. Проте необхідно наголосити, що знеболювальну
дію АРІЛ-1 проявляє у дозі, яка в 17 разів менша, ніж доза класичного аналгетикаантипіретика анальгіну (50 мг/кг).
Відомо, що ІЛ-1 є сильним пірогеном, тому було доцільним визначити жарознижувальну активність АРІЛ-1. Вивчення жарознижувальних властивостей АРІЛ-1 проводили на моделі молочної лихоманки у щурів. Визначено, що при профілактичному
режимі введення середня жарознижувальна активність АРІЛ-1 (63,6%) в 1,7 разу переважала аналогічний показник диклофенаку натрію (37,5%). За середньою жарознижувальною активністю при лікувальному режимі введення АРІЛ-1 (29,2%) поступався диклофенаку натрію (78,3%) в 2,7 разу.
Кардіопротекторні властивості АРІЛ-1 було вивчено на моделях пошкодження міокарда різного ґенезу — на моделях термокоагуляційного інфаркту міокарда, імобілізаційного стресу та адреналінового міокардиту у щурів.
На моделі гострого інфаркту міокарда АРІЛ-1 перевищував мексидол (препарат порівняння) за кардіопротекторною дією. На моделі імобілізаційного стресу АРІЛ-1 за вираженістю кардіопротекторної дії переважав ліпін (препарат порівняння), але поступався йому за антиоксидантною дією. АРІЛ-1 виявляв виражену антиоксидантну й антицитолітичну активність та за ефективністю на моделі адреналінового міокардиту не поступається рексод (препарат порівняння). Результати експериментально обґрунтовують
високу ефективність і доцільність блокади рецепторів ІЛ-1 як одного з шляхів кардіопротекторної дії при ураженнях міокарда різної етіології.
Експериментальне пошкодження печінки викликали підшкірним введенням тетрахлоретану. Визначено, що на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту АРІЛ-1
виявив потужні гепатопротекторні та антиоксидантні властивості, за якими переважав
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дію референс-препарату силібору. Морфологічні дослідження свідчать, що АРІЛ-1 не
чинить негативного впливу на печінку інтактних щурів.
За антиексудативною активністю на моделі ад’ювантного артриту АРІЛ-1 не поступався, за впливом на вміст лейкоцитів та час згортання крові — наближався до дії
диклофенаку натрію, а за результатами морфологічного дослідження переважав його.
Референс-препарат достовірно переважав АРІЛ-1 за впливом на ШОЕ, але поступався
йому за впливом на імунологічні показники. Отже, за протизальною дією в умовах вищезазначеної моделі АРІЛ-1 не поступався референс-препарату.
За результатами досліджень у 2011 році опубліковано 3 статті у наукових фахових
виданнях та 1 інформаційний лист.
Прикладна НДР
Розробка та стандартизація препаратів для профілактики та лікування йододефіцитних станів у дітей (керівник теми проф. Георгіянц В.А.)
За результатами досліджень у 2011 році:
Проаналізовано сучасний стан йодної забезпеченості населення України та встановлено, що впровадження йодної профілактики в Україні є нагальним завданням, що не
тільки дозволить усунути деякі прояви тиреоїдної патології, але й значно покращити
здоров’я населення. Застосування системи моніторингу дозволить підвищити ефективність йодної профілактики та уникнути її негативних наслідків.
Проведена стандартизація лікарської рослинної сировини:
– слані фукусу зубчастого, фукусу пухирчатого та аскофілуму вузлуватого, що включала вивчення макроскопічних та мікроскопічних ознак сировини, проведення якісних
хімічних реакцій, проведення випробування на вміст важких металів, визначення числових показників сировини, кількісне визначення загального йоду. При проведенні досліджень з визначення параметрів стандартизації лікарської рослинної сировини, які застосовується для корекції патологічних станів щитоподібної залози, встановлено відповідність досліджуваних видів сировини вимогам Європейської Фармакопеї.
– сланей ламінарії, що передбачала в тому числі гармонізацію національних вимог
Державної Фармакопеї України з Європейською Фармакопеєю 6 видання.
Визначено ряд показників якості рослинної сировини, що застосовується при захворюваннях щитоподібної залози, — трава нетреби звичайної, трава дроку красильного,
трава вовконогу європейського, трава ряски малої, сланей цетрарії ісландської.
Розроблено технологію отримання настойок ламінарії. Визначено кількісний вміст
йодовмісних сполук в сировині та отриманих субстанціях титриметричним методом
та методом інверсійної вольтамперометрії. Розроблений та стандартизований профілактичний засіб у вигляді твердих желатинових капсул.
Проведено фармакологічний скринінг настойок ламінарії та встановлена тиреотропна дія, що виражається у стимулюючій дії на функціональну активність гормонів
щитоподібної залози.
За результатами проведених досліджень отримано патент України на корисну модель; розроблену та введено у Державну Фармакопею України 3 Доповнення монографії «Бурі водорості»; розроблено проект монографії «Ламінарії слані»; розроблено та затверджено технічні умови України; опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях
та 5 тез доповідей.
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У 2012 році тривала робота над п’ятьма перехідними НДР та розпочата робота
над двома новими фундаментальними дослідженнями, спрямованими на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, за рахунок коштів Державного бюджету.
Обсяг фінансування з Державного бюджету на 2012 рік заплановано на загальну суму
1400,00 тис. гривень.

Обсяги фінансування НДР у 2012 р за рахунок коштів Державного бюджету
Обсяг фінансування, тис.
грн.
Фундаментальні дослідження КПКВК 2301020
Назва НДР

Моделювання та розробка нанокон’югатів протиракової дії
Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції)
Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ
JNK і дослідження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної
активності
Обсяг фінансування КПКВК 2301020–745,50 тис. грн.

200,00
262,50
283,00

Прикладні розробки КПКВК 2301020
Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції
активних речовин у ліпосоми та міцели

172,00

Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість
найбільш вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків)

282,50

Розробка та фармакологічне дослідження першого в Україні антицитокінового препарату — рекомбінантного антагоністу рецепторів інтерлейкіна-1 і визначення перспектив його застосування в клініці органних порушень.

75,00

Розробка та стандартизація препаратів для профілактики та лікування йододефіцитних станів у дітей

125,00

Обсяг фінансування КПКВК 2301020–654,50 тис. грн.
Загальний обсяг фінансування

1400,00

Науково-дослідні роботи виконуються на базі наукових підрозділів кафедр
НФаУ, науково-дослідних і навчально-наукових лабораторій та інших структурних
підрозділів НФаУ.

Співробітництво
Науково-технічний прогрес на сучасному рівні розвитку суспільства не можливий
без інтеграції та створення спільного наукового простору, без розвитку регіональної
та міжнародної співпраці.
Університет здійснює співробітництво з широким колом вищих навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ, організацій, підприємств:
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (м. Хар-
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ків), Інститутом хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України (м. Київ), Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків), НТК «Інститут монокристалів» (м. Харків), ДУ «Інститут мікробіології та імунології
ім. І.І. Мечнікова АМН України» (м. Харків), Національною
медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
та іншими науковими та навчальними закладами.

Зустріч науковців університету з Президентом НАН України
академіком Б.Є.Патоном та директором Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона НАН України академіком Б.О.Мовчаном, 2012 р.
Наукове стажування. Робоча група НФаУ у складі професорів Загайка А.Л.,
Зайченко Г.В., Кононенко Н.М., Набоки О.І., Штриголя С.Ю. пройшла підвищення кваліфікації та стажування з питань генної діагностики та фармакогенетики у НДІ
фізико-хімічної медицини, НВФ «ЛІТЕХ» Москва, НДІ акушерства та гінекології
ім. Д.О. Отта, м. Санкт-Петербург.
Співпраця наукових фахівців НФаУ з науковими та науково-виробничими
зарубіжними закладами, такими як Федеральне державне унітарне підприємство
«Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов»
Федерального медико-біологічного агентства (Росія), Державна наукова установа «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей РАСН» (Росія), Установа РАН «Институт элементоорганических соединений
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им. А.Н. Несмеянова» (Росія), Університет Рочестера (США), Фармакопейна Конвенція Сполучених Штатів (USP) (Програма «Просування якості лікарських засобів» (PQM)
(США), сприяє росту міжнародного авторитету нашого університету.
Плідна співпраця наукових фахівців НФаУ з виробниками та наукововиробничими закладами: ВАТ «Фармак» (м. Київ), ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хімікофармацевтичний завод» (м. Київ), ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ), ЗАТ
«Біофарма» (м. Київ), ТОВ «Стиролбіофарм» (м. Горлівка), Фармацевтичною корпорацією «Артеріум» (м. Київ), ЗАТ «Інтерхім» (м. Київ), ТОВ «НІКО» (м. Макіївка), ПАТ «Стома» (м. Харків), ТОВ «Центр молекулярних досліджень» (м. Харків), ТОВ «НаноМедТех»
(м. Київ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укроргсинтез» (м. Київ), Аптечною
професійною асоціацією України, редакціями профільних інформаційних видань «Аптека» і «Провізор», Державною службою України з лікарських засобів та іншими підприємствами й закладами зробила можливим систематичне проведення спільних науковопрактичних семінарів та конференцій по всій Україні.

Патентно-інформаційна діяльність
Плідною працею науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів
та студентів НФаУ створюються інноваційні рішення з різних проблем фармації. Результати наукових досліджень науковців НФаУ узагальнені у патентах, методичних рекомендаціях, інформаційних листах та ін. Науково-медична інформація, зосереджена у таких джерелах, має найвищий рівень доказовості, а отже є гарантом високоякісно виконаного дослідження.
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З кожним роком зростає винахідницька активність науковців університету. Так,
у 2011/2012 н. р. (станом на 15.04.2012 р.):
• одержано 85 патентів України на винаходи та корисні моделі;
• одержано 86 рішень про видачу патентів України;
• подано 83 заявки з метою одержання патентів України на винаходи та корисні
моделі.

Кількість заявок на винаходи та корисні моделі,
поданих до ДП «Український інститут промислової власності»
2011

2012

Усього за період 2011/2012 н. р.

43

40

83

Кількість рішень про видачу патентів на винаходи
та корисні моделі, отриманих науковцями НФаУ
2011

2012

Усього за період 2011/2012 н. р.

52

34

86

Кількість патентів на винаходи та корисні моделі,
отриманих науковцями НФаУ
2011

2012

Усього за період 2011/2012 н. р.

66

19

85

Одними з найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) для узгодження в установленому порядку 10 науково-методичних рекомендацій,
з них опубліковано — 6. Підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 38 інформаційних листів, з них 12 надруковано.
Реєстр галузевих нововведень МОЗ України є основним документом, який регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони
здоров’я. У 2011 році до Реєстру включено 13 нововведень, підготовлено і подано для
включення до Реєстру за 2012 рік 11 нововведень.

Науково-практичні конференції
Для подальшого розвитку наукових досліджень і плідного обміну інформацією велике значення мають наукові конференції. У 2011/2012 н. р. у НФаУ проведено
12 науково-практичних заходів різного рівня. Матеріали конференцій опубліковано
у збірках та наукових журналах.
13–14 жовтня 2011 р. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині».
Організатори: кафедра фармакології, кафедра аптечної технології ліків
27–28 жовтня 2011 р. IV науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку».
Організатори: кафедра фармакоекономіки
22–25 листопада 2011 р. Науково-практична Інтернет-конференція «Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування».
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Організатори: кафедра аптечної технології
ліків
24–25 листопада 2011 р. ІІ науково-практична
конференція з міжнародною участю «Сучасні дослідження фармацевтичної технології».
Організатори: кафедра промислової технології ліків, кафедра заводської технології ліків
14 березня 2012 р. ІІ Всеукраїнська науковоосвітня Internet-конференція «Формування НЛП
(Національної лікарської політики).
Організатори: кафедра ОЕФ
15 березня 2012 р. ХХІХ Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю
«Ліки — людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів».
Організатори: кафедра фармакотерапії
22 березня 2012 р. Всеукраїнська науковопрактична конференція «Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ».
Організатори: кафедра іноземних мов
23 березня 2012 р. Міжвузівська науково-практична конференція «Людина у філософському вимірі сьогодення».
Організатори: кафедра суспільних наук
19–20 квітня 2012 р. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
Організатори: науково-дослідна частина
26 квітня 2012 р. ХІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція
«Перші кроки у науці».
Організатори: кафедра фундаментальної
та мовної підготовки
17 травня 2012 р. V Міжрегіональна науковометодична конференція «Формування сучасної
концепції викладання природничих дисциплін
в медичних освітніх закладах».
Організатори: кафедра біофізики ХНМУ,
кафедра фізики НФаУ
18 травня 2012 р. ІХ Міська міжвузівська наукова конференція з фізіології та валеології
Організатори: кафедра біології, фізіології та анатомії людини
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Перелік грантів
№
Грант
з/п
1 Грант на виконання наукової роботи за темою: «Дослідження поглинання електромагнітного випромінювання в тонких провідниках-волокнах» від LTA Solid
Incorporated, 10616 Ln 2708, Houston, TX 77042, USA
2 Грант на поїздку до Мадриду для участі у конгресі
ISPOR Annual European Congress, 5–8 листопада
2011 р., Мадрид, Іспанія
3 Грант на навчання за програмою Medical Bio Science,
виданий Шведським Королевським Університетом,
м. Лінчопінг
4 Професор-візитинг до Казахського національного медичного університету (Алмати, Казахстан, 26 вересня — 5 жовтня 2011 р.)
5

6
7

Грант на участь у роботі Симпозіуму Європейського
товариства з клінічної фармації та у роботі симпозіуму
Європейського товариства з фармацевтичної опіки
(18–21 жовтня 2011 р., Дублін, Ірландія)
Грант на участь у роботі Семінару з екстемпоральної
рецептури у госпітальній аптеці м. Ейда, США

Отримувач гранту
Проф. Тіманюк В.О., проф. Кокодій М.Г. (каф. фізики) — 1000 у.о.

Проф. Яковлєва Л.В. — 300 у.о.

Асп. Кисличенко О.А. (каф. хімії
природних сполук) — 188 160 грн.
Доц. Грінцов Є.Ф. (каф. клінічної
фармакології з фарм. опікою)
Ас. Грінцова О.Є. (каф. клінічної
фармакології з фарм. опікою)

Доц. Чушенко В.М. (каф. технології
ліків)

Грант на участь у роботі тренінг-семінарі з клінічної Доц. Доброва В.Є. (каф. фізики)
статистики «Clinical Statistics for Non-Statisticians»
за запрошенням Інформаційної асоціації з лікарських
засобів (5–7 жовтня 2011 р., Відень, Австрія)

Перелік стипендій, отриманих науковцями НФаУ
Стипендія в галузі фармації Харківської облдержадміністрації для провідних
вчених та молодих науковців ім. М.О. Валяшка в номінації «Провідний науковець»
Кисличенко
завідувач кафедри хімії природних сполук
Вікторія Сергіївна
Академічна стипендія Президента України для аспірантів
Ковальська
асп. кафедри фармацевтичної хімії
Олена Василівна
Академічна стипендія Кабінету Міністрів України
Степанова
асп. кафедри біології, фізіології та анатомії людини
Катерина Олександрівна

Виставкова діяльність НФаУ у 2011–2012 роках
Протягом 2011–2012 років Національний фармацевтичний університет брав активну участь в обласних, міжрегіональних та міжнародних виставках різного рівня, які
проходили в Харкові і Києві. Ця діяльність університету була відзначена численними
нагородами та дипломами. Участь у виставках різного рівня дає можливість показати
всю багатогранну та плідну діяльність НФаУ в галузі фармацевтичної науки та освіти,
а також проводити активну профорієнтаційну роботу.
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Перелік виставок
• Міжнародний інноваційний Форум країн СНД, присвячений 20-й річниці
створення СНД та Міжнародна спеціалізована виставка фармацевтичної продукції «PFARMEX-2011», 27–30 вересня 2011 р., м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2б) — ДИПЛОМ учасника виставки.
• Виставка «Інноватика в сучасній освіті», 18–20 жовтня 2011 р., м. Київ, Палац
дітей та юнацтва (вул. Мазепи,13) — ЗОЛОТА МЕДАЛЬ і ДИПЛОМ у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»,
ПОДЯКА РЕКТОРУ Черних В.П. «За творчу організаторську роботу по упровадженню інноваційних технологій в освітню практику»,
ДИПЛОМ Національному фармацевтичному університету «За активне упровадження у навчальний процес освітніх інновацій».
• Міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта Слобожанщини-2011», 27–29 жовтня 2011 р.,
м. Харків, Спорткомплекс «ХПІ», (вул. Артема,
50а,) — ДИПЛОМ учасника.
• Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День студента», 17–19 листопада 2011 р.,
м. Київ, Палац мистецтв «Український дім» (вул. Хрещатик, 2) — ДИПЛОМ ГРАН-ПРІ та ПАМ’ЯТНА
НАГОРОДА в номінації «Розвиток
студентської науково-дослідної роботи», ДИПЛОМ РЕКТОРУ Черних В.П. «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти
України».
• Третя Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади 2012»,
1–3 березня 2012 р., м. Київ,
ВЦ
«КиївЕкспоПлаза»
(вул. Салютна, 2б) — ДИПЛОМ і ПАМ’ЯТНА НАГОРОДА
«Лідер
міжнародної
діяльності»; ПОЧЕСНА ГРАМОТА ректору НФаУ Черних В.П. «За плідну організаторську
діяльність з підвищення якості національної
освіти»;
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ДИПЛОМ Національному фармацевтичному університету «За активну роботу в модернізації системи освіти».
• Міжнародна спеціалізована виставка
«Освіта та кар’єра-2012», 29–30 березня 2012 р.,
м. Київ, Палац мистецтв «Український дім» (вул.
Хрещатик, 2) — ГРАН-ПРІ і ДИПЛОМ у номінації
«Науково-дослідна робота в навчальному закладі»;
ПОДЯКА ректору Черних В.П. «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації
освіти України».
• Міжрегіональна спеціалізована виставка
«Освіта Слобожанщини-2012», 11–13 квітня 2012 р.,
ПВЦ «Радмир Експохол» (вул. Академіка Павлова, 271) —
ДИПЛОМ учасника.

Створення лікарських препаратів
НФаУ є однією з провідних організацій, що здійснює весь комплекс науководослідних робіт зі створення лікарських засобів у різноманітних лікарських формах —
від пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації та впровадження
у виробництво і медичну практику.
Науково-дослідна діяльність колективу університету охоплює всі пріоритетні напрямки в галузі фундаментальних та прикладних фармацевтичних досліджень. У НФаУ
працюють 9 науково-дослідних лабораторій, Клініко-діагностичний центр, наукові підрозділи кафедр.
Особливо значних успіхів колектив вчених НФаУ досяг в галузі створення нових
лікарських засобів. Зокрема, 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 та тваринного походження, на основі продуктів бджільництва. Сьогодні в НФаУ
на різних етапах розробки та впровадження знаходяться більше 200 лікарських препаратів і субстанцій.
Затверджено ТУ на виготовлення зборів в умовах аптек

2

2 фаза клінічних випробувань

11

1 фаза клінічних випробувань

3

Завершені доклінічні дослідження нових лікарських препаратів

71

Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів

76

Нові лікарські препарати, що почали розроблятися у 2009–2011 рр.

65
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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
як структурний підрозділ НФаУ і є міжкафедральним науковометодичним і експериментальним центром 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.
Свідоцтвом про атестацію вимірювальної лабораторії №008/11 від 18.10.2011 р.
МОЗ України засвідчено, що ЦНДЛ НФаУ відповідає необхідному рівню й атестована
на проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я.

• Науково-дослідні роботи держбюджетного фінансування у 2011/2012 н. р.

Фундаментальні дослідження
1. Експериментальне дослідження динаміки функціональних змін в організмі
при старінні та можливості їх корекції біологічно активними речовинами (БАР) поліфенольної природи.
Термін виконання: 2008–2011 рр.
Обсяг фінансування: 2011 р. — 365,0 тис. грн.
2. Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння
(вплив на вікові зміни репродуктивної функції).
Термін виконання: 2012–2014 рр.
Обсяг фінансування: 2012 р. за планом — 262,5 тис. грн.
Пошукові та прикладні дослідження
1. Розробка дитячих лікарських форм ацетазоламіду та карнітину.
Термін виконання: 2009–2011 рр.
Обсяг фінансування: 2011 р. — 100,0 тис. грн.
2. Дослідження особливостей дитячої фармакології (нешкідливість найбільш вживаних в педіатрії лікарських засобів НПЗЗ та антибіотиків).
Термін виконання: 2010–2012 рр.
Обсяг фінансування: 2011 р. — 130,0 тис. грн.
2012 р. за планом — 282,5 тис. грн.
Усього: 2011 р. — 595,0 тис. грн.
2012 р. за планом — 545,0 тис. грн.

118

Наукова діяльність

• Госпрозрахункові науково-дослідні роботи у 2011/2012 н. р.

У цей період виконувались 2 НДР на загальну суму 30 тис. грн.:
1. Розробка науково-технічної документації на лікарський препарат «Сироп лактулози».
2. Розробка науково-технічної документації на лікарський препарат «Сироп
амброксолу».

• Ініціативні та пошукові науково-дослідні роботи у 2011/2012 рр.

За звітний період співробітниками ЦНДЛ виконано та виконується 18 НДР для вчених НФаУ (аспірантів та докторантів університету) на загальну суму 400 000 грн.
Наукові кадри ЦНДЛ. У період 2011/2012 рр. у лабораторії працювали: доктори
наук — 1, кандидати наук — 6, м. н. с. без наукового ступеня — 5.
У 2011/2012 рр. затверджено ВАК України кандидатська дисертація Кошової О.Ю
та докторська дисертація Гордієнко А.Д.
Виконуються 2 докторські 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.
Результати науково-дослідної діяльності ЦНДЛ за період 2011/2012 н. р.:
статті — 12, тези доповідей — 23, патенти — 4, заявки на патенти — 4.
Лікарські засоби, що пройшли дослідження у 2011–2012 рр.
1. Таблетки «Елгацин» як антиоксидант з кардіопротекторною дією.
2. Новий препарат — мазь «Живітан».
3. Мазь «Біофлорин» з протиопіковою та ранозагоювальною дією.
4. Новий препарат — капсули «Венотон» для лікування ХВН.
5. Капсули «Апінін» як коректор чоловічої репродуктивної функції.
6. Імунотропний препарат для дітей на основі рослинного комплексу з ехінацеї.
7. Імунотропний препарат Желе ехінацеї.
Лікарські засоби, дослідження яких триває у 2011/2012 н. р.
1. Глюкозамін як геропротектор.
2. Капсули «Фітовенол» як гепатопротектор.
3. Мидекаміцин (Макропен) — вивчення віддаленого впливу на репродуктивну
функцію та імунну систему.
4. Ібупрофен — вивчення віддаленого впливу на репродуктивну функцію та імунну
систему.
5. Настоянка «Касдент» для використання у стоматології.
6. Розчин для інфузій «Реосорбімал» для корекції метаболічного ацидозу.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів

Завідувач —д. хім. 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
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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 службою України з 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–
4087/2011 від 23.06.2011 р. (видане ДП «Харківський регіональний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації»).

• Науково-дослідні роботи держбюджетного фінансування у 2011/2012 рр.

Фундаментальні дослідження
1. Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ JNK і дослідження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної активності.
Термін виконання: 2012–2014 рр.
Обсяг фінансування: 2012 р. за планом — 283,00 тис. грн.
2. Моделювання та розробка нанокон’югатів протиракової дії.
Термін виконання: 2011–2013 рр.
Обсяг фінансування: 2011 р. — 231,35 тис. грн.; 2012 р. за планом — 200,00 тис. грн.
Пошукові та прикладні дослідження
3. Розробка та удосконалення методів для направленої інкапсуляції активних речовин у ліпосоми та міцели.
Термін виконання: 2010–2012 рр.
Обсяг фінансування: 2011 р. — 200,00 тис. грн., 2012 р. за планом — 172,00 тис. грн.
Усього у 2011 р. — 697,70 тис. грн.; у 2012 р. (за планом) — 655,00 тис. грн.

• Госпрозрахункові науково-дослідні роботи у 2011/2012 рр.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів НФаУ
протягом 2011 року виконала 625 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 221 059,19 грн., згідно з калькуляцією на ці види робіт, яку здійснює планово-фінансовий відділ НФаУ.
На 17.04.2012 р. лабораторія виконала 160 аналізів та отримала за вищенаведені види
робіт 47 713,62 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 2013 року. За 2011 рік виконані роботи за цим контрактом на загальну суму 60,00 тис. рос. крб. (близько 12,00 тис. грн.). У 2012 р. — на суму 30,0 тис. рос. крб.
У 2011 році лабораторія уклала договір №40–11 від 13.05.2011 р. на виконання до-
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сліджень щодо якості зразків субстанцій Діосміну та Геспередину відповідно до проекту МКЯ на загальну суму 3600,00 грн.; договір №57–11 від 25.05.2011 р. на виконання
науково-дослідних робіт за темою: «Розробка науково-технічної документації на лікарський препарат Сироп лактулози» на загальну суму 168000,00 грн.; договір №58–11 від
25.05.2011 р. на виконання науково-дослідних робіт за темою: «Розробка науковотехнічної документації на лікарський препарат Сироп амброксолу» на загальну суму
192000,00 грн.; договір №60–11 від 02.06.2011 р. на виконання досліджень щодо якості зразків субстанції Ніцерголіну у відповідності до проекту МКЯ на загальну суму
2400,00 грн.; договір №71–11 від 15.06.2011 р. на виконання досліджень щодо якості
зразків субстанції Клопідогрелю у відповідності до ДФУ на загальну суму 2400,00 грн.;
договір №111–11 від 06.10.2011 р. на проведення валідації методики кількісного визначення саліцилової кислоти, кількісного визначення активної речовини та розчинення
лікарського засобу таблеток Аспетер (МКЯ виробника) виробництва ТОВ «Стиролбіофарм» на загальну суму 15600,00 грн.; договір №112–11 від 06.10.2011 р. на проведення валідації методики кількісного визначення саліцилової кислоти, кількісного визначення активної речовини та розчинення лікарського засобу таблеток Аспекард (МКЯ
виробника) виробництва ТОВ «Стиролбіофарм» на загальну суму 15600,00 грн.; договір №129–11 від 15.11.2011 р. на виконання науково-дослідних робіт за темою: «Визначення розчинення 2-х різних фракцій субстанції ацетилсаліцилової кислоти 2-х виробників у різних середовищах для розчинення (рН 1.2, 4.5 та 6.8)» на загальну суму
10800,00 грн.; договір №145–11 від 15.12.2011 р. на виконання науково-дослідних робіт
за темою: «Визначення профілів розчинення таблеток ніцерголіну за старою та новою специфікаціями виробника (ТОВ «Стиролбіофарм») у різних середовищах з рН
1.2, 4.5, та 6.8» на загальну суму 9600,00 грн. та лабораторія уклала договір №146–11 від
15.12.11 р на виконання науково-дослідних робіт за темою: «Вивчення впливу фракційного складу субстанцій Лопераміду гідрохлориду 2-х виробників на розчинення (в різних середовищах з рН 1.2, 4.5 та 6.8)» на загальну суму 10800,00 грн.
Наукова робота. У 2011/2012 навчальному році на базі лабораторії виконувалися
4 докторські дисертації, 8 кандидатських дисертацій, 2 магістерські роботи.
На базі лабораторії виконуються роботи з отримання 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 здійснюються наукові дослідження для дисертаційних робіт, які виконуються на кафедрах аптечної технології
ліків, якості, технології ліків, стандартизації та сертифікації ліків та хімії природних сполук.
Навчальна робота. Протягом 2011/2012 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 2011/2012 навчального
року на базі лабораторії проходить практика студентів НФаУ спеціальності «Фармація».
На базі лабораторії з метою обміну досвідом перебували студенти з кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії Південно-Казахстанської державної фармацевтичної академії.
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Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу
Завідувач — к. фарм. н., доц. Губін Ю.І.

Створена наказом ректора НФаУ №9-к від 30.11.1992 р. на базі кафедри органічного синтезу з метою проведення науково-дослідних робіт з синтезу нових біологічно активних речовин, проведення досліджень шляхів циклізації поліфункціональних
реагентів, залучення комбінаторних методів синтезу, використання мікрохвильового
опромінювання для активації хімічних процесів, розробки високопродуктивних технологій одержання лікарських субстанцій, забезпечення адресної доставки діючої речовини з використанням нанотрубок.
У 2011–2012 рр. співробітники навчально-виробничої лабораторії органічного синтезу брали участь у фундаментальних дослідженнях за темами «Спрямований синтез нових біологічноактивних сполук з заданими фармако-терапевтичними властивостями для
створення життєвоважливих лікарських засобів нового покоління» (код бюджетної класифікації 2301020, УДК 661.12.091.547, №держреєстрації 0109U005088) та «Моделювання
та розробка нанокон’югатів протиракової дії» (код бюджетної класифікації 2301020, УДК
615.017:616.079;615.2/3.001.37, №держреєстрації 0111U001882).
На базі навчально-виробничої лабораторії органічного синтезу проводиться
виконання аспірантських та дипломних робіт. Співробітники лабораторії беруть
участь у наукових конференціях, підготовці публікацій в українських та зарубіжних
наукових виданнях.

Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм

Завідувач — к. фарм. н. Безчаснюк О.М.
Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм створена з метою
підвищення ефективності науково-дослідної роботи та підготовки науково-педагогічних
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.
Лабораторія виконує госпдоговірні робіти з ТОВ «Стиролбіофарм».
Молодший науковий співробітник Зборовська Т.В. у березні 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка складу, технології та дослідження антидіарейних препаратів, що містять цинк».
У 2011/2012 н. р. на базі лабораторії пройшли навчальну практику з технології лікарських препаратів промислового виробництва більш 10 груп студентів з різних кафедр НФаУ:
IV курс, спеціалізація «Маркетинг» — 2 групи;
IV курс, спеціалізація «Фармація» — 6 груп;
III–IV курс заочне відділення, бакалаври, спеціалізація «Фармація» — 2 групи та ін.
Спільно з кафедрою ЗТЛ проведено практичні заняття по курсу промислової технології ліків для студентів IV курсу, спеціалізація «Фармація» (3 групи).
На базі технологічної лабораторії проводиться виконання дипломної, магістерської
роботи студентами кафедри ЗТЛ.
У 2011/2012 році опубліковано 5 наукових статей та тезисних доповідей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
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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 працюють 6 кандидатів наук та 1 старший лаборант. 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 із напрямків діяльності лабораторії є випробування щодо визначення токсичних властивостей побутової
хімії, парфумерно-косметичної продукції, дієтичних 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.
З 01.09.2012 р. лабораторія готуватиметься до переатестації.
За період з вересня 2011 р. до травня 2012 р. на базі лабораторії проводились дослідження за тематикою докторських дисертацій доцентів кафедри біології, фізіології та анатомії людини Єрьоменко Р.Ф. та Должикової О.В., за тематикою кандидатських дисертацій — аспірантів кафедри Степанової К.О., Манжури О.М. та контрактного аспіранта
Анаса Фатала, здобувача кафедри Щукіної Н.М. На базі лабораторії було виконано наукову роботу магістранта кафедри Жекової Ю.А. Також за цей період на базі лабораторії виконувались фрагменти докторських дисертацій співробітників інших кафедр НФаУ — Левачкової Ю.В. (кафедра технології ліків) та Коваленко С.М. (кафедра ЯССЛ ІПКСФ) та кандидатської дисертації — Грудько І.В. (кафедра фармакогнозії). У березні 2012 року успішно захищена кандидатська дисертація здобувача кафедри Медвєдєва Б.М.
За поточний період проведено госпрозрахункових робіт на суму 36 800 грн.

Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких
лікарських засобів
Завідувач — д. фарм. н., ст. н. с. Алмакаєва Л.Г.

Згідно з наказом №328 від 11.05.2011 р. в Національному фармацевтичному університеті створена науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.
Лабораторія створена з метою проведення науководослідних робіт з розробки технології та нормативної
документації парентеральних (ін’єкційних, інфузійних,
ліофілізованих), оральних рідких лікарських засобів
та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації згідно з вказаним напрямком досліджень.
Діяльність лабораторії здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення науководослідних робіт у вищих навчальних закладах.
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Лабораторія спільно з лабораторіями фармакологічного та аналітичного напрямку
проводить експериментальні дослідження з актуальних проблем технології ліків та розробки нових парентеральних та оральних рідких лікарських засобів відповідно до затверджених наукових планів діяльності лабораторії, а також виконує роботи за госпрозрахунковою тематикою.
Основні напрямки підрозділу:
1. Розробка нових оригінальних лікарських засобів на основі БАР синтетичного
та рослинного походження різної направленості дії.
2. Розробка комбінованих лікарських засобів на основі вивчених субстанцій.
3. Розробка парентеральних препаратів пролонгованої дії.
4. Разробка препаратів-генериків для парентерального застосування.
5. Вивчення можливості розширення асортименту допоміжних речовин, застосовуваних в парентеральных препаратах.
6. Вивчення впливу матеріалів первинної упаковки на стабільність розроблюваних
лікарських засобів (ПВХ, поліетилен, поліпропілен, ПЕТ, скло).
7. Розробка технологічної документації на лікарські засоби, впровадження у виробництво.
8. Розробка препаратів-генериків та оригінальних у вигляді сиропів, розчинів для
орального застосування, у т. ч. для педіатрії.
9. Надання науково-консультативної допомоги підприємствам в частині технології
виготовлення препаратів та розробки документації.
10. Навчання студентів технологічним методам розробки нових парентеральних лікарських засобів та консультативна допомога в виконанні дипломних робіт.
Співробітники лабораторії — кваліфіковані фахівці
в галузі створення парентеральних і оральних рідких лікарських засобів, що мають досвід роботи в цій області понад
20 років. При наявності таких співробітників в лабораторії
можливе виконання фундаментальних та прикладних робіт.
У лабораторії є досвід співробітництва з іншими науковими організаціями та промисловими підприємствами України, Росії та інших країн
СНД зі створення нових фармацевтичних технологій.
З моменту створення лабораторії в НФаУ в 2011 році проведені науково-дослідні роботи з розробки технології нового складу лікарського засобу для ін´єкцій на основі Мелоксикаму для фармацевтичної фірми ТОВ «Штада ФармДевелопмент» (Російська Федерація).
У 2012 році розпочато роботи зі створення нових оригінальних лікарських засобів для ін´єкцій
та твердих капсул на основі комбінацій двох нуклеозидів з вітамінами та оригінального комбінованого ін´єкційного лікарського засобу для лікування гострої гіпоксії ЦНС для ВАТ «Валента фармацевтика»
(Російська Федерація).
Лабораторія оснащена необхідним сучасним обладнанням для проведення науково-дослідних робіт
з розробки технологій парентеральних і оральних
рідких лікарських засобів.
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Клініко-діагностичний центр НФаУ
Директор — доц. Грінцов Є.Ф.

Клініко-діагностичний центр є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету зі статусом лікувально-профілактичного закладу. Його діяльність
здійснюється на підставі «Положення про Клініко-діагностичний центр Національного фармацевтичного університету», затвердженного МОЗ України, та ліцензії на медичну практику. В 2010 році КДЦ НФаУ був акредитований на вищу атестаційну категорію.
До його складу входить атестована клінічна діагностична лабораторія.
Матеріально-технічна база центру становить 363 кв. м, ліжковий фонд складає
15 ліжко-місць.
Клініко-діагностичний центр має сучасне медичне устаткування.
До штату КДЦ також входять викладачі-лікарі кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ, які проводять лікувально-діагностичну роботу. Відповідно
до стажу і досвіду роботи 8 співробітників мають вищу лікарську категорію, 2 — першу,
1 — другу лікарську категорію; сертифікати лікаря-фахівця мають 5 співробітників.
На базі КДЦ проводяться лабораторні заняття для вітчизняних та іноземних студентів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», а також проходить навчальна практика з фармінформації та фармопіки, виробничі практики з клінічної фармації та клінічної фармакології, стажування.
На базі лабораторії клінічної діагностики студенти отримують уявлення про значення лабораторного обстеження у ході лікарської терапії (лабораторні критерії ефективності) та застосування лабораторної діагностики при проведенні клінічного вивчення лікарських засобів та вивчення біоеквівалентності.
КДЦ НФаУ задіяний у науковій роботі студентів — на його базі у 2010/2011 н. р. виконано 11 дипломних та магістерських робіт.

• Клінічні випробування лікарських засобів

У Клініко-діагностичному центрі проводяться клінічні випробування лікарських засобів, які направлені в НФаУ Державним експертним центром МОЗ України (за участю
здорових добровольців). У 2011 р. були здійсненні:
• клінічні випробування з оцінки біоеквівалентності препаратів Валавір (виробництва ВАТ «Фармак») та Вальтрекс (виробництва фірми «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А.», Польща); Торсид (виробництва ВАТ «Фармак») та Трифас 10 (виробництва фірми «Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп)», Німеччина); Габапентин (виробництва ВАТ «Фармак») та ГАБАГАМА®400 (виробництва фірми «Woerwag Pharma GmbH &
Co.KG», Німеччина);
• клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів Азимед, порошок для оральної суспензії по 200 мг/5 мл у флаконі (виробництва ВАТ «Київмедпрепарат») та Сумамед (виробництва фірми «Pliva Croatia», Хорватія); Амоксил-К (виробництва
ВАТ «Київмедпрепарат») та Аугментин (виробництва «GlaxoSmithKlin», Великобританія);
• вивчення біоеквівалентності лікарських препаратів Азимед, порошок для
оральної суспензії по 100 мг/5 мл у флаконі (виробництва ВАТ «Київмедпрепарат»)
та Сумамед Форте (виробництва фірми «Pliva Croatia», Хорватія);
• клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів Касарк (виробництва ВАТ «Київмедпрепарат») та Атаканд (виробництва AstraZeneca, Швеція); а також багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване
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дослідження для вивчення безпеки, попередньої оцінки клінічної активності та імуногенності багатократних доз препарату MOR103 при внутрішньовенному введенні пацієнтам з ревматоїдним артритом в активній формі.
Для участі в клінічних випробуваннях лікарських засобів було госпіталізовано 168 пацієнтів/добровольців.
У Центрі також здійснювались клінічна експертиза та клінічні випробування виробів медичного призначення.
За виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт отримано 579 900 грн.
Крім того, активно ведеться робота із залучення спонсорів. На базі КДЦ НФаУ
на умовах безоплатного використання знаходиться клініко-лабораторне обладнання на загальну суму 2 485 500 грн., яке широко застосовується при проведенні клінічних досліджень.
Із загального фонду Державного бюджету Клініко-діагностичний центр коштів
не отримував.
Протягом року було також проведено періодичний медичний огляд декретованої
групи співробітників НФаУ.
У 2011 р. лабораторією клінічної діагностики виконано майже 1700 загальноклінічних та біохімічних аналізів.

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 05.07.2010 р. №502 — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук зі спеціальності:
– 15.00.02 — Фармацевтична хімія та фармакогнозія
Наказом ВАК України від 31.05.2011 р. №584 — з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
фармацевтичних наук зі спеціальності:
– 15.00.03 — Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
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 26 засідань, на яких проведено
захист 5 докторських дисертацій та 16 кандидатських дисертацій (всі дисертації написані
українською мовою). Відхилених докторських дисертацій немає.

• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.02

Наказ ВАК України від 05.07.2010 р. №503 — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук зі спеціальності:
– 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.
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За звітний період Спеціалізована вчена рада провела 31 засідання, на яких проведено захист 3 докторських дисертацій та 21 кандидатської дисертації (20 дисертацій написані українською мовою). Відхилених докторських дисертацій немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.03
Наказ ВАК України від 05.07.2010 р. №504 — з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук зі спеціальності:
– 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 4 докторських дисертацій та 12 кандидатських дисертації (11 дисертацій написані
українською мовою). Відхилених докторських дисертацій немає.

Рада молодих вчених та СНТ

(Голова Ради молодих вчених — О.В.Андріяненков;
Голова Студентського наукового товариства — к. фарм. н. О.М. Затильнікова)
Рада молодих вчених — об’єднання молодих вчених Національного фармацевтичного університету — аспірантів, викладачів, співробітників, пошукувачів (віком
до 35 років).
Діяльність Ради здійснюється згідно з Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента №253/2003 від 24.03.2003, №444/2008 від 16.05.2008, чинним законодавством
України, Положенням про Раду молодих вчених НФаУ.
Робота робочої групи Ради
молодих вчених направлена
на інтеграцію молодих учених
на факультетах, відокремлених підрозділах НФаУ. Серед
пріоритетних напрямків роботи є сприяння інтеграції молодих учених на регіональному,
всеукраїнському та міжнародному рівнях.
У 2012 р. Радою молодих
вчених разом з головою Студентського наукового товариства проведено зустріч з відповідальними особами за організацію роботи СНТ та керівниками наукових напря-мів РМВ НФаУ. Триває робота з організацією «Студентський
захист» з питань розробки та впровадження загальноукраїнського положення щодо регламентації роботи Рад молодих вчених ВНЗ України. На сьогоднішній день розпочато
активну роботу з РМВ медичних ВНЗ України, зокрема укладено угоду про співпрацю
з Радою молодих вчених Національної Академії наук Білорусії.
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Триває співпраця з розробки планів та Статуту асоціації «Мост дружбы» з Радою молодих вчених Казахстанського національного медичного університету.
Оновлено інформацію на електронній сторінці НФаУ щодо складу Ради та планів роботи організації.
Метою роботи Студентського наукового товариства є об’єднання обдарованої
молоді, залучення її до активної науково-дослідної, експериментальної, клінічної, пошукової діяльності в процесі навчання. Нині СНТ НФаУ нараховує 48 наукових гуртків кафедр, що охоплюють близько 740 студентів.
У грудні–січні поточного навчального року у НФаУ проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
для студентів вищих навчальних закладів у 2011/2012 н. р. Кращі роботи були відправлені для участі у ІІ турі конкурсу.
На початку року відбулась зустріч керівників Ради СНТ та РМВ НФаУ з відповідальними особами за гурток СНТ на кафедрах щодо планування та проведення щорічної
науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
При підготовці до конференції вперше було проведено широке інформування серед вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусії та провідних вузів країн Західної Європи, США, Канади, Австралії. Слід відзначити позитивну динаміку участі у роботі нашої конференції студентів та науковців Росії. Поки ВНЗ дальнього зарубіжжя активної участі не беруть, можливо за рахунок вузької направленості конференції. Необхідно розширити рамки конференції за рахунок медичних закладів, залучення лікарів,
медичних представників, консультантів.
19–20 квітня пройшла щорічна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», в роботі якої активну участь взяли молоді науковці та студенти ВНЗ України: Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, Вінницького національного медичного університету, Донецького національного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету; студенти
та аспіранти ВНЗ Росії та Білорусії: Івановського хіміко-технологічного університету,
Новосибірського державного медичного університету, Самарського державного медичного університету, Бєлгородського державного університету; Вітебського державного
медичного університету,
які представили доповіді на секційних засіданнях
з таких питань, як синтез
біологічно активних сполук і створення на їх основі лікарських субстанцій;
стандартизація ліків, фармацевтичний та хімікотехнологічний аналіз; вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів та ін.
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У рамках конференції працювало 19 секцій, у т. ч. секції «Товарознавство», «Фізіологічні та біохімічні основи дії біологічно активних сполук», «Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології, вірусології та імунології», які працювали вперше.
Під час проведення конференції було заслухано понад 250 наукових робіт. До Збірки
тез доповідей цього року окрім публікацій студентів та молодих вчених НФаУ увійшли
роботи науковців з Новосибірська, Томська, Самари, Барнаула (Росія). Відбувається значне розширення географії учасників конференції.
Всі гості та учасники конференції отримали подарункові пакети від Головного спонсора ТОВ «Фармацевтична фірма «Ветекс», головного інформаційного спонсора — щотижневика «Аптека».

Міжнародна діяльність
Організація міжнародного співробітництва в НФаУ здійснюється Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин, який підпорядковується проректорові з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків.
Головні напрямки діяльності Центру:
 набір іноземних студентів на навчання;
 підвищення якості навчання студентів основних курсів
та слухачів довузівської підготовки;
 розвиток академічної мобільності;
 зміцнення матеріально-технічної бази;
 іміджева діяльність університету (виставки, форуми тощо).
Міжнародні зв’язки — один із пріоритетних напрямів діяльності НФаУ, який і надалі поширюється, що сприяє активній інтеграції університету до європейського та взагалі світового освітянського простору, подальшому поширенню якості підготовки фахівців.

Проректор з науковопедагогічної роботи
(міжнародних зв’язків)
проф. С.Б. Попов
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піДсумки ДіяльНОсті НФау за 2011/2012 н. р.
На сьогодні Національний фармацевтичний університет успішно співпрацює
з 53 вищими навчальними закладами та науковими установами з 25 країн Європи, Азії
та Африки.
Форми співпраці з закордонними освітніми закладами:
• інформаційний та культурний обміни;
• обмін науковими публікаціями, спільні публікації;
• спільні наукові розробки, конференції (у т. ч. Internet-конференції), семінари;
• академічні обміни (навчальна практика, навчання, наукове стажування);
• лекції майстер-класу провідних науковців;
• експорт науково-технічної продукції та освітніх послуг.

Академічні обміни, навчальна практика,
наукове стажування
У межах існуючих міжвузівських угод активно поширюється міжкафедральне співробітництво, здійснюються академічні обміни викладачами, науковцями та студентами між НФаУ та фармацевтичними факультетами медичних університетів країн CНД та Європи в рамках програми академічної мобільності, що передбачає взаємообмін делегаціями з метою проходження навчальної практики
та наукового стажування.
• 13 серпня — 14 вересня 2011 р. — навчальна практика студентів медикофармацевтичного факультету НФаУ з метою використання бібліотечних ресурсів фармацевтичного факультету Медичного університету м. Білосток, Республіка Польща;
• 24 лютого — 25 травня 2012 р. — навчання в рамках програми академічних
обмінів 2-х студентів IV курсу фармацевтичного факультету Казахського національного
медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан;
• 30 жовтня 2011 р. — 23 лютого 2012 р. навчальне стажування — 4-х магістрантів 2-го року навчання фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати, Казахстан, на базі кафедр
НФаУ: фармацевтичної хімії; організації та економіки фармації; менеджменту та маркетингу в фармації;
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• Протягом навчального року здійснено навчальне стажування з метою підвищення кваліфікації наукових кадрів для викладачів фармацевтичного факультету НДУ
«Бєлгородський державний університет», Російська Федерація:
– 3 жовтня — 1 листопада 2011 р. — 7 викладачів;
– 17 жовтня — 15 листопада 2011 р. — 2 викладачі;
– 6 квітня — 5 травня 2012 р. — 5 викладачів.
22 червня – 1 липня 2012 р. — виробнича практика з фармацевтичної хімії для 8 студентів IV курсу спеціальності «Фармація» на базі Литовського університету наук про здоров’я.
На стадії впровадження розширення напрямків міжвузівської співпраці із постійними партнерами, а саме програма «подвійних дипломів».
Існує домовленість про продовження навчання в магістратурі НФаУ студентів фармацевтичного факультету КазНМУ. Узгоджується алгоритм здійснення подібної програми для вітчизняних студентів між НФаУ та Університетом медичних наук ім. К. Марцинковського, м. Познань (Польща).
У січні 2012 р. подано аплікаційні форми до участі НФаУ у проекті TЕMPUS IV,
який передбачає гранти на участь науково-педагогічного складу університету, аспірантів, науковців та студентів у програмах академічних обмінів з ВНЗ-партнерами за проектом з Бельгії, Франції, Словенії, Угорщини, Румунії, Сербії, Молдови. TЕMPUS IV надає
також унікальну можливість фахівцям НФаУ брати участь у науково-освітніх заходах зазначених ВНЗ та у щорічних конференціях Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), яка є одним із партнерів проекту.

Участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах
У 2011/2012 н. р. серед науковців університету, аспірантів та студентів, у тому числі, й іноземних, значно збільшився рівень зацікавленості щодо участі у національних
та міжнародних освітніх та професійних заходах. Протягом року науковці університету,
студенти й аспіранти взяли участь у близько 20 престижних міжнародних симпозіумах,
конференціях, конгресах:
м. Ашгабад
ТУРКМЕНІСТАН

м. Бєлгород
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
м. Відень
АВСТРІЯ
м. Париж
ФРАНЦІЯ
м. Мадрид
ІСПАНІЯ
м. Мінськ
БІЛОРУСЬ

16–23 вересня 2011 р. — Міжнародна конференція Міністерства
охорони здоров’я та медичної промисловості Туркменістану «Досягнення медичної науки та освіти в галузі охорони здоров’я в епоху нового відродження» (заступник декана факультету з підготовки
іноземних громадян доц. Коваленко З.І.)
29 вересня 2011 р. — IV Всеросійська школа-семінар «Нанотехнології: проблеми і перспективи» (зав. каф. аптечної технології ліків
Тихонова С.О., асистент кафедри Гайдукова О.О.)
4–10 жовтня 2011 р. — Навчальний тренінг-семінар з клінічної статистики за запрошенням Інформаційної Асоціації з лікарських засобів (секретар науково-дослідної частини доц. Доброва В.Є.)
20–21 жовтня 2011 р. — Міжнародний форум з фармакотерапії больових станів (зав. каф. фармакотерапі, проф. Кіреєв І.В.)
6–9 листопада 2011 р. — 14 Європейський конгрес з фармакоекономіки (зав. каф. фармакоекономіки проф. Яковлєва Л.В. )
14–18 листопада 2011 р. — III Міжнародна молодіжна науковопрактична конференція «Наукові прагнення 2011 року» (голова
Ради молодих науковців НФаУ Андріяненков О.В.)

131

Підсумки діяльності НФаУ за 2011/2012 н. р.
м. Алмати
КАЗАХСТАН

м. Москва
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

м. Женева,
Швейцарія
м. Тбілісі
ГРУЗІЯ
м. Алмати
КАЗАХСТАН

м. Москва
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
м.Утрехт
НІДЕРЛАНДИ

2–4 грудня 2011 р. — Міжнародна виставка, присвячена ювілею
фармацевтичного факультету Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова та 20-річчю Незалежності Казахстану, Міжнародна науково-практична конференція «До успіху через партнерство та інновації», доповідь в модулі
«Фармацевт-фармакогност» (зав. каф. хімії природних сполук проф.
Кисличенко В.С.)
20–21 січня 2012 р. — III Міжнародна науково-практична конференція «Аналітична токсикологія, перспективи і сучасні тенденції розвитку» на базі фармацевтичного факультету Московського
державного медичного університету ім. І.М. Сєченова та кафедри
МДМУ аналітичної і судово-медичної токсикології (зав. каф. токсикологічної хімії доц. Журавель І.О.)
28 лютого — 2 березня — Міжнародний саміт фармакопей на базі
Всесвітньої організації охорони здоров’я (Від НФаУ у складі делегації України взяла участь зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.)
23–25 березня 2012 р. — Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна фармакотерапія» (зав. каф. фармакотерапії проф.
Кіреєв І.В.)
17–19 квітня 2012 р. — Міжнародний студентський форум медичних (фармацевтичних) спеціальностей «Developmet opportunities cooperation», «Ярмарок культур» на базі фармацевтичного
факультету Казахського національного медичного університету
ім. С.Д. Асфендіярова, (аспіранти каф. хімії природних сполук Кисличенко О. та каф. фармакогнозії Зінченко І.)
23–27 квітня 2012 р. — XIX Російський національний конгрес «Людина та ліки» на базі Російської академії державної служби при
Президентові РФ (зав. каф. фармацевтичного права ІПКСФ проф. Шаповалова В.О.; доц. каф. технології та безпеки ліків ІПКСФ Супрун Е.В.)
EAFP Conference, the meeting will be held on 24–26 May 2012, Utrecht University, the Netherlands (проф. Георгіянц В.А., проф. Пімінов О.Ф., доц. Прокопенко Т.С.)

Протягом звітного періоду іноземні студенти та делегації, що відвідували НФаУ,
також брали участь у наукових заходах на базі університету:

26 жовтня
2011 р.

16–24 листопада
2011 р.
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VIII щорічний міжнародний фестиваль іноземних студентів і громадян за ініціативою Харківської міської ради (студенти факультету з підготовки іноземних громадян Акабі Крістіна, Кабі-Нгуолділі
Жілліс, Окуєре-Нгакоссо Дідокард, Уадарел Жювеніа (Конго), Тефі
Ракутуаріманана (Мадагаскар), студенти ІІІ курсу Хуссейн Сурая
та Аксель Цараджуру (Мадагаскар)
ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» на базі кафедри промислової фармації та кафедри заводської технології ліків (асистент кафедри фармацевтичної хімії Таджицького національного
університету, м. Душанбе, Валієв Абдуджаббор).
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Закордонні відрядження викладачів, лекції майстер-класу
Професійний рівень викладачів НФаУ, які 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.
Загалом, у 2011/2012 н. р. відбулось близько 30 відряджень співробітників та студентів університету до 12 країн світу: Таджикистану, Казахстану, Туркменістану, Австрії, Грузії, Російської Федерації, Польщі, Литовської Республіки, Італії, Німеччини, Франції, Республіки Білорусь.
Візитні програми професорів. З проведенням циклів тематичних лекцій майстеркласу з метою удосконалення фахівців фармацевтичної галузі та презентування НФаУ
протягом 2011/2012 н.р. викладачі НФаУ відвідали:
– Таджицький державний медичний університет ім. Абуалі ібні Сіно м. Душанбе (Таджикистан) — проф. каф. фармакології Зайченко Г.В., зав. каф. управління
якістю доц. Лебединець В.О., доц. каф. Коваленко С.М.;
– Таджицький національний університет, фармацевтичний факультет (Таджикистан) — зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.;
– Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова, фармацевтичний факультет (Казахстан) — проф. каф. клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Грінцов Є.Ф.; зав. каф. хімії природних сполук проф.
Кисличенко В.С.;
– Туркменський національний університет м. Ашгабад, фармацевтичний факультет (Туркменістан) — зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.; зав. каф. фундаментальної та мовної підготовки відділення довузівської підготовки факультету з підготовки іноземних громадян доц. Коваленко З.І.;
– середня загальноосвітня школа №20 м. Старий Оскол (Російська Федерація) — делегація НФаУ у складі проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні
зв’язки) проф. Попова С.Б., директора коледжу доц. Прокопенко Т.С., доц. каф. фізичного виховання Очередько Л.В.; заступника відповідального секретаря приймальної комісії
факультету з підготовки іноземних громадян доц. Сенюк І.В.
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Профорієнтаційна та іміджева діяльність НФаУ
Важливим аспектом міжнародної діяльності університету є іміджева діяльність, презентації університету на світовому ринку освітніх послуг, виробництво рекламної продукції.
Профорієнтаційні заходи в 2011/2012 н. р.:
• Оновлено профорієнтаційний блок рекламно-інформаційних листівок для іноземних студентів, аспірантів та слухачів відділення довузівської підготовки англійською,
французькою, арабською, російською, турецькою та китайською мовами (загальний тираж — понад 15 тис. прим.).
• Оновлено довідкову інформацію про НФаУ у міжнародних довідниках, збірниках та каталогах («Welcome to study in Ukraine», «Університети України та Росії»,
«Європейські університети», «Higher Education in Ukraine», довідник ЮНЕСКО), а також на електронних веб-ресурсах (International colleges and Universities; The Europa
World of Learning).
• У тісній кооперації з фармацевтичними департаментами Маврикію, Лівану, Марокко, Йорданії, Сирії, США, Канади, Великобританії, Греції, Китаю, Ірану, Туреччини
з питань підготовки фахівців фармації надано понад 350 підтверджень факту навчання
випускникам університету.
• Розширено «географію» здійснення профорієнтаційної діяльністі в країнах потенційного набору студентів через збільшення фірм-контрактерів (30) та довірених осіб
(понад 50), що мають відповідні дозволи від університету на проведення за кордоном рекламної кампанії на користь НФаУ.
• Рекламно-інформаційна діяльність здійснюється через консультаційні пункти
НФаУ в Лівані, Марокко, Сирії, Тунісі, Маврикії, Нігерії, Китаї, Іраку, Туреччині, Таджикистані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Лівії, Йорданії, Конго, Кенії, Уганді, Гвінеї, Танзанії.
• Надіслано понад 1 тис. рекламно-профорієнтаційних листів та пакетів документів до загальноосвітніх шкіл, фармацевтичних та медичних коледжів країн Близького
Сходу, Азії, Північної Африки та СНД, а також до директорів аптек країн СНД з метою
залучення на навчання в НФаУ.
• Відбувається постійний контакт з Асоціаціями випускників ВНЗ країн Європи,
Азії, Африки та Південної Америки з метою оновлення та поповнення банку даних випускників НФаУ.
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Іноземні делегації
З метою знайомства з науковою, матеріально-технічною та навчальною базами НФаУ,
обговорення актуальних питань та напрямків співробітництва в 2011/2012 н. р. НФаУ відвідали близько 20 іноземних делегацій з 11 країн світу (Туреччини, Казахстану, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану,
Туркменістану, Ірану, Тунісу, Єгипту):
25 серпня 2011 р. — доктор Патрік Є. Кеєфе, професор Університету Айова, представник фармацевтичної компанії «Omnicare» (Сполучені Штати Америки);
26 вересня 2011 р. — делегація ТОВ «Український Бізнес Центр» (Узбекистан);
20–22 жовтня 2011 р. — Тимчасовий Повірений у справах Туніської Респуліки в Україні пані Сальма Нанус та представник Посольства пан Бахсем Грірі (Туніс);
8 листопада 2011 р. — делегація приватного підприємства з надання освітніх послуг
«ХАРІНВЕСТВУЗ» (Туреччина);
9 листопада 2011 р. — директор офісу Fulbright в Україні Мирон Стаців (США);
23 грудня 2011 р. — директор головного аптечного підприємства «Аптека №1»
м. Ашгабад пан Нурієв Максат (Туркменістан);
6 лютого 2012 р. — делегація приватного підприємства з надання освітніх послуг
іноземцям та залучення на навчання «ДАНА» (Іран);
13 лютого 2012 р. — делегація приватного підприємства з надання освітніх послуг
іноземцям та залучення на навчання «КРІСКО» (Єгипет);
9 квітня 2012 р. — делегація приватного підприємства з надання освітніх послуг
«ХАРІНВЕСТВУЗ» (Туреччина).

Міжнародні організації
НФаУ має членство у таких міжнародних університетських та професійних асоціаціях та організаціях:
 Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP);
 Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP);
 Асоціація університетів Східної Європи (EEUA), Великобританія;
 Королівське хімічне товариство;
 Американське хімічне товариство;
 Американське товариство фармакогностів;
 Американська асоціація фармацевтичних наук;
 Європейська асоціація клінічних фармацевтів;
 Європейська федерація біотехнології;
 Міжнародне товариство з вивчення
ксенобіотиків.
НФаУ в особі ректора проф. Черних В.П.
та зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А. є офіційним спостерігачем
Американської фармакопеї, приймає бере
у європейському проекті з інтеграції навчальних планів з фармацевтичної освіти
«PHARMINE».

135

Коледж Національного
фармацевтичного університету

Директор коледжу
Т.С. Прокопенко
к. фарм. н., доц.
заслужений працівник
фармації України

Кадровий потенціал
• АУП — 31;
• Навчально-допоміжний персонал — 70;
• Педагогічні кадри (в т. ч. АУП та НДП, які мають педнавантаження) — 91 , з них:
– кандидатів наук — 8;
– спеціалістів вищої категорії — 41, у т. ч.:
– методистів — 14;
– старших викладачів — 9;
• Чисельність штатних викладачів —73.
Набір на І курс — 628 чол.
Випуск 2012–277 фахівців.
Контингент студентів — 1523: (1044 д. в. + 479 з. в.)

Прийом за спеціальностями у 2011/12 н. р.

9 кл.

За рахунок
фіз. та юрид.
осіб
239 (2 інозем)

11 кл.

63 (1 інозем.)

6.110200 Фармація (бакалавр)

11 кл

50

3

5.110203 Аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

9 кл.

20

11 кл.

1

4

5.110205 Виробництво фармацевтичних препаратів

9 кл.

15

11 кл.

0

–

388 (3 інозем)

–

240(2 інозем)

№

Назва спеціальності

1

5.110201 Фармація (мол. спеціаліст)

2

На базі

Всього по коледжу (денне відділення)
5

5.110201 Фармація (заочне відділення)
Всього по коледжу

628

Випуск за спеціальностями у 2011/12 н. р.
№

Назва спеціальності

Випуск
Бюджет

Контракт

Всього*

1

5.12020101 Фармація (денне)

8

131

139

2

6.120201 Фармація (денне)

1

52

53

3

5.12020101 Фармація (заочне)

0

57

57

4

5.12020102 Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

3

9

12

5

5.12020103 Виробництво фармацевтичних препаратів

4

11

15

16

260

277

Всього по коледжу
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Контингент Коледжу НФаУ
Спеціальність

Фармація (бакалаври)
Всього:
Фармація (денне відділення)
Всього:
Фармація (заочне відділення)
Всього:
Аналітичний контроль якості
хімічних лікарських сполук
Всього:
Виробництво фармацевтичних
препаратів (денне відділення)
Всього:

Курс
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV
I
II
III
I
II
III
IV

Бюджет
0
0
1
1
0
0
8
8
–
–
–
–
0
0
3
3
0
0
3
0
3

Контракт
50
58
52
160
235
359
132
726
–
233
189
57
479
20
48
9
77
15
49
2
0
66

Всього:
50
58
53
161
235
359
140
734
–
233
189
57
479
20
48
12
80
15
49
5
0
69

Удосконалення навчально-виховного процесу:
• Акредитація спеціальності 5.12020101 Фармація (денне відділення — 350 осіб, заочне відділення — 350 осіб) (протокол засідання ДАК від 26.01.2012 р. №92).
• Розробка нових навчальних програм для студентів ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації
спеціальності 5.12020101 Фармація (у співавторстві з Житомирським базовим фармацевтичним коледжем ім. Г.С. Протасевича (затверджені МОЗ, 2011) — 20.
• Корегування змісту галузевого стандарту вищої освіти навчального закладу зі спеціальності 6.120201 Фармація ОКР бакалавр на підставі компетентністного підходу.
Підвищення професійної компетентності викладачів, осіб:
– дисертаційні дослідження на вчене звання канд. наук — 4;
– навчання в магістратурі — 2;
– атестація викладачів — 20 осіб;
– підвищення кваліфікації — 33 осіб;
– участь у конференціях — 45 осіб, в т. ч. міжнародних — 5, всеукраїнських — 3,
обласних — 30, НФаУ — 7.
На базі коледжу проведено:
засідання обласного методичного об’єднання викладачів хімії
 5 засідань (ВНЗ І–ІІ рівня акредитації);
• конференції:
– обласна науково-практична екологічна конференція «Екологічні проблеми сучасності» — 1;
– міська науково-практична конференція до Дня хіміка — 1;
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– науково-практична конференція за результатами пошуково-дослідницької роботи студентів коледжу −1;
– науково-практичні конференції за підсумками виробничих практик — 3;
– олімпіада фахової майстерності «Кращий фармацевт 2012»;
– інтелектуальна гра « Брейн-ринг — біологія».
Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів:
– навчальні посібники — 2;
– тестові завдання для підготовки до Державних іспитів — 3;
– робочі зошити з дисциплін — 9;
– методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для заочного відділення — 22.
Поповнення бібліотечного фонду філії, яка знаходиться в коледжі, на 2765 примірників навчально-методичної літератури.
Здійнювалась практична підготовка 650 студентів, 35 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 — 570 договорів;
• Ботанічним садом НФаУ (м. Харків); Ботанічним садом Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Нікітським ботанічним садом (м. Ялта);
• підприємствами України — 23 договори (ТОВ «Фармацевтична компанія
«Здоров’я»; ПАТ «Хімзавод «Червона зірка»; 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 у Харківській обл.
Студенти коледжу брали участь у конференціях та конкурсах різного рівня
• Міжнародний конкурс «Кращий за фахом» (м. Курськ, 20–21.03 2011) — 1;
• Міжнародна науково-практична конференція «Крок у майбутнє» (м. Курськ, 20–
21.03 2011) — 2;
• ІІІ етап (Всеукраїнський) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім. Т. Шевченка — 1;
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• ІІ етап (обласний) Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка — 3. (студент коледжу Агапов В.О. посів ІІ місце);
• ІІ етап (обласний) Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика —
6 (студент коледжу Агапов В.О. посів ІІ місце);
• обласна екологічна конференція «Екологічні проблеми сучасності» — 11;
• міська науково-практична конференція, присвячена 300-й річниці від дня народження М.В. Ломоносова — 10;
• науково-практична конференція за результатами пошуково-дослідницької роботи студентів — 11.

Профорієнтаційна робота
• Дні відкритих дверей
Виїзні Дні відкритих дверей — 28: м. Сімферополь, м. Севастополь (АРК); м. Енергодар (Запорізька обл.); м. Чернігів; м. Дружківка, м. Горлівка (Донецька обл.); м. Лубни, смт Семенівка (Полтавська обл.), м. Конотоп Сумської обл., м. Прилуки, м. Корюківка (Чернігівська обл.), м. Кагарлик, м. Миронівка, м. Біла Церква, м. Сквира (Київська обл.), м. Сарни (Рівненська обл.), м. Київ, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.),
м. Херсон, м. Миколаїв;
Харківська обл.: м. Первомайський, смт Борова, смт Зачепилівка, м. Балаклія,
смт Нова Водолага, м. Мерефа, м. Люботин, м. Барвінкове, смт Краснокутськ.
Дні відкритих дверей на базі коледжу — 9.
Дні відкритих дверей НФаУ — 5.
• Розповсюдження рекламної інформації та листівок серед слухачів Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації; на вокзалах, ринках, у супермаркетах,
відділах соцзабезпечення, заводах, у 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;
− спільно з Міським центром зайнятості.
• Розміщено інформацію про коледж у довідниках, на радіо, телебаченні та в метро.
• Відправлено електронні листи-запрошення на Дні відкритих дверей
до 120 шкіл м. Харкова.
• Взято участь у профорієнтаційних заходах:
– виставка «Освіта Слобожанщини 2011 р.» (спорткомплекс НТУ «ХПІ»);
– виставка «Екскурс в професію «фармпрацівник» (Харківський театр для дітей
та юнацтва);
– виставка «Освіта Слобожанщини 2012 р.» (ПВЦ «Радмір Експохол»).
• Проведено:
− товариський матч з волейболу серед дівчат між студентами коледжу та учнями
9–11-х кл. ЗОШ №10);
− екологічна конференція в коледжі за участю представників шкіл міста Харкова;
− інструктажі студентів коледжу та забезпечення їх профорієнтаційним матеріалом з метою його розповсюдження за місцем проживання.
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•
–
–
–
–
•

За час роботи приймальної комісії для профорієнтації використано:
календариків — 2000 шт.;
рекламних брошур — 8000 шт.;
таблиць Менделєєва — 1000 шт.;
роздаткового матеріалу — 7000 шт.
На підготовчих курсах коледжу навчалося 90 слухачів.

Виховна та спортивно-масова робота
• Національно-патріотичне виховання:
– до 20-ї річниці Незалежності України проведені: студентська науково-практична
конференція «Україна — шляхами Незалежності»; тематичні виховні години «Моя Україна — вільна держава»; екскурсії містом «Харків — доба Незалежності»; конкурс плакатів
та фотографій «Незалежна Україна — очима студентів».
− до дня вшанування пам’яті жертв Голодомору проведені виховні заходи: «Розгойдані дзвони пам’яті. Забуттю не підлягають», акція «Запали свічку пам’яті». До річниці
визволення України від німецько-фашистських загарбників проведені тематичні виховні
години «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього».
– до Дня Перемоги проведена традиційна зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної
війни та ветеранами праці; екскурсії та покладання квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку;
студентська конференція «Визволення України від німецько-фашистських загарбників».
• Формування мовленнєвої культури. Проведено цикл заходів щодо відзначення Міжнародного дня рідної мови, дня народження великого сина українського народу Т.Г. Шевченка: тиждень української мови і писемності, відвідування Харківського академічного драматичного театру
ім. Т.Г. Шевченка, виставка студентських робіт «Традиції та звичаї
українського народу»; конкурс студентських фотографій «Україна моя — прекрасна земля», конкурс ораторської майстерності;
підготовка стіннівок «Перша проба пера…» (творчі доробки студентів коледжу); святковий концерт «Роде наш красний».
• Правове виховання. Проведення місячника правових
знань: тематичні лекції викладачів НУВС з адміністративного,
сімейного та кримінального права; лекцію співробітників Червонозаводського РВМ; проводились засідання «круглих столів»,
бесіди, диспути з питань гендерної політики держави, прав людини. Повсякчас здійснювалася підтримка соціально вразливої
частини молоді, а саме: студентів-сиріт, студентів-інвалідів.
• Екологічне виховання. Активно працює студентське пошуково-дослідницьке
товариство «Сучасність і екологічні проблеми». Проведені екологічні експедиції до Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, АРК) і зроблено урочистий звіт про експедицію.
Проведена обласна екологічна конференція «Екологічні проблеми сучасності». Активно працює інтелектуально-екологічний клуб «Вітрильник», підсумковою роботою якого є проведення гри «Брейн-ринг — біологія». Студенти коледжу постійно беруть участь
у міській акції «За чисте довкілля».
• Студентське самоврядування. Студентський парламент співпрацював з Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту Червонозаводського району з питань проведення
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тренінгів «Життя без паління», «Молодь за здоровий спосіб життя», тренінги волонтерського руху «ЄВРО 2012».
Члени Студентського парламенту стали організаторами акції «Дарую тобі тепло
своєї душі» — для дітей підшефного інтернату №8 та студентів-сиріт коледжу; «Велика
перерва» — щодо харчування студентів, «Цукерка замість цигарки» — пропаганда здорового способу життя.
Проведено «круглий стіл» Студентського парламенту з адміністрацією коледжу.
Студентський парламент бере активну участь у роботі Культурного центру коледжу
та в організації свят (до Дня студента, до Нового року, до Дня закоханих).
• Спортивно-масова робота. У коледжі працюють спортивно-оздоровчі гуртки
з 4 видів спорту: волейболу; міні-футболу; настільного тенісу, баскетболу та загальної фізичної підготовки.
Студенти коледжу брали участь у змаганнях з різних видів спорту:
а) серед студентів ВНЗ І–ІІ р. а. — 51 студент;
б) серед працівників охорони здоров’я — 42.
У коледжі проведені матчева зустріч з учнями 9-, 11-х класів ЗОШ №10; «Веселі старти» серед працівників коледжу.
Проведення ремонтних робіт у приміщеннях Коледжу НФаУ у 2011/2012 н. р.
За рахунок коштів університету:
– заміна даху над старим корпусом коледжу;
– заміна вікон у гуманітарному корпусі — 96 шт.;
– поновлення відмостків та ремонт цоколя по внутрішньому периметру гуманітарного корпусу та гуртожитку коледжу ( 100 пог. м);
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– повна заміна електричного кабелю від електропідстанції ТП 521 до гуртожитку;
– заміна вікон у старому корпусі — 38 шт.
Власними зусиллями співробітників коледжу проведено косметичний ремонт в аудиторіях №508, 13, 506.
Фінансова діяльність. Доходи Коледжу за 2011/2012 н. р. (на 01.03.2012 р.) — 8 421
370,64 грн.,
з них:
 за навчання — 7 985 940,65
 за гуртожиток — 379 264,08
 оренда — 3390,30
 підготовчі курси — 52 775,61.

Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації

Декан факультету
післядипломної освіти
С.В. Гарна,
д. фарм. н., доц.

Директор ІПКСФ
О.Ф. Пімінов,
д. фарм. н., проф.

Декан факультету
підвищення кваліфікації
Д.Л. Великий,
к. фарм. н., доц.

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

Головні напрямки роботи

• Організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки спеціалістів
з урахуванням потреби практичної фармації:
− первинна спеціалізація;
− передатестаційна підготовка;
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− 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 із усіх регіонів України.
Кафедри ІПКСФ продовжують опановувати нові нефармацевтичні напрямки післядипломної підготовки, для яких проводяться відповідні цикли тематичного удосконалення.
За 2011/2012 н. р. проведено 120 циклів підвищення кваліфікації як на базі ІПКСФ,
так і на виїзді. Пройшли навчання 5234 спеціалісти, з них 3801 — слухачі, 1420 — інтерни, 13 — магістранти.
Вид навчання
Підвищення кваліфікації
Інтернатура
Магістратура
ВСЬОГО

Кількість слухачів
За заг. фондом
За спец. фондом
1447
2354
104
1316
13
–
1564
3670

Всього
3801
1420
13
5234

Удосконалення навчального процесу. В ІПКСФ постійно удосконалюються програми, плани, зміст дисциплін:
– створено та переглянуто 36 програм, понад 4500 комп’ютерних тестових завдань
та відповідей до них;
– складено 120 нових екзаменаційних білетів;
– створено 116 нових та доповнені новим матеріалом 97 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: 116 нових текстів лекцій;
231 нове практичне заняття; 4446 тестових завдань та відповіді до них. Кафедрами ІПКСФ
проведено: 18 відкритих лекцій та 3 лекції майстер-класу.
Видавнича діяльність. Інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання
навчально-методичної літератури. За 2011/2012 н. р. видано 2 підручники, 9 посібників,
8 практикумів, 7 методичних рекомендацій.
• Статті та наукові видання:
– опубліковано статей (журн.) — 354;
– інформ. листів і рекомендацій — 17;
– отримано патентів — 17.
Підвищення професійного рівня. 8 викладачів пройшли навчання на циклах підвищення кваліфікації; проведено 18 відкритих лекцій, 3 лекції майстер-класу.
Підготовка наукових кадрів. Виконуються 14 докторських та 31 кандидатська дисертація; у т. ч.:
• докторів наук: для НФаУ — 12; для практичної фармації — 2;
• кандидатів наук: для НФаУ 15; для практичної фармації — 16.
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Наукова діяльність. За звітний
період взято участь у 199 конференціях та семінарах різних рівнів, зроблено
доповідей — 79.
• Міжнародна діяльність. Разом з Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин в ІПКСФ
проводиться активна робота щодо вивчення можливості здійснення післядипломної освіти для фахівців з інших
країн (Китаю, США, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, Таджикистану та ін.). Викладачами ІПКСФ, як і раніше, проводяться цикли тематичного удосконалення для фахівців фармації Придністровської Молдавської
Республіки.
• Госпрозрахункова діяльність проводилася за рахунок позапланового навчання
фахівців фармації на госпрозрахункових умовах, що забезпечило надходження до НФаУ
понад 10 млн. грн.
Кафедри ІПКСФ беруть участь у профорієнтаційній роботі. Викладачі кафедр інституту постійно поширюють інформацію в різних регіонах України щодо умов вступу
до НФаУ та коледжу, продовження освіти у магістратурі та аспірантурі та ін.

Фінансово-господарська діяльність

Заступник ректора
з економічних питань
Л.М. Коваленко

Проректор з адміністративногосподарчої роботи
В.Т. Смоляник

Головний бухгалтер
Н.Ф. Дурасова

Фінансово-господарська діяльність НФаУ є важливою складовою в забезпеченні стабільного фінансового розвитку університету.
Фінансові ресурси університету складають:
– надходження із загального фонду бюджету;
– власні надходження;
– спонсорська допомога та кошти на виконання окремих доручень.
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Надходження із загального фонду бюджету за 2011/2012 навчальний рік склали 13,7%.

У той же час влаcні надходження за період 2011/2012 н. р. — 86,3%, у т. ч.:
• за навчання студентів
• за проживання у гуртожитках
• за виконання госпдоговірних НДР
• за оренду приміщень
• за видання журналів
• за надання інших платних послуг
• КПК

89831,1 тис. грн.
7650,1 тис. грн.
1683,7 тис. грн.
182,3 тис. грн.
74,1 тис. грн.
2764,8 тис. грн.
10318,4 тис. грн.

Кошти загального та спеціального фонду використовувались відповідно до затвердженого кошторису за цільовим призначенням, а саме:
– на виплати заробітної плати з нарахуваннями;
– виплату стипендії;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– компенсаційні витрати студентам-сиротам (продукти харчування, одяг, навчальна література);
– придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення навчального
та наукового процесу;
– видання навчальної літератури;
– оплату послуг з утримання установи;
– закупівлю продуктів харчування;
– відрядження;
– сплату податків до бюджету;
– капітальні видатки.
Фінансові ресурси у першу чергу спрямовані на соціальний захист співробітників
та студентів університету, що гарантується в межах норм чинного законодавства і Колективного договору.
В університеті працює система надбавок і доплат працівникам та система матеріального заохочення студентів за досягнення в роботі та навчанні. Зобов’язання
адміністрації з виплат заробітної плати, стипендії, надбавок і доплат виконуються
в повному обсязі.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2011 р. склала —
2914,88 грн.
Університет своєчасно в повному обсязі здійснює розрахунки із постачальниками,
виконавцями робіт та іншими організаціями за укладеними договорами та не має порушень терміну по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету,
включаючи внески до Пенсійного фонду.

Виконання планів соціального розвитку колективу
Адміністрація НФаУ та профспілковий комітет активно співпрацюють у питаннях
соціального розвитку колективу.
Усі соціальні виплати (заробітна плата, стипендія, допомога студентам-сиротам)
здійснюються у строки, визначені Колективним договором.
Відповідно до колективного договору за рахунок коштів університету співробітникам виплачено на загальну суму 4987,2 тис. грн.:
– матеріальну допомогу (на оздоровлення науково-педагогічним працівникам,
у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, на поховання);
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– винагороду при виході на наукову пенсію у розмірі 6 посадових окладів;
– за підготовку наукових кадрів;
– за видання підручників;
– до ювілейних дат усім категоріям працівників;
– учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
В університеті функціонують об’єкти соціальної інфраструктури: харчувальний
комплекс на 410 посадочних місць, 5 гуртожитків, що забезпечують на 100% місцями
студентів, які їх потребують, Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам
та Фізкультурно-оздоровчий комплекс.
Протягом навчального року студентам з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, були проведені компенсаційні виплати, а саме:
• на придбання одягу — 8,9 тис. грн.
• придбання навчальної літератури — 46,9 тис. грн.
• безоплатне харчування — 236,78 тис. грн.
• соціальна стипендія — 382,5 тис. грн.
• проживання у гуртожитку на пільгових умовах — 20 осіб (у т. ч. на безоплатній
основі — 14 осіб та 50% знижка — 6 осіб).
Протягом 2011/2012 н. р. студентам університету виплачувалась стипендія відповідно до норм чинного законодавства в повному обсязі з урахуванням індексації. Ця сума
склала 3276,1 тис. грн. Крім того, виплачувалась матеріальна допомога та здійснювались
заохочення студентів (загальна сума 320,6 тис. грн.).
Стипендії аспірантам та докторантам виплачено 632,3 тис. грн. та 110,3 тис. грн.
відповідно. Матеріальну допомогу та заохочення виплачено в сумі 52,5 тис. грн. аспірантам та 18,1 тис. грн. докторантам.
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 учасникам ліквідації цієї
аварії надається матеріальна допомога.
Адміністрація університету 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:
 Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському, Дзержинському,
Московському, Київському районах м.Харова;
 Територіальне управління Рахункової палати України по Харківській області;
 Інспекція Держенергонагляду у Харківській області;
 Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації МНС;
 Головне Управління юстиції у Харківській області;
 КРУ у Харківській області (планова ревізія фінансово-господарської діяльності);
 Харківський МЦЗ (перевірка страхового випадку; перевірка звітів — 5ПН);
 ХОВ ФСС з ТВП КРВ (планова перевірка повноти нарахування страхових внесків
до фонду);
 Територіальна державна інспекція праці у Харківській облаті;
 Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області.
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 Фонд Соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (перевірка
по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності).
За результатами перевірок фінансових порушень не виявлено.
В університеті діє постійний внутрішній контроль за організацією фінансовогосподарської діяльності:
• здійснюється своєчасний та оперативний облік і аудит;
• бюджет формується і виконується, виходячи з реальних фінансових показників;
• працюють бюджетна комісія, орендна комісія, комітет з конкусних торгів;
• для інформованості трудового колективу питання фінансово-економічної і господарської діяльності та заходи ефективного використання коштів розглядаються на засіданнях Ректорської та Вченої рад.

Збереження будівель, поліпшення стану навчальних приміщень
Національний фармацевтичний університет має на своєму балансі 25 будівель
та споруд загальною площею 89 522,8 м2, які розташовані на 9-ти земельних ділянках
площею 141 312 м2.
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, для цього щорічно виділяються кошти спеціального фонду.
Видатки на капітальний ремонт приміщень здійснювались у межах, затверджених
кошторисом, при відсутності заборгованості з соціальних виплат, комунальних платежів, а також на господарське утримання університету та сплату податків.
Згідно з проектно-кошторисними рішеннями та дефектними актами заплановані кошти на покращення умов проживання студентів у гуртожитках у розмірі 1446,9 тис.
грн. були використані для виконання капітальних ремонтів таким чином:
 292,6 тис. грн. — ремонт кімнат у гуртожитку №4 по вул. Тимурівців, 11а;
 295,0 тис. грн. — ремонт каналізаційних та водопроводних мереж у гуртожитку
№3 по вул. Тимурівців, 11а;
 279,0 тис. грн. — ремонт покрівлі гуртожитку №1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48;
 292,3 тис. грн. — благоустрій території гуртожитку №1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48;
 288,0 тис. грн. — ремонт системи водопостачання та опалення гуртожитку №2
по вул. Тимурівців, 35.
У навчальних корпусах протягом року проведено капітальні ремонти приміщень та інженерних мереж на суму 3568,6 тис. грн.:
• 292,4 тис. грн. — ремонт покрівлі технологічного корпусу по вул. Блюхера, 4;
• 291,4 тис. грн. — ремонт покрівлі та 249,5 тис. грн. — благоустрій території та встановлення огорожі біля аудиторного корпусу №2 по вул. Олександра Невського, 18;
• 290,5 тис. грн. — ремонт покрівлі старого корпусу по вул. Пушкінській, 27;
• 2444,8 тис. грн. — ремонт приміщень клініко-біохімічної лабораторії при кафедрі
кліничної фармакології з фармацевтичною опікою по вул. Пушкінській, 27.
З метою підтримання корпусів та гуртожитків університету у належному стані приділяється велика увага роботам поточного характеру, а саме проведено роботи на суму:
• гуртожитки — 632,4 тис. грн.:
– 86,5 тис. грн — заміна дверей на запасні сходи у гуртожитках №3, 4 по вул. Тимурівців, 11а;
– 144,2 тис. грн. — ремонт вхідної групи у гуртожитку №2 по вул. Тимурівців, 35;
– 108,1 тис. грн. — заміна вікон на металопластикові у гуртожитках №3, 4 по
вул. Тимурівців, 11а;
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– 95,9 тис. грн. — благоустрій території гуртожитку №1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48;
– 97,8 тис. грн. — обшивка балконів гуртожитку №1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48;
– 99,9 тис. грн. — благоустрій території гуртожитків №3, 4 по вул. Тимурівців, 11а;
• корпуси — 1258,5 тис. грн.:
– 163,2 тис. грн. — ремонт систем вентиляції у корпусах по вул. Пушкінській,
53, Мельникова, 12, Блюхера, 4;
– 189,4 тис. грн. — заміна вікон у головному та гуманітарному корпусах по вул.
Олександра Невського, 18;
– 98,9 тис. грн. — ремонт скульптурного комплексу по вул. Блюхера, 4;
– 87,3 тис. грн. — ремонт покрівлі гаража по вул. Мельникова, 12;
– 144,9 тис. грн. — благоустрій території та ремонт зовнішньої електромережі корпусів по вул. Олександра Невського, 18;
– 345,0 тис. грн. — ремонт приміщень кафедр;
– 99,8 тис. грн. — ремонт приміщень архіву по вул. Блюхера, 4;
– 130,0 тис. грн. — ремонт інженерних мереж систем електропостачання, водопостачання, каналізації.

Встановлення сучасного технологічного обладнання
у корпусах та гуртожитках університету
для забезпечення умов енергозбереження
Пріоритетним завданням господарської діяльності в університеті є використання енергозберігаючих технологій. Зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів передбачається за рахунок оновлення основних фондів, запровадження енергоефективних технологій, у т. ч. встановлення приладів обліку теплової енергії та тарифних лічильників електроенергії, заміни вхідних дверей та вікон на сучасні, зовнішнього утеплення стін, модернізації
та заміни систем опалення, заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі тощо.
Згідно з розробленою та затвердженою в університеті програмою з енергозбереження та з метою виконання заходів з енергозбереження у межах, передбачених кошторисом
на 2011 рік, було вжито таких заходів:
– проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові на поверхах гуртожитку
№4, у гуртожитку №3, гуманітарному та навчальному корпусах по вул. Олександра Невського, 18, навчальному та хімічному корпусах по вул. Блюхера, 4;
– проведено ізоляцію системи опалення навчальних корпусів та гуртожитків;
– для експлуатаційних потреб використовуються тільки енергозберігаючі лампи;
– під час проведення поточних ремонтів використовуються сучасні теплоізолюючі фарби;
– проводиться регулювання подачі теплоносія в нічний час та вихідні дні;
– замінено труби холодного та гарячого водопостачання у гуртожитку №3 по вул.
Тимурівців, 11а;
– по корпусах та гуртожитках університету роздано під розпис розпорядження
з економії енергоресурсів.
При проведенні капітальних ремонтів обов’язковою умовою є заміна вікон, усіх трубопроводів, опалювальних приладів на більш ефективні, а також встановлення енергозберігаючих приладів освітлення, вентиляції тощо. У межах планів з енергозбереження та за наявності фінансування проводиться заміна енергоємного вентиляційного обладнання, заміна ламп на енергозберігаючі. Проводиться оптимізація роботи освітлювальних приладів, в основному в двох режимах (робочому та черговому) у приміщеннях
та місцях загального користування.
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Фактичне споживання енергоресурсів
у порівнянні з нормами споживання
Норма
Витрати
Відсоткове
Різниця
споживання (з квітня 2011 по 2012)
відношення
Електроенергія (тис. кВт)
2 52
2738
214
7,3%
Теплоенергія (Гкал)
12 109,7
12 623
–514
4,2%
42 647,57
32 500
10 147,57
23,78%
Газ (м3)
Найменування

Важливим напрямком роботи адміністративно-господарчої частини НФаУ є впровадження необхідних заходів для заощадження витрат електроенергії, води, тепла. Для
цього проводиться роз’яснювальна робота серед студентів та співробітників університету, здійснюється планово-профілактичні роботи систем опалення, водопостачання
та електроенергії в навчальних корпусах та гуртожитках. Це дозволяє економити витрати на ці енергоресурси та протягом року працювати без аварій.

Охорона праці
Згідно з Законами України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку» в НФаУ працює відділ охорони праці та техніки безпеки.
За звітний період систематично здійснювався контроль за станом побутових приміщень та робочих місць працівників університету відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та встановлених норм. Важливим заходом, який відбувся у зазначений період, є навчання 10 осіб керівного складу університету у навчальних
центрах, та навчання і перевірка знань 73 керівників структурних
підрозділів. Восени відбулося навчання та перевірка знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.
Начальник відділу
Для забезпечення належних умов праці в університеті були
охорони праці
та техніки безпеки
проведені наступні заходи:
В.С. Кузнецов
– перевірено 95 структурних підрозділів;
– придбано 52 вогнегасники, 24 пожежних рукави. Проведено технічне обслуговування АПС об’єктів, демонтовано ці системи;
– закуплено медичні аптечки для 35 підрозділів університету;
– було перероблено 110 інструкцій з охорони праці для 17 структурних підрозділів;
– видано 7 наказів, 7 розпоряджень ректора;
– щоквартально видається наказ «Про підведення підсумків з охорони праці структурних підрозділів», що сприяє підвищенню відповідальності посадових осіб та співробітників підрозділу за охорону праці.
Постійно надається практична допомога у розробці нових інструкцій.
Відділ охорони праці приділяє велику увагу питанням безпеки праці та пожежної безпеки. При перевірці об’єктів надаються приписи із зазначенням конкретних термінів ліквідації недоліків. Проведено навчання з питань пожежної безпеки
19 командирів добровільних пожежних дружин у навчальному центрі. Проведена
ревізія пожежних кранів та їх працездатність на всіх об’єктах університету. Горищні і підвальні приміщення корпусу по вул. Блюхера, 4 та гуртожитків №3, 4 очищені
та приведені до ладу.
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Первинна профспілкова організація НФаУ
У Національному фармацевтичному університеті адміністрація та первинна профспілкова організація приділяють велику увагу соціальному захисту співробітників та студентів.
У 2011/2012 н. р. за рахунок коштів профбюджету виплачено матеріальної допомоги на суму 61 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 на суму 25,8 тис. грн. Співробітники, що потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками,
та частковою оплатою путівок за рахунок профбюджету (14,2 тис. грн.).
Соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них полягає у забезпеченні їх подарунками та грошовою допомогою у відповідності до Колективного договору. Співробітники та студенти постійно беруть участь та обіймають призові місця у міжвузівських та обласних спартакіадах серед медичних працівників.
На навчально-спортивну роботу витрачено 9,6 тис. грн.,
на культурно-масову роботу — 86,5 тис. грн. Співробітники та студенти у 2011/2012 н. р. брали участь у виставках робіт, що організовувались ППО НФаУ та Обласним профспілковим комітетом працівників охорони здоров’я. На преміювання переможців виставок
та спортивних змагань обласного рівня та за активну профспілкову роботу витрачено 22,3 тис. грн.
Відповідно до вимог Закону України «Про колективні договоГолова первинної
ри і угоди» в Національному фармацевтичному університеті діє
профспілкової організації
Колективний договір, який укладено між ректором та трудовим
доц. Т.О. Томаровська
колективом НФаУ. Порядок укладання Колективного договору
базується на принципі рівності сторін та їх добровільності щодо прийняття зобов’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 2011/ 2012 н. р. проведено 3 конференції трудового колективу НФаУ:
• 30.08.2011 р. з порядком денним: «Звіт ректора НФаУ В.П. Черних за період 2010–
2011 н. р.»; на конференції були присутні 203 делегати, заслухано та одноголосно ухвалено звіт ректора.
• 26.12.2011р. з порядком денним: «Звіт ректора НФаУ В.П.Черних за 2011 рік». На
конференції були присутні 203 делегати, заслухано та одноголосно ухвалено звіт ректора.
• 23.04.2012 р. конференцією трудового колективу були одноголосно ухвалені зміни
та доповнення до діючого Колективного договору на 2010–2013 рр.
• 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 2011/2012 н. р.

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

Декан факультету
промислової фармації

Л.І. Вишневська
д. фарм. н., проф.

Декан медикофармацевтичного
факультету
О.І. Набока
д. біол. н., проф.

Т.В. Крутських
к. фарм. н., доц.

Декан факультету
економіки
та менеджменту
В.В. Малий
к. фарм. н., доц.

Декан факультету
з підготовки іноземних
громадян
В.Д. Горячий,
к. хім. н., доц.

Декан факультету
ступеневої
фармацевтичної освіти
С.Г. Калайчева
к. фарм. н., доц.

Декан факультету
підвищення кваліфікації
ІПКСФ
Д.Л. Великий
к. фарм. н., доц.

Декан факультету
післядипломної освіти
ІПКСФ
С.В. Гарна
д. фарм.н., доц.

Декан фармацевтичного
факультету

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 розподілу молодих спеціалістів.

Фармацевтичний факультет

Декан — Вишневська Л.І., д. фарм. н., проф.
 Спеціальність Фармація
Провізор (спеціаліст):
• 2 роки навчання: бакалавр (денна форма навчання)
• 4 роки навчання: молодший спеціаліст (денна форма навчання)
• 5 років навчання: спеціаліст (денна форма навчання)
Магістр фармації: 1 рік навчання — денна, вечірня форми навчання.
Контингент студентів — 1545 осіб, у т. ч.: 339 — бюджет, 1206 — контракт.
68 студентів пільгового контингенту: 14 — студенти-сироти, 10 — студенти-чорнобильці, 34 — інваліди І–ІІ групи, 10 — інваліди дитинства.
Протягом року 5 студентів переведено з контрактної на бюджетну форму навчання
(І курс — Колесник А.С., Сіваєв П.Л., Сніжко Н.В.; III курс Хохлова Н.О.; IV курс — Трубчанін А.В.).
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Випуск 2011/2012 н. р.:
• спеціальність «Фармація» — 319 спеціалістів
• 67 магістрів фармації, 14 дипломів з відзнакою
• захищено 205 дипломних робіт, 67 магістерських робіт.
Стипендіат Президента України — студент IV курсу Тимофєєв М.П.
Заохочувальні стипендії від аптечної мережі «ГАММА-55» отримують 5 студентів контрактної форми навчання, які показали глибокі знання з профілюючих предметів
у галузі фармації.
Участь студентів спеціальності «Фармація» у Міжнародних наукових конференціях
(Росія, Польща, Словаччина).
Участь в Олімпіадах
У Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фармація» з дисциплін брали участь 82 студенти I–IV курсів.
До десятки найсильніших учасників Всеукраїнської олімпіади з фармакології серед
медичних ВНЗ України (м. Одеса, квітень 2012 р.) увійшли 2 студенти III курсу — Лобанова Д.Б. і Шаровара М.О.
Переможці І туру Всеукраїнської
студентської
олімпіади зі спеціальності
«Фармація» на базі НФаУ —
студенти IV курсу: Собакар К.С., Григорів Г.В., Лавренко І.В., Дейко Р.Д., які
брали участь у ІІ етапі олімпіади на базі Запорізького
державного медичного університету (квітень 2012 р.).
Почесними грамотами НФаУ за успіхи у навчанні, активну участь
у науково-практичних конференціях і науковому житті університету нагороджено
25 студентів I–V курсів.
Підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1 Фармація» та «Крок-2
Фармація»: організовано та проведено попередні тестування до ліцензійних інтегрованих іспитів: «Крок-1» для студентів IV курсу — 4 тестування і для студентів ІІІ курсу —
1 тестування, «Крок-2» для студентів V курсу — 6 тестувань.
Профорієнтаційна робота
• Участь деканату у проведенні 5 профорієнтаційних заходів «День відкритих дверей НФаУ» та «Ярмарок спеціальностей»;
• Участь деканату у профорієнтаційній роботі НФаУ під час проведення олімпіад
з дисциплін хімія і біологія у ЗОШ м. Харкова;
• організація студентів для участі у конференції з практики та «Ярмарку вакансій
НФаУ-2012»;
• виступ декана Л.І. Вишневської на базі Харківської академії безперервної освіти
з метою рекламно-агітаційної кампанії на курсах підвищення кваліфікації «Педагогиорганізатори» для педагогів з 22 районів Харківської області;
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• виступ декана Л.І. Вишневської у містах Луганськ, Донецьк, Полтава — для провізорів, Тирасполі — для школярів у 11 школах, Хотині — для учнів ЗОШ; Кам’янціПодільському — для учнів ліцею;
• заступниками декана проведено 28 заходів з профорієнтаційної роботи.
Працевлаштовано 102 випускники.
Результати профорієнтаційної роботи: студентами V курсу подано 130 заяв
до магістратури.
Студенти факультету брали участь у підготовці та проведенні 14 науково-практичних
конференцій та заходів різного рівня.
Участь у засіданнях об’єднаної Вченої ради фармацевтичного факультету.

Медико-фармацевтичний факультет
Декан — Набока О.І., д. біол. н., проф.

Спеціальності:
 Клінічна фармація: спеціаліст, магістр (денна, вечірня, заочна форми навчання)
 Технології парфумерно-косметичних засобів: спеціаліст, магістр (денна, вечірня та заочна форми навчання)
 Лабораторна діагностика: бакалавр (денна форма навчання)
 Педагогіка вищої школи: магістр (денна, вечірня, заочна форми навчання)
Контингент студентів — 597 осіб, у т. ч.: 35 — бюджет, 520 — контракт; 42 —
магістри.
Випуск 2011/2012 н. р.:
• спеціальність «Клінічна фармація» — 12 (рівень «спеціаліст»), 9 − (рівень «магістр»), у т.ч. дипломів з відзнакою — 2 (рівень «спеціаліст»);
• спеціальність «Технології парфумерно-косметичних засобів» — 24 (рівень «спеціаліст»), — 5 (рівень «магістр»), у т. ч. дипломів з відзнакою — 1 (рівень «спеціаліст»);
• спеціальність «Технології парфумерно-косметичних засобів» (заочна форма навчання, рівень «спеціаліст») — 18;
• спеціальність «Лабораторна діагностика» — 8; у т. ч. дипломів з відзнакою — 1;
• спеціальність «Педагогіка вищої школи» (рівень «магістр») — 10, з них дипломів
з відзнакою — 5; заочна форма — 8; у т. ч. дипломів з відзнакою — 4.
• захищено 21 дипломну роботу; 28 магістерських робіт.
Ліцензування спеціальності. Спільно з кафедрою клінічної лабораторної діагностики, навчально-методичною лабораторією НФаУ проведена
робота з ліцензування спеціальності 8.12010007 Лабораторна діагностика рівень «магістр»; кваліфікація «лікар-лаборант».
Організаційно-виховна робота
• Контроль прибуття випускників, які навчались за рахунок бюджетних коштів, до при-
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значених місць роботи. Робота із перерозподілу спільно з Управлінням фармації і фармацевтичної промисловості;
• у вересні відбулася установча сесія у студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація»
і «Педагогіка вищої школи». Зі студентами проведені виробничі збори щодо організації
навчального процесу;
• введено дистанційну форму навчання для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» та «Клінічна фармація»
• участь у підготовці та проведенні святкових зборів, присвячених прийому студентів НФаУ на перший курс, організовані та проведені виробничі збори денної форми навчання зі студентами I–V курсів з питань організації навчального процесу;
• ознайомлення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, з наданням пільг (Постанова КМУ №226 від 05.04 1994 р., Наказ МОНУ №763 від 17.11.2003 р.;
Закон України від 13.01.2005 р. №2342-IV);
• брали участь у підготовці і проведенні параду ВНЗ Харківської обл. (1 вересня
2011 р.); ІV науково-практичній конференції «Фармакоекономіка в Україні — стан та перспективи розвитку» (27–28.10.2011 р.); Звітно-перевиборних зборах Студентського парламенту (грудень 2011 р.); XVII науково-практичній конференції «Ліки — людині. Сучасні
проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів» (15.03.2012 р.); Ярмарку
вакансій (28.04.2012 р.);
• представники деканату разом зі студентами спеціальностей «ТПКЗ», «КФ»,
та «ЛД» брали активну участь у проведенні суботників;
• надавали допомогу дітям
підшефного інтернату №8;
• декан та заступник декана
систематично перевіряли у гуртожитках побутові умови проживання студентів та їх поведінку;
• проводилась
робота
щодо працевлаштування зі студентами IV курсу спеціальності «Лабораторна діагностика»,
V курсів — спеціальності «ТПКЗ»
і «КФ». Проведені співбесіди
зі студентами з питань працевлаштування та проходження інтернатури;
• організований та проведений розподіл студентів-випускників та направлена
до МОЗ України необхідна документація за результатами проведення працевлаштування студентів випускних курсів;
• спільно з випускаючими кафедрами клінічної фармакології з фармацевтичною
опікою, косметології та аромології, клінічної лабораторної діагностики, навчальним відділом, методичною лабораторією перепрацьовані навчальні плани за всіма спеціальностями;
• складання листів до МОЗ України щодо баз інтернатури в лікувальнопрофілактичних закладах м. Харкова для клінічних провізорів спільно з відділом кадрів
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації;
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факультетИ УНІВЕРСИТЕТУ
• підготовка поточної інформації на web-сторінці медико-фармацевтичного факультету;
• контроль складання студентами усіх курсів навчально-виробничої практики
за всіма спеціальностями;
• перевірки відвідування лекцій і практичних занять студентами I–V курсів
та студентів-магістрантів денної і вечірньої форм навчання;
• зустрічі декана ІПКСФ доц. Гарної С.В. зі студентами V курсу спеціальності «Клінічна фармація» з питань проходження інтернатури та зустрічі декана ІПКСФ доц. Великого Д.Л. зі студентами V курсу спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» з питань проходження інтернатури (денної та заочної форми навчання);
• спільно із зав. медичним центром ПМСД НФаУ проведена робота з організації
та проведення медичного огляду студентів усіх курсів та спеціальностей;
• організація ювілейної зустрічі випускників 2007 року спеціальностей «Клінічна
фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика»;
Профорієнтаційна робота
• Участь у 5 зустрічах приймальної комісії зі школярами Харківської області, м. Харкова з метою рекламно-агітаційної кампанії;
до Дня відкритих дверей підготовлені мультимедійні слайди з усіх спеціальностей та проведені екскурсії
на провідні кафедри та у косметичний салон;
• залучення студентів I–III курсів для проведення
рекламно-агітаційної кампанії та розповсюдження рекламної продукції НФаУ у місцях свого мешкання (Чернігівська,
Одеська, Полтавська, Сумська, Черкаська та ін. обл.);
• проведена робота зі студентами всіх спеціальностей до отримання другої вищої освіти;

• виступ декана Набоки О.І. на базі Харківської академії безперервної освіти
з метою рекламно-агітаційної компанії на курсах підвищення кваліфікації «Педагогиорганізатори» для педагогів з 22 районів Харківської області.
• листування з профорієнтаційною метою з випускниками минулих років (2005–
2010 рр.) для залучення до вступу в магістратуру на спеціальності «Клінічна фармація»,
«Технології парфумерно-косметичних засобів» за різними формами навчання.
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Здобутки Факультетів та кафедр НФаУ за 2011/2012 н. р.

Факультет промислової фармації
Декан — Крутських Т.В., к. фарм. н., доц.

Факультет промислової фармації здійснює підготовку за 3 напрямами та 3 освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Спеціальності:
 Якість, стандартизація та сертифікація: спеціаліст, магістр (денна, вечірня
та заочна форми навчання)
 Технології фармацевтичних препаратів: спеціаліст, магістр (денна, вечірня
та заочна форми навчання)
 Біотехнологія: бакалавр (денна та заочна форми навчання)
 Промислова біотехнологія: спеціаліст, магістр (денна, вечірня та заочна форми
навчання)
 Фармацевтична біотехнологія: магістр (денна форма навчання)
Контингент студентів — 444 особи, у т. ч. денна форма навчання — 200 осіб, вечірня форма навчання — 41 особа, заочна форма навчання — 203 особи.
На факультеті у 2011/2012 н. р. за всіма формами навчання захищено:
• 40 дипломних проектів та 2 магістерські роботи зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»;
• 36 дипломних робіт та 65 магістерських робіт зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»;
• 2 дипломних проекти, 3 магістерські роботи зі спеціальності «Промислова біотехнологія»;
• 9 кваліфікаційних робіт з напрямку «Біотехнологія».
Дипломи з відзнакою отримали 40 студентів.

158

факультетИ УНІВЕРСИТЕТУ
Працевлаштування. Працевлаштовано 1 студента спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів», який навчався за державним замовленням.
Вперше:
• здійснено випуск бакалаврів із заочної форми навчання за напрямом підготовки
«Біотехнологія»;
• проліцензовано нову спеціальність «Фармацевтична біотехнологія», рівень магістр, денна форма навчання;
• здійснено набір бакалаврів на рівень магістра денної форми навчання за новою
спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія»;
• здійснено випуск магістрів із заочної форми навчання за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів»
Відремонтовано лекційну аудиторію
№11 по вул. Блюхера,4 за рахунок спонсорських коштів ПАТ «Фітофарм».
Протягом року працювала Вчена рада
факультету (голова доц. Крутських Т.В.)
та Циклова методична комісія технологічного напрямку (голова проф. Чуєшов В.І.).
Профорієнтаційна робота
• участь деканату у проведенні профорієнтаційних заходів у День відкритих дверей НФаУ;
• проведення деканом профорієнтаційної діяльності з метою набору абітурієнтів
та контрактних аспірантів до НФаУ на хімікофармацевтичних підприємствах;
• організовано
рекламно-агітаційні
кампанії за участю студентів I–V курсів та їх
батьків за місцем проживання;
• проведення системної профорієнтаційної роботи деканом у вищих навчальних
закладах України, які здійснюють підготовку
інженерів-технологів, з метою отримання фармацевтичної освіти в НФаУ (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Львів, м. Одеса, м. Рубіжне);
• проведення профорієнтаційної роботи деканом у коледжі НФаУ зі студентами
спеціальностей «Аналітичний контроль якості лікарських сполук» та «Виробництво фармацевтичних препаратів»;
• організація екскурсії до НФаУ та кафедри промислової фармації для студентів коледжу НФаУ;
У грудні 2011 р. проведено свято «День
інженера-технолога фармацевтичного виробництва».
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зДОбутки ФАкультЕтіВ тА кАФЕДР НФау за 2011/2012 н. р.

Факультет економіки та менеджменту
Декан — Малий В.В., к. фарм. н., доц.

Факультет економіки та менеджменту здійснює підготовку за 4 напрямами та
3 освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Контингент студентів — 485 осіб.
Спеціальності:
 Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр;
 Маркетинг: бакалавр, спеціаліст, магістр;
 Менеджмент: бакалавр
 Менеджмент організацій та адміністрування: спеціаліст, магістр;
 Адміністративний менеджмент: магістр;
Форма навчання: денна, заочна, вечірня
На факультеті функціонує Вчена рада факультету, яку очолює декан факультету, вчений секретар — доцент кафедри управління та економіки підприємства
Деркач Н.Ю.
До складу Ради входять провідні спеціалісти з професорсько-викладацького складу університету та досвідчені фахівці. За рік роботи було проведено 6 засідань, на яких
обговорювались організація та результати підсумкового модульного контролю, поточних атестацій, екзаменаційних сесій та Державної атестації, питання забезпечення навчально-методичною літературою студентів факультету, розглядалась інформація щодо акредитації спеціальностей «Логістика» та «Менеджмент організацій та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Приділяється увага питанням практичної підготовки студентів факультету, розглядались питання розширення
спектра баз навчальної та виробничої практики, а також якість практичної підготовки.
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факультетИ УНІВЕРСИТЕТУ
Проводиться обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад доцентів та старших викладачів на відповідних кафедрах тощо.
Поряд з Вченою радою факультету працює циклова методична комісія з економічної підготовки студентів. Головою ЦМК з економічної підготовки є завідуюча кафедрою управління та економіки підприємства професор Посилкіна О.В.
Проведено ліцензування спеціальностей «Логістика» та «Менеджмент організацій і адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
У 2011/2012 н. р. вперше було проведено набір студентів денної форми навчання за спеціальностями «Логістика» та «Менеджмент організацій та адміністрування»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»;
• проведено набір на денну форму навчання спеціальності «Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
• проведено набір на заочну форму навчання спеціальності «Менеджмент організацій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
• проведено набір на заочну форму навчання спеціальності «Маркетинг» (друга
вища) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
У 2011/2012 н. р. було проведено випуски студентів денної, вечірньої та заочної форм
навчання за спеціальностями:
Спеціальність
Економіка
підприємства
Економіка підприємства (друга вища)
Маркетинг

Адміністративний
менеджмент
Менеджмент

Освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Бакалавр

Кількість випускників
вечірня

Кількість дипломів з відзнакою

денна

заочна

денна

16
4
10

8
21
10
2

1

Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
Магістр

4

10

1

7
3

17
23

Бакалавр

6

15

заочна вечірня

1

20

7

2

Проведено набір на VI курс заочної та V курс денної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг» та «Менеджмент організацій» (освітньокваліфікаційні рівні «спеціаліст» та «магістр»).
Про якість підготовки студентів факультету свідчить те, що у Всеукраїнській студентській олімпіаді з економіки підприємства студенти факультету показали високі результати.
Випускники факультету працевлаштовуються в аптеках, фармацевтичних фірмах, на аптечних базах, складах, у контрольно-аналітичних лабораторіях, науководослідних інститутах, лабораторіях при лікувально-профілактичних закладах, на фармацевтичних фабриках, хіміко-фармацевтичних підприємствах, підприємствах біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей та агропромислового комплексу, у службах санітарно-епідеміологічного контролю, салонах краси,
митній службі, економіко-маркетингових структурах підприємств та у сферах фармацевтичного бізнесу.
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зДОбутки ФАкультЕтіВ тА кАФЕДР НФау за 2011/2012 н. р.

Факультет з підготовки іноземних громадян
Декан — Горячий В.Д., к. хім. н., доц.

Спеціальності:
 Фармація: магістр фармації (5 років навчання)
 Технології 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)
Набір на навчання, контингент іноземних студентів НФаУ. Завдяки проведенню широкомасштабної профорієнтаційної роботи, виїзних циклів у країнах близького та дальнього зарубіжжя, контингент іноземних громадян в НФаУ у 2011/2012 н. р.
значно збільшився порівняно з минулим роком.
Загальна кількість іноземних
студентів НФаУ в 2011/2012 н. р.
складає 1206 осіб з 55 країн світу (контингент іноземців
у 2010/2011 н. р. складав 959 осіб
з 48 країн світу). Цей показник
за останні 10 років є найвищим.
Набір іноземних громадян
на навчання в НФаУ в 2011/2012 н.р.
вдвічі перевищив показники минулого навчального року, та втричі — показники набору
2009/2010 н. р. і становить 539 студентів:
– І курс — 291 студент з 28 країн (на 14% вищий показник порівняно з набором
2010/2011 н. р.);
– ІІ–V курси — 95 студентів;
– громадяни країн СНД — 70 студентів;
– довузівська підготовка — 224 слухачі з 24 країн світу.
З моменту впровадження у 2001 р. у НФаУ навчання іноземних студентів англійською
мовою з кожним роком зростає попит на цю форму навчання. У 2011/2012 н. р. контингент студентів, що навчаються англійською мовою, склав 397 осіб, на І курс прийнято понад 200 студентів з В’єтнаму, Єгипту, Замбії, Іраку, Ірану, Кенії, Кіпру, Лівану, Маврикію,
Нігерії, Португалії, Сирії, Словаччини, Судану, США, Танзанії, Уганди, що висловили бажання й підтвердили можливість навчання англійською мовою.

Довузівська підготовка іноземних громадян
Заст. декана — Коваленко З.І., к. фарм. н., доц.

Важливою складовою в системі підготовки іноземних громадян, що приїхали на навчання в Україну, є довузівська підготовка. Вона забезпечує формування основних знань
та адаптацію до нового соціально-культурного середовища.
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ФАкультЕти уНіВЕРситЕту
У 2011/2012 н. р. в системі довузівської підготовки навчалися 226 іноземних громадян
з 24 країн світу: Азербайджан (2), Алжир (6), Бангладеш (5), В’єтнам (4), Єгипет (2), Замбія (2), Ірак (32), Йорданія (3), Камерун (6), Китай (1), Конго (16), Кот д’Івуар (2), Ліван (14),
Мадагаскар (5), Малі (5), Марокко (86), Намібія (1), Нігерія (3), Палестина (1), Сенегал (2),
Сирія (7), Туніс (8), Туреччина (12), Франція (1).
Нові країни: Бангладеш, В’єтнам, Намібія, Франція.
Навчання здійснюється за 3 напрямами: медико-біологічним — 191 іноземний громадянин, інженерно-технічним — 22, економічним — 13.
Проведено:
• Новорічне свято для студентів довузівської підготовки (27.12.2011 р.);
• ХІ Міжвузівська науково-практична конференція іноземних студентів підготовчих факультетів та відділень ВНЗ України «Шлях до науки: перші кроки». Понад 300 студентів з 49 країн світу представляли 11 провідних ВНЗ м. Харкова (30.03.2012 р.);
• святковий концерт іноземних студентів довузівської підготовки, присвячений
Міжнародному жіночому дню (07.03.2012 р.);
• конкурс стінних газет серед академічних груп довузівської підготовки (квітень
2012 р.);
• екскурсії для слухачів НФаУ інженерно-технічного напряму підготовки на базі
ХНУРЕ (03.04.2012 р.), ХДАДУ (06.04.2012 р.);
• профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
• анкетування студентів довузівської підготовки;
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• відправлення листів подяки батькам кращих студентів;
• свято, присвячене завершенню навчального року в системі довузівської підготовки
(18.05.2012 р.);
• Участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Досягнення медичної
науки та освіти в системі охорони здоров’я в епоху Нового Відродження» (На запрошення відділу
науки, навчальних закладів та кадрів МОЗ і медичної промисловості Туркменістану).

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти
Декан — Калайчева С.Г., к. фарм. н., доц.

Контингент студентів факультету — 4314 студентів (спеціалісти — 4200, магістри — 114).
Основні напрямки роботи факультету ступеневої фармацевтичної освіти:
– створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу;
– планомірна діяльність зі студентами факультету щодо виконання графіка 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.
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ФАкультЕти уНіВЕРситЕту
Досягнення 2011/2012 н. р.
У лютому 2012 р. було проведено Державну атестацію студентів-випускників. Кількість студентів, допущених до ДЕК у 2011/2012 р., — 768, серед них диплом з відзнакою
отримали 17 студентів факультету.
23 лютого 2012 р. відбулося урочисте вручення дипломів студентам-випускникам
та свято «Випуск — 2012». Свято проходило у великій залі Харківського національного
театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, на якому були присутні близько 800 випускників та їх батьків.

Профорієнтаційна діяльність
За результатами проведеної профорієнтаційної роботи набір на заочну форму навчання за результатами вступної кампанії 2011/2012 рр. склав 784 особи, що дало змогу
виконати ліцензійний обсяг на 89,6%.
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; Шосткинське медичне училище; Одеське базове обласне училище.
Впроваджено нову форму співпраці з коледжами та училищами щодо можливості
відвідати НФаУ студентам, які виявили бажання навчатися в університеті.
Студенти 3-х ВНЗ — партнерів НФаУ відвідали університет, де були проведені екскурсії навчальними корпусами та містом, прочитані лекції провідними науковцями

165

зДОбутки ФАкультЕтіВ тА кАФЕДР НФау за 2011/2012 н. р.

вузу, організовані знайомства зі студентами та викладачами. Такий досвід
планується розвивати й
у подальшому зі студентами інших ВНЗ.
Співробітники
факультету ступеневої фармацевтичної освіти (проректор, декан, заступники
декана) протягом вересня
2011 р. — червня 2012 р. відвідали 19 коледжів та училищ з метою проведення профорієнтаційної роботи. Загальна кількість осіб, яким надана інформація про НФаУ за цей період часу, складає майже 5700 осіб.
Взято участь у спільному заході НФаУ з Фондом зайнятості «Ярмарок вакансій», яка
була проведена 31 березня 2012 року.
12 вересня 2011 року була проведена зустріч ректора зі студентами І курсу.
27–28.10.2011 року відбулася зустріч з директорами училищ та коледжів України
I–II рівня акредитації напрямів «Медицина», «Фармація».
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Фармацевтичний
факультет
Кафедри:

• Заводської технології ліків
• Менеджменту та маркетингу
у фармації
• Мікробіології, вірусології та імунології
• Організації та економіки фармації
• Органічної хімії
• Cоціальної фармації
• Суспільних наук
• Товарознавства
• Українознавства та латинської мови
• Фармацевтичної хімії
• Фізичного виховання та здоров’я
Декан фармацевтичного факультету
проф. Вишневська Л.I.

Кафедра заводської технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Рубан
Олена Анатоліївна

Бобрицька Л. О.

д. фарм. н., проф.

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
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
докторантів — 2
здобувачів канд. дис. — 3
здобувачів докт. дис. — 7
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій — 2
підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 6
практичних занять — 4
Оновлено:
текстів лекцій — 16
Проведено:
лекцій майстер-класу — 1
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 2
Видано:
посібників — 1
практикумів — 1
лекційний журнал (1 та 2 ч.) — 1
Готується до друку: навчально-методична
література англ. мовою; енциклопедичний фармацевтичний тлумачний словник;
iсторія кафедри ЗТЛ.
Керівництво практикою студентів:
навчальна — 1096; виробнича — 87; стажування — 21
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к. фарм. н., доц.

Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей — 32
тез доповідей — 41
Отримано патентів — 9
Спільна робота з НДІ сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ)
та ХНМУ за напрямком створення фармацевтичних препаратів сорбційної дії та для
потреб стоматології.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 2
міжнародних семінарах — 1
міжвузівських семінарах — 1
Кількість студентів наук. гуртка — 130
Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з фармації.
Підготовлено робіт:
дипломних — 47
магістерських — 63
Проведена ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (разом з кафедрою ПФ, 17—18.11.2011 р.).
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів і докторантів.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ м. Харкова і області — 7
Екскурсії по кафедрах НФаУ та Музею історії фармації — 4
Прочитано лекцій в навчальних закладах
викладачами кафедри — 8
Співпраця з Генічеським медучилищем
та медичними навчальними закладами
ближнього зарубіжжя (Росія).
Реклама у обласному рекламно-інформаційному тижневику БИАФ № 38, 39, 42,
43 (Полтавська обл.).
Сайт кафедри http://ztl.pp.ua

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.,
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 — 5
кандидатів наук — 21
Підготовка науково-педагогічних 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
текстів лекцій — 137
метод. розробок до практичних занять — 52
тест. завдань — 872
Проведено:
лекцій майстер-класу — 5;
відкритих лекцій та практичних занять — 9
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.

д. фарм. н., проф.

Керівництво практикою студентів:
виробнича — 373
стажування — 8
Виховна робота:
Екскурсії студентів до Музею історії
фармації; 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 науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 14
всеукраїнських — 29
вузівських — 12
Кількість студентів наукового гуртка — 63
Підготовлено диплом. та магіст. робіт — 96
Опубліковано праць студ. — 22
Госпрозрахункова діяльність:
договір №3/10 від 22.01.2010р. з ТОВ «Регіон» на суму 268 тис. грн.; підготовка 5 аспірантів за контрактом (у т. ч. 1 іноземний)
Профорієнтаційна діяльність:
Проведена робота із ЗНЗ — 51
Виїзні профорієнтаційні заходи — 14
Розповсюджено рекламно-інформаційних листівок та закладок — 1000
Отримана згода абітурієнтів на вступ — 90
Публікація статей профорієнтаційного характеру; реклама спеціальності «Маркетинг» на сайті кафедри та власній сторінці
у мережі Facebook.
Громадська діяльність:
Участь у перегляді законодавчих актів, розробці нормативно-правових документів.
Участь у роботі спецрад, редколегіях фахових журналів.
Сайт кафедри www.mmf-nphau.info
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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 — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
виконані дисертаційні роботи —3
проведено апробації дисертації — 3
підвищення кваліфікації — 3 викл.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 10
підготовлено тестових завдань — 120
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Видано:
посібників — 1
Подано до видавництва:
посібників — 5
методичних рекомендацій — 3
Керівництво практикою студентів:
навчальна ознайомлювальна — 36
виробнича — 38
Участь у міжвузівській студентській конференції — 15 учасників
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Виховна робота:
Кураторство над студентами І–ІІІ курсів
спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 1
інформаційний лист — 1
Участь у науковопрактичних конференціях:
всеукраїнських — 15
Профорієнтаційна діяльність:
За кафедрою закріплено 6 шкіл м. Харкова.
Додатково проводиться робота серед школярів Харківської і Полтавської областей
та студентів медичних коледжів Кременчуга, Донецька.
Перспективи:
• Завершення ремонту науково-дослідної
лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень та проведення її акредитації.
• Захист дисертаційних робіт 3 аспірантів.
• Створення електронного підручника
з мікробіології, вірусології та імунології.
• Видання 5 посібників та 3 методичних рекомендацій, у т. ч. конспект лекцій
за курсом «Тропічні інфекції» (укр.); посібник «Микробиология в схемах, рисунках и таблицях» (рос.); посібник та методичні рекомендації «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.

Матеріально технічна база кафедри:
площа кафедри — 288,1 м2
навчальні лабораторії — 5
лаборантська — 1
викладацьких — 4
кабінет завідувача — 1
комп’ютерний клас — 1
одиниць сучасного обладнання — 13
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дисертацій — 5
здобувачів докт. дисертацій — 1
подано до Спецради — 1 докт. дис.
підвищення кваліфікації — 4
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 52
практичних занять — 38
Проведено:
відкритих лекцій — 5
відкритих занять — 4
Видано:
навчальних посібників — 4
практикумів — 3
методичних рекомендацій — 13
Розроблено електронні гіпертекстові навчальні посібники — 3
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
лекцій у мультимедійному форматі — 28
Керівництво практикою:
навчально-ознайомча — 9;
ознайомча — 259 (іноз.) та 202 (вітчиз.)
студ.;
виробнича — 140 (іноз.) та 1087 (вітчиз.)
студ.;
стажування — 21 магістрант

д. фарм. н., доц.

Виховна робота:
Кураторство над студентами IV курсу спеціальності «Фармація».
Проведено тематичні вечори до Дня Святого Валентина та 8 Березня.
Науково-дослідна робота:
опубліковано монографій — 1
статей — 24
методичних рекомендацій — 4
Кількість студентів наукового гуртка — 39
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 6
вузівських — 4
конгрес — 1
Проведено II Всеукраїнську науково-освітню
Інтернет-конференцію «Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» (14 березня 2012 р.).
Госпрозрахункова діяльність:
Проводяться курси з поглибленого вивчення організації та економіки фармації та автоматизації обліку в аптеках (на загальну
суму — 8631 грн.).
Підготовка 2 контрактних аспірантів.
За рахунок спонсорської допомоги відремонтовано навчальну аудиторію.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 29
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 3
Участь у дні відкритих дверей НФаУ — 2
Громадська діяльність.
Нагороди: проф. Немченко А.С. — віцепрезидент громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних
працівників» — нагороджена Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України.
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Кафедра органічної хімії
Завідувач кафедри
Черних
Валентин Петрович,

д. фарм. н., д. хім. н., проф., чл.-кор.
НАН України, лауреат Державної
премії України, заслужений діяч
науки і техніки України
Матеріально-технічна база кафедри
площа кафедри — 692,57 м2
навчальні лабораторії — 4
наукові лабораторії — 4
конференц-зал, семінарська, кабінет завідувача, методкабінет, лаборантська, комп’ютерна, викладацьких кімнат — 5
На кафедрі завершено ремонт, наукові лабораторії №2, 4 оснащено сучасним лабораторним обладнанням «АльфаКлас» серії «Озон», здійснено естетичне оформлення приміщень.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
виконані дисертаційні роботи — 1
підвищення кваліфікації — 4
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 102
практичних занять — 10
Проведено:
лекцій майстер-класу — 6
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Видано
навчальних посібників — 2 (англ. мовою)
Підготовлено до друку:
навчальних посібників — 1
Участь у студентських олімпіадах:
Олімпіада НФаУ з органічної хімії. Призери нагороджені дипломами та комплектами підручників. Учасники отримали
сертифікати.
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Резерв на посаду
завідувача кафедри:
Шемчук Л.А.
д. хім. н., проф.

Виховна робота:
Кураторство над студентами груп №1–14
ІІ курсу спеціальності «Фармація», проведення виховної роботи, чергування в гуртожитках.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 7, у т. ч. за кордоном — 1; отримано 5 патентів
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. Мечникова, НТК «Інститут монокристалів»,
Інститутом фізико-органічної хімії і вуглехімії, Інститутом органічної хімії НАНУ.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 5
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка 2 аспірантів з ДонДМУ
на контрактній основі.
Профорієнтаційна діяльність:
Укладено 9 договорів із ЗНЗ м. Харкова, Харківської, Київської, Кіровоградської, Полтавської областей, проведено профорієнтаційну роботу в Луцькій філії ТзОВ Медичний
коледж «Монада», прочитані лекції «Цікава
органічна хімія» та проведено показове лабораторне заняття для учнів шкіл м. Харкова, проведено 11 екскурсій по кафедрі для
вчителів хімії, абітурієнтів та їх батьків.
Створено офіційний сайт кафедри.
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Черних В.П. удостоєний звання
«Почесний громадянин м. Харкова».

Фармацевтичний факультет

Кафедра соціальної фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Котвіцька
Алла Анатоліївна
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 373 м2
навчальні лабораторії — 4
лаборантська — 1
викладацьких — 3
кабінет завідувача — 1
комп’ютерний клас — 1
методичний кабінет — 1
одиниць сучасного обладнання — 11
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів канд. дисертацій — 3
Підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 23
практичних занять — 9

Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих занять — 2
Видано:
навчальний посібник з гіперпосиланнями
для іноземних студентів англ. мовою «Екстремальна медицина»
Керівництво практикою:
виробнича — 685 вітчизняних студентів
стажування — 11 студентів
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 8
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 3
вузівських — 1
Профорієнтаційна діяльність:
участь у виїзних профорієнтаційних
заходах — 10 (за особистої участі завідуючої);
участь у Дні відкритих дверей НФаУ— 3
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Кафедра суспільних наук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Іванова
Каріна Андріївна

Шевченко Н.В.

д. філос. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 408,4м2
навчальні аудиторії — 5
методичний кабінет — 1
лаборантська — 1
комп’ютерний клас — 1
доцентські — 2
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 13
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 7
Організація та проведення стажування:
для викладачів інших ВНЗ — 2
для викладачів Коледжу НФаУ — 6
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 89
практичних занять — 55
тестових завдань — 506
робочий зошит — 1
монографія — 1
практикум — 1
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 1
Подано до друку:
навчальні посібники — 3
Виховна робота:
Кураторство над студентами ІІ курсу спеціальності «Фармація».
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к. соц. н., доц.

Організація екскурсій для студентів (музеї
м. Харкова, екскурсії по Україні, поїздки
до інших країн).
Бесіди зі студентами на актуальні теми формування політичної, правової культури.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 12
тез — 15
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 20
Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Людина у філософському вимірі сьогодення» — 1
Проведення круглих столів — 2
Участь у всеукраїнських студентських конференціях — 4
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспірантів до екзамену з філософії та проведення канд. екзамену з філософії. Проведення занять з магістрами.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 4
Громадська діяльність:
Організація засідань міжвузівських круглих столів із залученням студентів на актуальні теми: «Молодь та її соціальна перспектива в українському просторі», «СНІД:
превентивність та шляхи його мінімізації».

Фармацевтичний факультет

Кафедра товарознавства
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Дем’яненко
Віктор Григорович

Дем’яненко Д.В.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна
база кафедри:
площа кафедри — 145,22 м²
експериментальні лабораторії — 17,1 м2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів — 1
аспірантів — 1
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 27
практичних занять — 10
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 4
Розроблено:
тестових завдань та відповідей до них — 17

к. фарм. н., доц.

Видано:
посібників — 2;
практикумів — 2
Подано до друку:
метод. рекомендацій — 1
Проведення занять англійською мовою:
1 доцент
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 11
Участь у науковопрактичних конференціях:
всеукраїнських — 3
Кількість студентів наукового гуртка — 31
Перспективи:
• Підготовка нових кандидатів (із залученням іноземних студентів (2–3 чол.) та докторів наук.
• Написання підручника з товарознавства.
• Розширення матеріально-технічної бази.
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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 — 465,9 м2
навчальні аудиторії — 7 (у т. ч. клас інтерактивних технологій, клас-музей)
комп’ютерний клас, методкабінет, кабінет
завідувача, викладацькі, лаборантська
одиниць технічного обладнання — 20
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів ступеня кандидата наук — 2
здобувачів ступеня доктора наук — 3
подано до попереднього захисту кандидатських дисертацій — 1
Підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Розроблено:
навчальних програм — 10
мультимедійних лекцій — 8
Перероблено:
навчальних програм — 3
мультимедійних лекцій — 21
тестових завдань — 823
Проведено:
відкритих лекцій — 1
відкритих практичних занять — 3
Видано:
підручників — 2
навчальних посібників — 2
методичних рекомендацій — 1
Підготовлено до друку:
підручників — 1
навчальних посібників — 4
Дистанційне навчання:
Доопрацьовано та удосконалено дистанційні курси з дисциплін кафедри; опробовано форму підтримки самостійної роботи
студентів очної форми.
Навчання (у 7 групах І курсу).
Розроблено тести з історії України — 14 тем.
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Розроблено гіпертекстові підручники з дисциплін «Українська мова», «Латинська мова».
Участь у студентських
олімпіадах та конкурсах:
Вузівська олімпіада з латинської мови.
Міжнародний конкурс на краще знання
української мови ім. П. Яцика.
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка.
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.
Виховна робота:
куратори — 10 викладачів.
Проводилися конкурси стіннівок, тематичні заходи, арт-акція, кульпоходи.
Підготовлені екскурсоводи для етнографічного музею кафедри.
Науково-дослідна робота:
ініціативні наукові теми — 1
опубліковано статей — 18 (у т. ч. у фахових
журналах — 15)
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 10
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
участь у семінарі-нараді — 1
Підготовлено та проведено дистанційну
семінар-нараду — 1
Кількість студентів наукового гуртка —13
Студентська наукова конференція — 3 призових місця.
Госпрозрахункова діяльність:
Викладання української мови та літератури
на підготовчих курсах для абітурієнтів НФаУ.
Видання навчальної літератури та ремонт
приміщень за рахунок спонсорів.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із 13 навчальними закладами України.

Фармацевтичний факультет

Кафедра фармацевтичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Георгіянц
Вікторія Акопівна

Українець І.В.

д. фарм. 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 — 9
здобувачів — 7
здоб. докт. дис. — 5
Виконані дисертаційні роботи:
Подано до Вченої ради (захист червень
2012) 1 докторська дисертація і 1 кандидатська дисертація.
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 15
практичних занять — 8
Проведено:
відкритих лекцій — 5
відкритих практичних занять — 4
Подано до друку:
збірка тестів для самостійної роботи — 1
тексти лекцій з фармацевтичної хімії (англ.
мовою) — 1
посібник з фармацевтичного аналізу — 1
посібник для студентів спеціальності «Промислова біотехнологія» — 1
методичних рекомендацій — 5
Видано: підручник з фармацевтичної хімії
Дистанційне навчання:
Створена тестова програма on-line на сайті
дистанційного навчання.

д. хім. н., проф.

Створена тестова програма на кафедрі для
підготовки студентів.
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 932
стажування — 9
Участь у студентських олімпіадах:
Підготовка студентів для міжвузівської студентської олімпіади (доц. Бевз Н.Ю.).
Виховна робота:
Кураторство над студентами V курсу спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 30, у т. ч. за кордоном — 3
отримано 10 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 — 9
Кількість студентів наукового гуртка — 24
Госпрозрахункова діяльність:
За рахунок спонсорської допомоги відремонтовано 2 навчальні лабораторії.
Проведення курсів з броматології для іноземних студентів (12 тис. грн.)
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 21
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 20
Реклама у туристичній агенції Марокко.
Громадська діяльність:
Проф. Георгіянц В.А. — вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради.
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Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

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

Матеріально-технічна база:
Спортивний комплекс НФаУ має спортивні зали площею 1607,6 м2, міні-футбольне
поле зі штучним покриттям — 1125 м2,
майданчик із комплектом вуличних тренажерів — 12 одиниць та спортивний зал
в гуртожитку №3. Рівень спортивної бази
дозволяє проводити республіканські та регіональні змагання.
Науково-педагогічні кадри:
доцентів — 2
кандидатів наук — 3
мають дві вищих освіти — 4
старших викладачів — 10
Викладачами кафедри розроблена та видана типова навчальна та робочі програми, розширені плани-конспекти практичних занять.
Навчально-методична робота проводиться з двох дисциплін: «Фізичне виховання» для студентів I–II курсів і «Фізичне
виховання та здоров’я» (вибіркова дисципліна). Усі викладачі кафедри підвищили
свій професійний рівень на курсах в різних
закладах. З англомовними студентами працюють викладачі, які мають відповідний
сертифікат лінгвістичного центру НФаУ.
Науково-дослідна робота:
НДР займаються усі викладачі кафедри.
Двоє викладачів — здобувачі.
Опубліковано 24 роботи у фахових виданнях.
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Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 5
вузівських — 6
Кількість студентів наукового гуртка — 24
Щорічно проводиться студентська науководослідна конференція, за результатами
якої кращі роботи відбираються на підсумкову університетську конференцію. 2 студенти отримали нагороди за І та ІІ місця
на всеукраїнській конференції.
Профорієнтаційна
робота:
Укладено 60 договорів про співпрацю.
Представники кафедри брали участь у виїзній профорієнтаційній роботі в містах
та районах Херсонської, Миколаївської, Луганської областей та Криму, а також у Бєлгородській та Курській областях Росії.
Громадська
діяльність:
Зав. кафедри Аркуша А.О. — президент
Федерації гандболу Харківської області,
голова ревізійної комісії Федерації гандболу України, член президії Харківського обласного відділення Олімпійського
комітету України; всі викладачі — куратори академічних груп; ст. викладач Очередько Л.В. — член приймальної комісії
НФаУ.

Медикофармацевтичний
факультет
Кафедри:

• Клінічної лабораторної діагностики
• Клінічної фармакології
з фармацевтичною опікою
• Косметології та аромології
• Медичної хімії
• Патологічної фізіології
• Фармакоекономіки
Декан медико-фармацевтичного факультету
проф. Набока О.I.

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Залюбовська
Ольга Іллівна

Березнякова М.Є.

д. мед. н., проф.

Матеріально-технічна
база кафедри:
площа кафедри — 28 м2
викладацька — 20 м2 (вул. Мельникова, 12)
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:
Спошукувачів без відриву від виробництва — 3
підвищення кваліфікації — 2 чол.
Методична робота:
підготовлено та проведено ліцензування
освітнього рівня «магістр» спеціальності
«Лабораторна діагностика»
Підготовлено:
навчальних програм — 32
банк тестів та відповідей на них — 7243
текстів лекцій — 52
практичних занять — 74;
Проведено:
лекції майстер класу — 1
відкриті лекції — 8
відкриті заняття — 14
Видано:
методичних рекомендацій — 3 (англ. мовою)
Подано до друку:
навчальних посібників — 2 (1 — англ. мовою)
методичні рекомендації — 2

д. мед. н., проф.

подано до центру дистанційного навчання
лекційні матеріали — 8
Керівництво практикою студентів:
Виробнича практика в лікарнях міста.
Виховна робота:
Кураторство над студентами І–ІV курсу
спеціальності «Лабораторна діагностика».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 19, у т. ч. за кордоном — 1
Спільна НДР з ЦНІЛ ХМАПО; ЦНІЛ,
каф. патологічної фізіології ХГМУ; каф.
біологічної хімії ХДУ ім. В.Н. Каразіна;
НДІ антимікробної терапії м. Смоленськ;
НДІ терапії ім. Л.Т. Малої.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 9
вузівських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 10
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 7
Проведені профорієнтаційні заходи у Закарпатській області — 2
Лікувальна робота:
Проведені консультації хворих у відділеннях стаціонару МКЛ №2 — 1899
Клінічні/патологоанатомічні конференції — 6
Клінічні розбори — 11
Науково-практичні конференції — 5
Інструментальні дослідження — 71
Функціональні дослідження — 52
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Кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Зупанець
Ігор Альбертович

Попов С.Б.

д. мед. н., проф.
заслужений діяч науки
і техніки України
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри (П’27; 1 поверх) — 612,5 м2
клінічна база: НПМЦ ХНМУ — 128,8 м2
навчальні лабораторії — 8; 7 од. комп’ютерної та оргтехніки; 25 од. сучасного обладнання; бібліотечний фонд — 805 прим.; КДЦ —
374,4 м2; Клініко-біохімічна лабораторія —
200 м2; архів КДЦ; комп’ютерний клас
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 13
викладачів без ступеня — 3
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів докт. дис. — 2;
здобувачів канд. дис. — 6
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 91
практичних занять — 137
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 5
Видано:
підручник — 1; електронне видання (навчальний посібник з гіперпосиланнями) — 3;
навчальний посібник — 5; довідники — 1;
методичні рекомендації — 9
Підготовлено до друку:
підручник — 2
навчальний посібник — 3
методичні рекомендації — 19
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 471
стажування — 14
Виховна робота:
Кураторство над студентами ІІ–ІІІ курсів
спеціальності КФ.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано: монографії — 1
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д. мед. н., проф.

статей — 75, у т. ч. за кордоном — 2
отримано 6 патентів; інформаційні листи — 2
Підготовка контрактних аспірантів — 2
Гранти:
Грінцов Є.Ф. — візит до КазахНМУ (вересень–жовтень 2011 р.);
Грінцова О.Є. — участь у Симпозіумі Європейського товариства з фармацевтичної опіки та 40 Симпозіумі Європейського
товариства з клінічної фармації (жовтень
2011 р., м. Дублін, Ірландія).
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 18
всеукраїнських — 43
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 26
Госпрозрахункова діяльність:
448 030, 00 грн. (у т. ч. підготовка контрактних аспірантів — 60 500, 00 грн.).
Профорієнтаційна
діяльність:
Планові візити до шкіл та коледжів — 22
Візит до Уманського медичного коледжу
(пілотне тестування 142 учнів.
Участь у «Ярмарку вакансій НФаУ-2012».
Ексклюзивні моменти
роботи кафедри:
КДЦ НФаУ внесено до Переліку закладів
охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету; за спонсорської підтримки
здійснено придбання обладнання на суму
585 000 грн.; ремонт на клінічній базі
НПМЦ ХНМУ — 200 000 грн.; оновлення
інтер’єру приміщень — 25 000 грн.; видання посібників (Опека пациента в практике
врача и провизора).

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра косметології та аромології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Башура
Олександр Геннадійович

Половко Н.П.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 211,8 м2
навчальні аудиторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
косметичний кабінет — 1
одиниць сучасного обладнання — 38
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
пошукувачів канд. дис. — 5
захищено канд. дис. — 2
отримано дипломів докторів наук — 2
Підвищення кваліфікаці — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
навчальних планів — 8
типових програм — 7
програм стажування — 2
програм практично орієнтованих курсів — 2
текстів лекцій — 10
тестових завдань (Крок-2) — 180
тести до вступу в магістратуру — 100
Оновлено:
текстів лекцій — 12
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Створено: електронний підручник з ТЛКЗ
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 17
тез доповідей — 10
отримано патентів — 3
Участь у науковопрактичних конференціях:
всеукраїнських — 2
вузівських — 2

д. фарм. н., проф.

Кількість студентів наукового гуртка — 13
Підготовлено 5 дипломних та 7 магістерських робіт.
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка кандидата наук через аспірантуру за контрактом — 1
Профорієнтаційна
діяльність:
Виїзні профорієнтаційні заходи — 78 (косметичні салони).
Щотижнева авторська програма «Університет краси» — 36 випусків.
Робота з підшефними загальноосвітніми
навчальними закладами — 6
Участь у Днях відкритих дверей — 6
Видання та розповсюдження рекламних
листівок — 12 тис.прим.
Реклама спеціальності «ТПКЗ» на сайтах
кафедри, Всеукраїнської асоціації косметологів та аромологів на телебаченні.
Громадська діяльність:
Участь у роботі Всеукраїнської асоціації
косметологів та аромологів.
Виховна робота:
Організація та відвідання театрів, спеціалізованих виставок — 5
Виховна робота в групах.
Участь у конкурсах професійної майстерності — 2
Нагороди:
Башура О.Г. — Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України
Ковтун Ю.В. — грамота обєднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України
Половко Н.П. — переможець ХIІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Науковець року».
Сайт кафедри http://cosmar.com.ua

183

Здобутки Факультетів та кафедр НФаУ за 2011/2012 н. р.

Кафедра медичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Гриценко
Іван Семенович

Ісаєв С.Г.

д. хім. н., проф., засл. працівник
освіти України, лауреат
Державної премії України
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 434 м2
навчальні лабораторії — 4
науково-дослідні лабораторії — 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 — 5
магістрант — 1
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота
Знаходиться у видавництві:
збірник тестів з фармацевтичної хімії»
(гриф МОН); конспект лекцій з фарм.
та космет. хімії.
Підготовлено до друку:
«Программа,
метод.
рекомендации
и контрольные задания по фарм. химии
для студ. заоч. отд-ния».
Програма, метод. рекомендації та контрольні завдання з мед. хімії для студ. заоч.
від-ня ф-ту «Клін. фармація».
Розроблено:
проект Типової програми навчальної дисципліни «Фарм. та космет. хімія»
електронний варіант тестів з фарм. хімії
нові тексти лекцій/лаб. заняття — 25/10
Проведено:
робочу нараду однопрофільних кафедр ВНЗ
України з дисципліни «Медична хімія»;
відкриті лекції/лаб. заняття — 7/5
Виховна робота:
Кураторство в академічних групах і на потоках.
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д. фарм. н., проф.

Науково-дослідна робота:
опубліковано — 19 статей
отримано — 4 патенти
Спільна НДР з Національним інститутом
раку, НТК «Інститут монокристалів», Інститутом органічної хімії НАН України.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 4
вузівських — 1
СНТ: 46 студентів; 22 публікації, 4 грамоти НФаУ.
III місце на Всеукраїнській олімпіаді з фармації.
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспіранта на контрактній основі (Івано-Франківськ).
Міжнародний контракт на дослідну роботу
з конпанією DuPont (США) у галузі захисту
сільськогосподарських рослин.
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ — 3
мед. училищами — 2
Участь у виїзних заходах — 4
зустріч на кафедрі з випускниками медичного училища м. Шостки.
Проведення відкритих занять з учнями
шкіл на базі кафедри — 3
Нагороди:
Грамоти:
доц. Подольський І.М. — диплом I ступеня
за кращу секційну доповідь на II Міжнародній науково-практичній молодіжній конференції «Научные стремления — 2011»,
м. Мінськ
доц. Кізь О.В. — Харківської облради товва винахідників і раціоналізаторів — диплом за I місце в обласному конкурсі «Молоді винахідники Харківщини» в номінації
«Об’єкти промислової власності».

Медико-фармацевтичний факультет

Кафедра патологічної фізіології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Кононенко
Надія Миколаївна

Тюпка Т.І.

д. мед. н., проф.

Матеріально-технічна база:
площа — 253,4 м2
приміщення для викладачів —3
лаборантська — 1
навчальні лабораторії — 3
комп’ютерний клас
одиниць сучасного обладнання — 27
бібліотека — 550 прим. фахових видань
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
магістрантів — 1
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 10
здобувачів докт. дис. — 2
Підвищення кваліфікації:
курси англійської мови при НФаУ — 7
курс «Основи профпсихології» — 1
курс «Генодіагностика у сучасній медицині», стажування у науковій лабораторії
фармакогенетичних досліджень (ДУ НДІ
фізико-хімічної медицини, м. Москва) — 1
Методична робота:
Підготовлено:
текстів до мультимедійних лекцій — 16
тестових завдань з відповідями та поясненнями — 30
Проведено:
лекцій майстер-класу — 2
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 6
Видано:
навчальний посібник «Патологическая физиология: Конспект лекций» — 1
Перевидано:
3 посібники (з доп.) до «Крок-1. Фармація»
(укр., рос. та англ. мовами).
Зареєстровано рукопис «Pathological physiology. Lecture summaries» (Гриф МОНМС
України).

д. мед. н., проф.

Підготовлено до друку:
підручник — 1
лекційний зошит з патфізіології. І ч. — 1.
Подано до ЦДН лекцій — 60 (мультимед.)
Виховна робота:
Кураторство над студентами ІІ курсу спеціальності ТПКЗ і КФ.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 42,
тез доповідей — 48, у т. ч. за кордоном — 3
отримано 5 патентів
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 38
всеукраїнських — 10
Кількість студентів наукового гуртка — 27
Участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів та молодих вчених — 6 дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів.
Госпрозрахункова
діяльність:
Проводяться госпдоговірні НДР з проведення аналізу незареєстрованих лікарських
засобів щодо наявності аналогів ЛЗ вітчизняного та іноземного походження на основі діючої речовини.
Профорієнтаційна
діяльність:
робота із ЗНЗ — 8; Харк. медколеджем №1,
Нікопольським медучилищем; участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 5
Громадська діяльність:
Кононенко Н.М. — вчений секретар Вченої ради НФаУ; Крижна С.І. — заступник
декана медико-фармацевтичного факультету; Тюпка Т.І. — відповідальна за «Золоту Книгу пошани НФаУ»; Волковой В.А. —
член апробаційної ради за спеціальністю
«Фармакологія».
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Кафедра фармакоекономіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Яковлєва
Лариса Василівна

Міщенко О.Я.

д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки і техніки України
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
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 2 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 36
практичних занять — 35
Проведено:
відкритих лекцій — 7
відкритих практичних занять — 5
Опубліковано:
тез доповідей — 3
Зроблено доповідей — 1
Видано: збірник тестових завдань — 1
навч. посібників — 1
метод. рекомендацій — 1.
Подано до друку: навч.посібників — 1
Підготовлено до друку: навч. посібників — 3
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 12; стажування — 13
Науково-дослідна робота:
опубліковано: статей — 26; тез доп. — 53
Робота зі створення Державного Формуляра України (IV випуск) та Формуляра
ЛЗ первинної мед.-саніт. допомоги.
Проведено ІV наук.-практ. конф. «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи», тренінг «Оцінка медичних технологій,
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д. фарм. н., проф.

вступ. Основні принципи і методи проведення» (16 лютого 2012 р.).
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 18
вузівських — 1
зроблено доповідей — 41
Участь у семінарах: всеукраїнських — 4
Студентське наукове товариство:
кількість студентів СНТ — 20
участь у наук.-практ. конференціях — 9
Опубліковано: статей — 4
тез доп. — 30
зроблено доповідей — 20
отримано нагород — 4
Підготовлено дипл. і маг. робіт — 20.
Участь у VI Харківському регіональному конкурсі студ. наук. робіт (магістрант
Лук’янчук О.С.).
Госпрозрахункова діяльність:
Платні послуги з вивчення додаткового
спецкурсу «Підготовка фармацевтичного
представника» — 10033,68 грн.
Підготовка 4-х контрактних аспірантів —
51500,00 грн.
Отримана спонсорська допомога на проведення конференції — 18 000 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з ЗНЗ: укладено договорів — 9
Організовано читання лекцій — 10
Організовано екскурсій учнів старших класів шкіл м. Харкова: на кафедру біотехнології — 2 до ЦНДЛ НФаУ — 2
Громадська діяльність:
Проф. Яковлєва Л.В. — член Центрального формулярного комітету МОЗ України,
член редколегій 4-х вітчизняних та 1-го російського наукових видань. Проф. Яковлєва Л.В. та проф. Бездітко Н.В. — члени трьох
Спецрад по захисту дисертаційних робіт.

Факультет
промислової
фармації
Кафедри:

• Біотехнології
• Промислової фармації
• Процесів та апаратів хімікофармацевтичного виробництва
• Управління якістю
• Фізики
• Фізичної та колоїдної хімії
Декан факультету промислової фармації
доц. Крутських Т.В.

Факультет промислової фармації

Кафедра біотехнології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Стрельников
Леонід Семенович

Стрілець О.П.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 184 м2
навчальні лабораторії — 3
лаборантська — 1
викладацька — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 42
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
здобувачів докт. дис. — 1
захищено канд. дисертацій — 1
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 65
практичних занять — 58
тестових завдань та відповіді на них — 250
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
Видано:
збірник тестів — 2
робочі журнали англ. мовою — 1
Підготовлено до друку:
навчальний посібник англ. мовою — 1
навчальний посібник — 1
методичні рекомендації — 1
Керівництво практикою студентів:
навчальна ознайомлювальна — 10
виробнича — 9
переддипломна — 2
стажування — 3
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
«Біотехнологія».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 15, у т. ч. за кордоном — 3

к. фарм. н., доц.

отримано патентів — 3
Розроблено ЛП на етапі доклінічного випробування — 3
Спільна НДР з Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського
АМН України, з Одеським філіалом Інституту біології Південних морів.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 10
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 25
Госпрозрахункова діяльність:
За рахунок спонсорської допомоги отримано: мікропіпетки варіабельного об’єму,
поживні середовища, хімічні реактиви, лабораторний посуд, навчальну літературу,
демонстраційні препарати.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 25
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 15
Проведення екскурсій та тематичних лекцій на кафедрі — 4
Виготовлена рекламна продукція: кольорові листівки, календарики про спеціальність «Біотехнологія».
Створено рекламний ролап про спеціальність «Біотехнологія».
Створено 3D тур кафедри біотехнології.
Ліцензовано спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» (ОКР «магістр»).
Громадська діяльність:
Проф. Стрельников Л.С., доц. Стрілець О.П. є членами НМК МОНМС України з біотехнології.
Сайт кафедри http://nfau-biotech.com.ua/
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Кафедра промислової фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Гладух
Євген Володимирович

Крутських Т.В.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 485,55м2
кабінет завідувача кафедри — 1
навчальні лабораторії — 3
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
конференц-зал — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 9
здобувачів док. дис. — 2
здобувачів канд.. дис. — 1
захищено канд. дис. — 1
Методична робота:
Підготовлено :
текстів лекцій — 82
практичних занять — 5
тестових завдань та відповідей до них —
1200
Проведено:
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 1
лекцій майстер-класу — 1
Видано:
посібників — 1
Подано до друку:
підручників —1
посібників — 1
Керівництво практикою студентів:
навчальна та виробнича — 1007
стажування — 5
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності
«Технології фармацевтичних препаратів».
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська студентська олімпіада з фармації.
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к. фарм. н., доц.

Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 9
тез доповідей — 48
отримано патентів — 4
інформаційних листів — 1
розроблено лікарських препаратів — 3
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 7
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 50
Підготовлено робіт дипломних та магістерських — 39
Проведена
ІІ
міжнародна
науковопрактична конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології» (разом з кафедрою ЗТЛ, 17–18 листопада 2011 р.).
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів з Таджикистану на контрактній основі.
Профорієнтаційна робота:
Робота із ЗНЗ м. Харкова та області — 4
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 15
Участь у проведенні Дня відкритих дверей
НФаУ — 5 (екскурсія, профорієнтаційна
лекція).
Кафедра плідно співпрацює з Ковельським медичним училищем (Волинська
обл.) та Бердянським медичним коледжем
(Запорізька обл.).
Підготовлено профорієнтаційний матеріал (календарі, листівки та ін.), який було
розповсюджено в наукових установах,
фармацевтичних промислових підприємствах України
Нагороди:
Почесні грамоти НФаУ — 2
Сайт кафедри http://promfarm.kh.ua/

Факультет промислової фармації

Кафедра процесів та апаратів
хіміко-фармацевтичних виробництв
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Зайцев
Олександр Іванович

Кутова О.В.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технична база кафедри:
площа кафедри — 800 м2
навчальна лабораторія — 2
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
одиниць сучасного обладнання — 13
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 100%
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій — 7
відкритих занять — 5
Планується до видання:
підручник — 1
посібник — 4
Видано:
метод. вказівки БЖД та ООП (англ. мовою)
Дистаційне навчання:
Пакет документів з дисципліни ОПГ спеціальностей ЯСС та ЕП.
Керівництво практикою студентів:
Виробнича — ІІІ курс БТ та ТФП (12 міст
України та Білорусі, 27 підприємств).

к. техн. н., доц.

Участь у студентських конференціях — 1
Виховна робота:
Кураторство над студентами спеціальності ТФП.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 5
отримано 1 патент
Кафедра співпрацює з профілюючими кафедрами НФаУ (промислової фармації, біотехнології та фізики). Встановлені зв’язки
з науковими установами Львова, Запоріжжя Тернополя, Києва та Москви.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 3
вузівських —2
Госпрозрахункова діяльність:
Рецензування регламентів — 25
Профорієнтаційна
робота:
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — школах №3 8 та №49 м. Харкова.
Робота з Кременчуцьким нафтопереробним заводом (КНПЗ), санаторієм-профілакторієм КНПЗ.
Громадська діяльність:
Доц. Жуковіна О.В. — секретар Вченої
ради ф-ту ПФ та секретар ЦМК ф-ту ПФ.
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Кафедра управління якістю
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Коваленко
Сергій Миколайович

Підпружников Ю.В.

д. хім. н., 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 — 3
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дис. — 8
здобувачів докт. дис. — 4
захищено канд. дис. — 2
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 20
практичних занять — 30
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 4
Видано навчальний посібник (з грифом
МОН) — 1
Підготовлено до друку:
навчальний посібник — 1
Підготовлені гіпертекстові методичні матеріали з низки дисциплін кафедри.
Керівництво практикою студентів:
стажування студентів «ЯСС»:
заоч. форма навчання — 47
денна і вечірня форма навчання — 60
Опорна кафедра за дисциплінами: «Управління якістю» та «Належна фармацевтична
практика».
Дистанційне навчання:
Для студентів зі спеціальності «ЯСС» (магістри) заочної форми навчання вдосконалена технологія дистанційного навчання.
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У 2011/2012 н. р. за дистанційною формою
навчаються 44 студенти-заочники. Всі дисципліни кафедри забезпечені методичними
матеріалами та засобами діагностики знань.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 22, у т. ч. за кордоном — 2
опубліковано тез — 63
отримано патентів — 2
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 5
вузівських — 5
Проведено виїзний курс лекцій та семінарів з питань управління якістю у фармації на запрошення Служби державного нагляду за фармацевтичною діяльністю Республіки Таджикистан (жовтень
2011 року).
VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю
у фармації» (14 травня 2012 р.).
Виховна робота:
Кураторство над студентами V, VІ та VІІ курсів спеціальності «ЯСС».
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка аспіранта з ТОВ «Астрафарм»
на контрактній основі.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з коледжами — 4
з медичними училищами — 4
Робота з фармпідприємствами: ТОВ «Стиролбіофарм», ТОВ ФК «Здоров’я», НВП
«БХФЗ», ВАТ «Фармак», ПАТ «Біолек»,
ТОВ «Юрія-Фарма», ПАТ «Стома», ТОВ
«Фармекс Груп».
Сайт кафедри http://quality.ucoz.ru

ФАкультЕт пРОмислОВОї ФАРмАції

Кафедра фізики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Тіманюк
Володимир Олександрович

Cтороженко І.П.

к. фіз.-мат. наук, проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 961,0 м2
навчальні лабораторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 6
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 2
підвищення кваліфікації — 5
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 50
практичних занять — 20
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 5
майстер-класів — 1
Видано:
підручників — 2
посібників — 1
Подано до друку:
посібник — 1
Дистанційне навчання:
Підготовлено лекцій у мультимедійному
форматі — 8
Керівництво практикою
студентів:
Стажування — 12 студентів V курсу ХНУ
ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «Біофізика».
Участь у студентських конференціях:
кількість студентів — 8
кількість друкованих праць — 5
кількість нагород — 2

д. фіз.-мат. н., проф.

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах — 21
статей у зарубіжних журналах — 3
тез доповідей на науково-практичних конференціях:
міжнародних — 12
всеукраїнських — 6
Госпрозрахункова діяльність:
Укладено договір з корпорацією LTA Solid
Incorporated (Хьюстон, США) про дослідження поглинання електромагнітного випромінювання у тонких дротинках.
Науково-технічне співробітництво за напрямком нанотехнологій з підприємством
«Углекомпозит» (м. Запоріжжя)
Спільна діяльність з ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
Проведено ремонт приміщень кафедри
за рахунок спонсорів.
Профорієнтаційна діяльність:
У жовтні 2011 р. проф. Тіманюк В.О. відвідав
Бершадський та Гайсинський медколеджі
(Вінницька обл.), з лекціями на тему: «Незвичайні властивості води». Пілотне тестування
для студентів медичних коледжів.
Підготовлені 3 мультимедійні лекції для
школярів-абітурієнтів.
У Музеї природи ХНУ ім. В.Н. Каразіна
проведено 3 бесіди з випускниками шкіл
Харківської обл.
Кафедра відповідає за проведення вступних
іспитів з математики та фізики для абітурієнтів НФаУ, які поступають на відповідні
спеціальності.
Громадська діяльність:
Доц. Погорєлов С.В. — відповідальний секретар приймальної комісії НФаУ.
Доц. Решетняк Ю.Б. виконує обов’язки
заст. декана факультету економіки та менеджменту.
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Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Кабачний
Володимир Іванович

Блажеєвський М.Є.

д. фарм. 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 — 5
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
аспірантів — 3
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 4
поновлено лабораторних робіт — 1
Видано:
підручників — 2
методичні рекомендації — 2
Подано до друку:
лабораторний практикум — 1
Дистанційне навчання:
Доповнені гіпертекстові лекції з фізичної
хімії.
Постійно оновлюються мультимедійні
лекції.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 25
отримано патентів — 4
інформаційні листи — 4
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Спільна робота:
• з ЗДМУ (допомога виконання кандидатської дисертації аспірантом Юрченко І.О.)
• з БДМУ (допомога виконання кандидатської дисертації здобувачем Шлюсар О.І.)
• з дослідницькими господарствами Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
УААН України (консультації щодо впровадження кріозахисних технологій у рослинництві)
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 9
всеукраїнських — 13
вузівських — 2
Госпрозрахункова
діяльність:
Цільова підготовка аспірантів —
15 000 грн.
Профорієнтаційна
робота:
Робота із ЗНЗ м. Харкова (підписані договори) — 4
З метою інформування батьків відвідувалися батьківські збори у 11-х класах. Надавалася інформація про Дні відкритих дверей НФаУ. Запланована екскурсія до Музею НФаУ учнями гімназії №172.

Факультет
економіки
та менеджменту
Кафедри:

•
•
•
•

Iноземних мов
Менеджменту та адміністрування
Управління та економіки підпри мства
Фармакоінформатики
Декан факультету економіки
та менеджменту
доц. Малий В.В.

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Торяник
Людмила Андріївна

Буданова Л.Г.

к. пед. н., доц.,
відмінник освіти
і науки України

Матеріально-технічна
база кафедри:
площа кафедри — 105,5 м2
навчальні аудиторії — 4
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
викладацька — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 29
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук, доцентів — 4
ст. викладачів — 6
асистентів — 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здоб. канд.дис. — 5
здоб. докт. дис. — 2
захищено канд. дис. — 1
подано до Спец. ради — 1
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
метод. розробок
до практичних занять —130
Проведено:
відкритих практичних занять — 3
Подано до друку:
підручників з англійської мови за фахом — 2
навчальний відеопосібник «Living English», практична граматика «Communicative English Grammar» — 1

к. пед. н., доц.

Дистанційне навчання:
Підготовлено:
навчальний посібник «Daily English» з аудіосупроводженням.
Відеокурс «Online English Course» для ПВС
та співробітників НФаУ.
Участь у студентських олімпіадах:
міжвузівська студентська олімпіада — ІІ місце.
Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу
(1–14 гр.) спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей/тез — 49
Спільна співпраця з кафедрами іноземних
мов Донецького та Львівського медичних
університетів.
Проведена VII Всеукраїнська науковопрактична відеоконференція у режимі
Online (via Skype) на базі двох опорних кафедр іноземних мов — НФаУ та Львівського медичного університету.
Госпрозрахункова діяльність:
Створено систему безперервної мовної освіти студентів за допомогою платних курсів.
Створено мовний центр — лабораторію
«English Learning Center» з чотирма спеціалізованими аудиторіями.
Закінчено ремонт приміщень кафедри
за рахунок спонсорської допомоги.
Профорієнтаційна діяльність:
робота з ЗНЗ — 14
участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 4
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Кафедра менеджменту та адміністрування
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Карамишев
Дмитро Васильович
д. н. держ. упр., проф.

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 — 1
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 1
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 2 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 145
практичних занять — 85
Проведено:
відкритих лекцій — 11
відкритих практичних занять — 6
Видано:
навч. посібників — 2
Подано до друку: навч. посібників — 8
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання
лекцій у мультиформаті — 28
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Керівництво
практикою студентів:
організаційно-економічна — 17
виробнича —13
нормативна комплексна з фаху — 16
переддипломна —16
стажування — 16
Виховна робота:
Кураторство над студентами I–V курсів
спеціальності «Менеджмент організацій».
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
у ЗНЗ — 370
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Громадська
діяльність:
Карамишев Д.В.— віце-президент Всеукраїнської медико-правової асоціації.

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління та економіки підприємства
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Посилкіна
Ольга Вікторівна

Сагайдак-Нікітюк Р.В.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 594, 4м2
лекційні аудиторії — 2
навчальні аудиторії — 5
кабінет дипломного проектування — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць технічного обладнання — 25
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. ступеня — 2
здобувачів докт. ступеня — 3
затверджено канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 7 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 131
практичних занять — 223
Проведено:
відкритих лекцій — 7
відкритих практичних занять — 4
Видано:
монографій — 1
навчальних посібників — 7
науково-методичних рекомендацій — 1
Подано до друку:
навчальних посібників — 6
методичних рекомендацій — 52
науково-методичних рекомендацій — 3
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання науково-методичних комплексів — 10
Розміщено на сайті кафедри електронних
підручників — 9
Керівництво практикою студентів:
навчальна техніко-економічна — 64; виробнича — 16; комплексна переддипломна — 14

к. фарм. н., доц.

Виховна робота:
Робота зі студентами I–V курсів спеціальності «Економіка підприємства» та V курсу — «Логістика».
Участь у науковопрактичних конференціях, семінарах:
міжнародних —11
всеукраїнських — 11
Кількість студентів наукового гуртка — 18
Участь у студентських олімпіадах:
Конкурс дипломних робіт студентів на базі
ДонТЕУ — диплом ІІ ступеня — 1,
Почесні грамоти — 2
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» на базі ПолтНТУ — 2 Почесні грамоти.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 47, у т. ч.:
за кордоном — 4
видано монографій — 1; науково-методичних рекомендацій — 1
узгоджено науково-методичних рекомендацій в Укрмедпатентінформ — 2
одержано авторських свідоцтв — 7
одержано патентів на корисну модель — 1
внесено до Реєстру нововведень — 1
подано до внесення у Реєстр нововведень — 2
Госпрозрахункова діяльність — 88 900 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 25
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 15
Реклама на телебаченні (на 2-х каналах двічі на рік); реклама в метро — 3 рази на рік
на 14 станціях; розповсюдження рекламних листівок (8000 прим.); просування в мережі Інтернет сайта кафедри; створення
сторінок кафедри УЕП у соціальних мережах «ВКонтакте», «Facebook», «You tube».
Сайт кафедри www.kafedra-yep.kh.ua
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Кафедра фармакоінформатики
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Пєнкін
Юрій Михайлович

Яценко Н.М.

д. фіз.-мат. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 559 м2
навчальні аудиторії — 6
лекційна аудиторія — 1
наукова лабораторія — 1
викладацька — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
комп’ютерів — 50
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 1
підготовлено до захисту канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації —5
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 24
практичних занять —31
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 6
Надруковано:
навчальний посібник — 1
методичні рекомендації — 3
Подано до друку:
навчальний посібник —1
методичні рекомендації — 2
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
електронні курси з 5 навчальних дисциплін
Керівництво виробничоюпрактикою студентів — 57
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к. фіз.-мат. н., доц.

Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
I і III місця.
Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу факультету «Економіки та менеджменту».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 3
у т. ч. за кордоном — 1
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 29
Кількість студентів наукового гуртка — 18
Госпрозрахункова діяльність:
Залучено на курси «Європейський стандарт
комп’ютерної грамотності» 16 студентів.
За рахунок спонсорської допомоги проведено частковий ремонт коридору 3-го
поверху.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 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.
4 викладачі — члени вченої ради факультету економіки та менеджменту.
1 викладач — член вченої ради факультету
промислової фармації.

Факультет
з підготовки
іноземних громадян
Кафедри:

• Аптечної технології ліків
• Біологічної хімії
• Гуманітарних наук
• Фармакології
• Фундаментальної та мовної
підготовки
Декан факультету
з підготовки іноземних громадян
доц. Горячий В.Д.

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

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Тихонова
Світлана Олександрівна

Шпичак О.С.

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
одиниць сучасного обладнання — 14
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 2
здобувачів докт. дис. — 3
захищено канд. дис. — 4
подано до Спец. ради докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 6 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 4
тестових завдань — 10
практичних занять — 4
Проведено:
лекцій майстер-класу — 2
відкритих лекцій — 1
відкритих лабораторних занять — 3
Видано:
навчальних посібників — 9 (з них 5 англ.
мовою)
практикумів — 1 (англ. мовою)
методичних рекомендацій — 1
Подано до друку:
навчальних посібників — 7 (з них 3 англ.
мовою)
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 649; пропедевтична — 213;
стажування — 1
Участь в студентських олімпіадах:
VІ Всеукр. студ. олімпіади по фармації:
І тур — ІІІ місце з АТЛ (Осмачко А.П.)
ІІ тур олімпіади — підготовлено тести.
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к. фарм. н., доц.

Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 38, у т. ч. за кордон — 2; отримано патентів — 4.
видано монографій — 2; інформ. листів — 2
Підготовлено до ДФУ та прийнято до друку
проектів статей — 2.
Участь в науковопрактичних конференціях, семінарах:
міжнародних — 7; всеукраїнських — 7;
вузівських — 2
Участь у СНТ: кількість студентів — 52; кількість друкованих праць — 46
Організація, проведення і участь:
• VШ з’їзд пасічників України;
• Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології у фармації та медицині»;
• Інтернет-конференція «Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування»;
• ІІ науково-практичний семінар «Нанофармація в Україні. Перспективи розробки лікарських засобів з використовуванням
електронно-променевих нанотехнологій».
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспіранта з Казахстану
на контрактній основі — 3 700 тис $ рік.
Виховна робота:
Кураторство над студентами факультету
з підготовки іноземних громадян.
Профорієнтаційна діяльність:
Виступи на телебаченні — ТК «Сімон»,
«ОТБ» «Р-1», «7 канал». Робота із ЗНЗ (дог.
про співпрацю) — 4; участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 4
Громадська діяльність:
Проф. Тихонова О.І. — медаль та іменний
сертифікат «Great Minds of the 21st Century»,
Американський біографічний інститут;
участь у міжнародній іміджевій програмі
«Лідери ХХІ століття».

Факультет з підготовки іноземних громадян

Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Загайко
Андрій Леонідович

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 — 2
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 18
практичних занять — 16
Проведено:
відкритих лекцій — 3
відкритих практичних занять — 2
Подано до друку:
практикум з біологічної хімії — 1
конспект лекцій (англ. мова) — 1
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 20
Участь у студентських олімпіадах:
Міжвузівська студентська конференція —
ІІ місце

д. біол. н., проф.

Виховна робота:
Кураторство над студентами іноземного
факультету
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 17, у т. ч. за кордоном — 1
отримано 2 патенти
Співробітництво з Національним інститутом
винограду та вина «Магарач», з Інститутом
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського, Харківським національним медичним університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна.
Участь у науковопрактичних конференція:
міжнародних — 2
всеукраїнських — 3
Кількість студентів наукового гуртка — 25
Госпрозрахункова діяльність:
цільова підготовка 4 аспірантів на контрактній основі.
За рахунок спонсорської допомоги оновлено меблі в лаборантській, придбане
комп’ютерне обладнання.
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ — 3
участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 6
Нагороди:
2 Почесні грамоти НФаУ.
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Кафедра гуманітарних наук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

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

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа кафедри —186 м2
аудиторії — 96 м2
одиниць сучасного обладнання — 6
Науково педагогічні кадри:
доцентів — 6
старших викладачів — 3
викладачів — 2
Підвищення кваліфікації — 2 викладачі
Методична робота:
Видано:
підручники — 3
Готуються до видання — 1 підручник
Проходять апробацію — 3 навчальних посібники
Проведено практичних відкриті заняття — 4
Викладання англійською мовою — 10 викладачів.
Виховна робота:
Участь у загальних університетських заходах, проведення тематичного заходу «Ректорський прийом першокурсників», конкурс стіннівок.
Науково-дослідна робота:
Функціонує «Спецкурс викладача РЯІ».
Публікації — 10
Конференції — 5
Студентське наукове товариство — участь
7 студентів-іноземців
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надруковано 7 статей
нагороджено — 2 студентів.
Виступи офіційних опонентів на захисті
дисертацій — 2.
Госпрозрахункова діяльність:
Протягом року працювали курси з російської мови для іноземних студентів. Зароблено коштів — 24 487 грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Проводиться рекламна робота серед студентів, що навчаються на фармацевтичному факультеті з метою залучення нових абітурієнтів в країнах, де мешкають студенти
фармацевтичного факультету.
Складено реєстр аптек, фарм. заводів
ближніх російських областей (Бєлгород,
Воронеж, Курськ); розроблено макет листа
рекламно-профорієнтаційного змісту для
адресної розсилки у зазначені області; готується адресна розсилка.
Відкрито спецкурс з методики викладання російської мови як іноземної (сертифікат легалізується), що дає право випускникам викладати російську мову на курсах (початковий рівень) — це рекламна
акція щодо розповсюдження російської
мови та інформації щодо НФаУ в зарубіжних країнах; співпраця із середніми
школами.

Факультет з підготовки іноземних громадян

Кафедра фармакології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Штриголь
Сергій Юрійович

Щокіна К.Г.

д. мед. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 244 м2
кабінет завідувача — 1
приміщень для викладачів — 5
лаборантська — 1
навчальних аудиторій — 5
наукова лабораторія — 1
бібліотека
комп’ютерів — 11
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 6
кандидатів наук — 14
(100% мають науковий ступінь)
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 10, у т. ч. 6 — за контрактом
здобувачів докт. дис. — 3
канд. дис. — 2
магістрантів — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. — 1
захищено канд. дис. — 1
подано до захисту — 2
Підвищення кваліфікації: 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекції — 30
лабораторних занять — 30
розроблено тестових завдань — 330
колекцію лікарських препаратів — 1485 експонатів
Проведено:
відкритих лекцій — 8
відкритих лабораторних занять — 10
Видано:
підручників — 2
збірник тестових завдань — 1
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 48

д. фарм. наук, доц.

Науково-дослідна робота:
Науковий напрямок кафедри — доклінічне фармакологічне дослідження лікарських препаратів за 15 видами активності
(С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, І.М. Риженко).
Опубліковано статей — 58
інформаційних листів і рекомендацій — 9
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 7
всеукраїнських — 9
вузівських — 7
Кількість студентів наукового гуртка — 32
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспірантів на контрактній основі — 6 чол.
Госпрозрахункова НДР з вивчення першого російсько-українського антицитокінового препарату (65 тис. грн.).
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ — 10
виїзні профорієнтаційні заходи — 5
Громадська діяльність. Нагороди:
С.Ю. Штриголь — член Спец. ради НФаУ
та ХНМУ, медичний редактор журналу «Современная фармация»; С.М. Дроговоз — керівник регіональної групи
з ПД ліків ДФЦ МОЗ України; С.М. Дроговоз, І.М. Риженко — члени Спец. ради
НФаУ; Ю.В. Столєтов — заступник декана; К.Г. Щокіна — секретар ПК «Фармація», Г.В. Бєлік — секретар з біоетики
мед.-біологічних кафедр; О.В. Товчига —
відповідальна за роботу Асоціації фармакологів України по НФаУ.
Нагороди: С.Ю. Штриголь — нагороджений Почесною грамотою МОЗ України.
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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 — 8
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 6
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
робочих навчальних планів — 4
програм з дисциплін за 3 напрямами підготовки (кредитно-модульна система) — 23
комплектів білетів для проведення проміжного та підсумкового контролю рівня
знань — 156
текстів лекцій — 86
практичних занять — 62
лабораторних робіт — 20
Проведено:
відкритих практичних занять — 2
відкритих лабораторних занять — 1
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Подано до друку:
навчальний посібник — 1
Виховна робота:
Кураторство над студентами 20 академічних груп факультету з підготовки іноземних громадян (довузівська підготовка).
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 72
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 7
всеукраїнских — 6
вузівських — 3
Госпрозрахункова
діяльність:
Проведення курсів з вивчення російської
мови понад обсяги, встановлені навчальними планами дисципліни «Російська мова»
(23 тис. грн.)
Профорієнтаційна
діяльність:
Робота із ЗНЗ — 20
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 20
Громадська діяльність.
Нагороди
Почесні грамоти Харьківської міської ради,
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 факультету ступеневої
фармацевтичної освіти
доц. Калайчева С.Г.

Кафедра аналітичної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Євтіфеєва
Ольга Анатоліївна

Колісник С.В.

д. фарм. 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 — 2
кандидатів наук — 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 1 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 36 (англ.); 36 (укр.)
практичних занять — 4
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих практичних занять — 4
Вийшло з друку:
навчальний посібник з аналітичної хімії— 2
Подано до друку:
навчальний посібник з аналітичної хімії— 2
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання
лекції у мультимедійному форматі — 7
гіпертекстовий електронний посібник
з аналітичної хімії — 1
Виховна робота:
Кураторство над студентами ІІ курсу спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей —14, у т. ч. за кордоном — 1; отримано 8 патентів
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Спільна НДР з Українською медичною стоматологічною академією м. Полтава, Бєлгородською держ. с/г академією Харківським обласним бюро судово-медичної
експертизи.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 11
вузівських — 4
Кількість студентів наукового гуртка — 8
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка 2 аспірантів з Донецького національного медичного університету.
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ — 4
організація та участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 10
екскурсії для абітурієнтів — 15
Громадська діяльність. Нагороди
Проф. Болотов В.В. — член Спец. рад по захисту докторських дисертацій при НФаУ;
член Проблемної комісії «Фармація» МОЗ
України; член редколегій журналів: «Вісник
фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»;
член науково-методичної ради з аналітичної хімії НАН України.
Доц. Жукова Т.В. і доц. Костіна Т.А. —
відповідальні секретарі журналів «Вісник
фармації» та «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»; доц. Динник К.В. —
голова фахової атестаційної комісії, експерт Центру тестування (Крок-1).
Почесна грамота НФаУ — 1 (Болотов В.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.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 250 м2
навчальні лабораторії — 5
наукова лабораторія — 1
доцентських — 2
асистентська — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
одиниць сучасного обладнання — 11
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
професорів — 2
кандидатів наук — 13
доцентів — 12
асистентів —3
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів докт. дис. — 1
здобувачів канд. дис. —1
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 3 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 19
практичних занять — 11
тестових завдань та відповідей до них — 690
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 3
Подано до друку:
посібників — 1
конспект лекцій — 1
Видано: посібників — 3
конспект лекцій —1
робочі зошити (англ. мова) — 2
збірник тестових завдань — 1
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 16
всеукраїнських — 16
міжвузівських — 1

д. біол. н., доц.

Кількість студентів наукового гуртка — 13
кількість опублікованих тез доповідей — 26
підготовлено 2 магістерські роботи.
Участь у студентських конференціях:
Проведення IХ щорічної міської міжвузівської студентської конференції з фізіології
та валеології.
Науково дослідна робота:
опубліковано статей — 22, у т. ч. за кордоном — 2
отримано патенти — 9
подано заявок на отримання патенту — 4
Спільна НДР з ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Ексклюзивна діяльність:
На базі проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень НФаУ створюється банк клітинних культур.
Госпрозрахункова діяльність:
Госпрозрахункова діяльність ПЛМД —
36120 грн.; підготовка аспірантів та магістрантів на контрактній основі — 2; проведення занять з біології на підготовчих курсах для абітурієнтів НФаУ.
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ — 28
Участь у виїзних профоорієнтаційних заходах — 3.
Організовані та проведені 2 лекції та 8 факультативних занять на базі кафедри для
учнів 9 класу обласної спеціалізованої
школи-інтернату «Обдарованість».
Проведені Дні відкритих дверей та екскурсії по медико-біологічному корпусу, кафедрі, віварію та ПЛМД — 2.
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Л.М. Малоштан — заступник голови Спец. вченої ради з фармакології; головний редактор Українського біофармацевтичного журналу; заступник голови з питань біоетики НФаУ; завідувач ПЛМД.
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Кафедра ботаніки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Гонтова
Тетяна Миколаївна

Ковальов С.В.

д. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 511,7 м 2
навчальні лабораторії — 4
наукові лабораторії — 2
викладацька — 2
лаборантська — 1
матеріальна — 1
кабінет завідувача — 1
кабінет професора — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів докт. дис. — 2
захищено канд. дис. — 1
Методична робота:
Підготовлено:
робочих програм — 10
текстів лекцій — 8
практичних занять — 2
ескізів таблиць — 15
Проведено:
відкритих лекцій — 3
Подано до друку:
підручник англ. мовою — 1
Підготовлено до друку:
навчальних посібників — 3 (у т. ч. 1 — англ.
мовою)
Вийшли з друку:
навчальних посібників — 2
методичних рекомендацій — 12
типових навчальних програм — 2
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Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
електронний підручник.
Керівництво
практикою студентів:
навчально-польова — 1584
Виховна робота:
Проведення співбесід зі студентами академічних груп протягом року.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 38
отримано 3 патенти
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 4
вузівських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 15
Госпрозрахункова діяльність:
цільова підготовка аспіранта на контрактній основі.
Підготовчі курси для абітурієнтів.
Залучені кошти спонсорів:
на забезпечення навчального процесу —
10 тис. грн.;
ремонт обладнання та приміщень —
10 тис. грн.
Профорієнтаційна
діяльність:
робота із ЗНЗ — 12
участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 3
Дні відкритих дверей — 7

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра неорганічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Левітін
Євген Якович

Ведерникова І.О.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 379 м2
навчальні лабораторії — 3
лекційна аудиторія — 1
наукова лабораторія — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
приладна — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів —
здобувачів канд. дис. — 2
здобувач докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 44, з них
18 мультимедійних
практичних занять — 2
Проведено:
відкритих лекцій — 1
відкрите семінарське заняття — 1
Подано до друку:
навчальний посібник — 1
Участь у студентських
олімпіадах:
Хімічна олімпіада з неорганічної хімії — 35

к. фарм. н., доц.

Виховна робота:
Кураторство над студентами І курсу
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 8
Наукова робота проводиться у співпраці
з такими закладами:
• Харківський національний медичний
університет
• Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
• НТУ «ХПІ» (м. Харків)
• Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Міжнародний центр електроннопроменевих технологій (м. Київ)
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 2
Кількість студентів наукового гуртка — 4
Профорієнтаційна діяльність:
робота із загальноосвітніми та середніми
спеціальними закладами — 12
участь у виїздних профорієнтаційних закладах (за участю студентів) — 30
Госпрозрахункова діяльність:
надання освітіх послуг — 49 590 грн.
Громадська діяльність:
Левітін Є.Я. — голова ЦМК, член Спец.
ради НФаУ за спеціальністю 14.03.05.

211

Здобутки Факультетів та кафедр НФаУ за 2011/2012 н. р.

Кафедра технології ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Ярних
Тетяна Григорівна

Вишневська Л.І.

д. фарм. н., проф.,
засл. діяч науки
і техніки України
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 6
підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 9
лабораторних занять — 5
Проведено:
лекцій майстер-класу — 1
відкритих лекцій — 2
відкритих лабораторних занять — 2
Видано:
підручників — 1
практикумів — 1
методичних рекомендацій — 5
навчальних посібників — 8
Отримано гриф МОН:
Підручник (англ. мовою) — 1

Дистанційне навчання:
Розроблено тестові завдання — 430
Розроблено методику дистанційного керівництва виробничою практикою з АТЛ.
Робота опорної кафедри:
методична нарада з однопрофільними кафедрами — 1
розроблено типові програми — 2
Студентське наукове товариство:
кількість студентів— 27
кількість друкованих праць— 15
Гранти:
доц. Чушенко В.М — участь у семінарі
з екстемпоральної рецептури у госпітальній аптеці м. Ейда (штат Огайо, США) —
20 тис. грн.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 351, у т. ч. за кордоном — 3
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Розроблено лікарські препарати — 14
Підготовлено та включено до ДФУ 1.4 загальну статтю «Порошки екстемпоральні».
Профорієнтаційна робота:
робота із ЗНЗ — 6
участь у виїзних
профорієнтаційних заходах........................10
екскурсії для абітурієнтів...............................7
Розроблено та проведено лабораторне заняття «Розчини» для учнів ЗОШ №148,
м. Харків.
На базі Первомайського медичного коледжу (Миколаївська обл.) проведено:
• пілотне фахове тестування 90 студентів
з базових дисциплін медичного профілю;
• лекцію «Вплив ендогенних та екзогенних факторів на біодоступність лікарських
засобів» для студентів IV курсу.
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка аспірантів за контрактом —
15 тис. грн.
Стажування 2 викладачів фармацевтичного
факультету БєлДУ (м. Бєлгород, Росія).
Громадська діяльність. Нагороди:
Проф. Ярних Т.Г. — член Експертної ради
МОНМС, член Cпецради НФаУ, член редколегії журналу «Український біофармацевтичний журнал»;
проф. Котенко О.М. — директор видавничого центру НФаУ;
доц. Живора Н.В. — заступник відповідального секретаря приймальної комісії НФаУ;
доц. Азаренко Ю.М. — відповідальна
за здійснення стажування викладачів фармацевтичного факультету БєлДУ в НФаУ;
доц. Хохленкова Н.В., асп. Толочко К.В. —
почесні грамоти НФаУ за участь у виставці
«Пробудження весни».

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра токсикологічної хімії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Журавель
Ірина Олександрівна

Мерзлікін С.І.

д. хім. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
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 — 7
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 4
здобувачів канд. дис. — 5
здобувачів докт. дис. — 1
магістрантів — 2
захищено канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 8 чол.
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 34
практичних занять — 4
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2

д. фарм. н., проф.

Видано:
посібників — 1
Подано до друку:
методичних рекомендацій — 2
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання
тестів у електронному вигляді — 150
Виховна робота:
Виховна робота в академічних групах студентів IV, V курсів спеціальності «Фармація».
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 24
подано 2 заявки
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
всеукраїнських — 2
вузівських — 1
Кількість студентів наукового гуртка — 2
Госпрозрахункова діяльність:
Цільова підготовка аспіранта для Донецького державного медичного університету (на контрактній основі).
Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ та коледжами— 5
участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 3
Громадська діяльність:
Робота в складі Державної інспекції вищих
навчальних закладів МОНМС України.
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Кафедра фармакогнозії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Хворост
Ольга Павлівна

Попова Н.В.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа — 378,89м2,
навчальних лабораторій — 4
науково-дослідні лабораторії — 2
доцентських — 2
професорська — 1
лаборантська — 1
матеріальна — 1
одиниць сучасного обладнання — 18
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 2
аспірантів — 9
захищено канд. дис. — 6
захищено докт. дис. — 3
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 18
практичних занять — 6
Проведено:
відкритих лекцій — 4
відкритих лабораторних занять — 4
Подано до друку:
практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини — 1
Фармакогнозія: курс лекцій (англ. мовою) — 1
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання інтерактивний електрониий підручник
з фармакогнозії з основами біохімії рослин;
тести «Крок-2»; лекції — 12 (мультимед.)
Керівництво практикою студентів:
Навчальна практика проводиться на базі ботанічного саду НФаУ, Івано-Франківського
та Тернопільського медичних університетів.
Заготовлено 200 зразків лікарської рослинної сировини. Оформлено 190 гербаріїв лікарських рослин.
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д. фарм. н., доц.

Участь у студентських олімпіадах:
ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт — грамоти за кращу доповідь
та кращу експериментальну роботу.
Міжвузівська студентська олімпіада — ІІ місце.
Виховна робота:
Співбесіди зі студентами ІІІ, V курсів.
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 54, у т. ч. за кордоном — 5; отримано 17 патентів.
Наукові зв’язки з ДНЦЛЗ, філією ТОВ «ДЗ
«ДНЦЛС», ПАТ ХФЗ «Красная звезда»,
фірмою «ЕЙМ», ТОВ «Здоров’я» та ін.
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 6
всеукраїнських — 1
вузівських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 64
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовлено 5 контрактних магістрантів
(67 тис. 900 грн.). Цільова підготовка 1 аспіранта з Івано-Франківського медичного університету.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 12
Участь у днях відкритих дверей — 6
екскурсії по кафедрі для абітурієнтів та
батьків — 10
Підготовлено та прочитано 2 науковопопулярних лекції з фармакогнозії.
Участь у святкуванні 125-річчя Мереф’янського мед. ліцею, у семінарах директорів
шкіл Харківської області
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 9
Громадська діяльність:
Проф. В.М. Ковальов — Почесна грамота НФаУ; член Спец. ради НФаУ; проф.
О.П. Хворост — грамота конкурсу-виставки
«Пробудження весни».

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти

Кафедра фармакотерапії
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Кіреєв
Ігор Володимироич

Деримедвідь Л.В.

д. мед. н., проф.

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. Мельнікова, 12:
лаборантська — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 3
кандидатів наук — 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів док. дис. — 1
Пройшла переатестацію канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 11
Методична робота:
Підготовлено:
учбових програм — 22
тексти лекцій — 16
практичні заняття — 27
Оновлено:
банк тестів та відповідей на них — 350
мультимедійних лекцій — 33

д. мед. н., проф.

Проведено:
відкритих лекцій — 19
відкритих практичних занять — 15
відкритих лабораторних занять — 9
Видано:
навчальних посібників — 1
Дистанційне навчання:
подано до Центру дистанційного навчання лекції у мультимедійному форматі — 8
Виховна робота:
проведення бесід та читання лекцій — 20
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 36
отримано патенти — 3
проведено НПК для лікарів — 4
проведено 29 Міжнародну НПК «Ліки —
людині» (15.03.2012).
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 13; всеукраїнських — 11;
вузівських — 5
Кількість студентів наукового гуртка — 9
Лікувальна робота:
проконсультовано — 1250 хворих
проведено процедур плазмаферезу — 197
чергувань у стаціонарі — 40
проведено клінічних розборів — 2
участь у консіліумах — 1
прочитано лекцій для лікарів — 16
Профорієнтаційна робота:
Робота із ЗНЗ — 14; участь у виїздних профорієнтаційних заходах — 8
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Кафедра хімії природних сполук
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Кисличенко
Вікторія Сергіївна

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 — 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 6
здобувачів канд. дис. — 4
здобувачів докт. дис — 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 4
захищено док. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 3
Методична робота
Підготовлено:
текстів лекцій — 16
практичних занять — 17
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих практичних занять — 2
лекцій майстер-класу — 27
лаб. занять майстер-класу — 1
Видано: підручник — 1 (англ. мовою)
подано до друку посібників — 2
Керівництво практикою студентів:
виробнича — 36
навчальна — 762
стажування — 27
Участь у студентських олімпіадах:
Всеукраїнська олімпіада з фармації.
Виховна робота:
Лекції зі студентами ІІІ та V курсів про шкоду паління та правила ділового дрес-коду.
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д. фарм. н., проф.

Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 79, у т. ч. за кордоном — 10; отримано патентів — 10
Спільна НДР з НТК «Інститут монокристалів»; відділом хімії функціональних матеріалів та об´єктів навколишнього середовища
НАН України, АТ «Міжнародний наукововиробничий холдинг «Фітохімія» (Казахстан); Інститутом хімії рослинних речовин
(Узбекистан); Інститутом харчування РАПН
м. Москва; МЦ «Адаптоген», м. СанктПетербург; фармацевтичним факультетом
Вітебського медичного інституту, (Білорусь).
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 28
всеукраїнських — 8
вузівських — 13
Кількість студентів наукового гуртка — 59
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка аспірантів на контрактній основі — 4
За рахунок спонсорської допомоги відремонтовані і повністю замінені меблі та обладнання в лаборантській кімнаті, в 2 навчальних лабораторіях та 1 науковій лабораторії. Придбано цифрову відеокамеру для
мікропрепаратів, комп’ютер з програмним
забезпеченням та інше сучасне обладнання.
Профорієнтаційна діяльність:
Робота із ЗНЗ — 3
Участь у виїзних профорієнтаційних заходах — 2
Реклама у туристичних агенціях Йорданії,
Ізраїлю та Казахстані.
Громадська діяльність. Нагороди:
5 Почесних грамот НФаУ; обласна наукова
стипендія ім. М.О. Валяшка у номінації
«Фармація» — проф. Кисличенко В.С.
Сайт кафедри www.cnc.ucoz.ua

Інститут
підвищення
кваліфікації
спеціалістів
фармації
Кафедри:
•
•
•
•
•
•
•

Клінічної фармакології
Педагогіки і психології
Промислової фармації та економіки
Технології та безпеки ліків
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.

Кафедра клінічної фармакології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Зайченко
Ганна Володимирівна
д. мед. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 117 м2
навчальні лабораторії — 1
лекційна аудиторія — 1, спільна з кафедрою педагогіки і психології
лаборантська — 1
викладацька — 1
кабінет завідувача — 1
навчальні аудиторії на клінічних базах — 2
одиниць сучасного обладнання — 10
бібліотечний фонд — 369 прим.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 3
здобувачів канд. дис.— 3
здобувачів докт. дис. — 1
Подано до захисту канд. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 3
Методична робота:
Підготовлено:
навчальних програм — 3
текстів лекцій — 24
семінарських занять — 48
Проведено:
відкритих лекцій — 2
відкритих семінарських занять — 3
Видано:
довідник — 1
збірка тестів — 1
підготовлено до друку — 3 навчальних посібника (з них 2 з грифом МОН)
Дистанційне навчання:
Створено електронний посібник «Збірка
тестів для самопідготовки слухачів ПАЦ»
з дисципліни «Клінічна фармакологія».
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Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 12
отримано патентів — 3
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 3
всеукраїнських — 4
вузівських — 3
семінарах — 1
Андріяненков О.В. отримав диплом ІІІ ступеня за кращу наукову доповідь на засіданні ради молодих вчених Національної академії наук Білорусі.
Госпрозрахункова
діяльність:
підготовка 2-х аспірантів на контрактній
основі — 53,8 тис. грн.
Підвищення кваліфікації спеціалістів фармації — 41,76 тис. грн.
Профорієнтаційна
діяльність:
Інформаційна робота серед фахівців
практичної фармації і медицини у 10 містах України (Житомир, Чернігів, Суми,
Вінниця, Стаханов, Донецьк, Полтава,
Дніпропетровськ, Луганск, Рівне) та Росії
(Москва, Санкт-Петербург, Воронеж) —
600 осіб.
Громадська
діяльність:
Проф. Зайченко Г.В. — член робочої групи
пленуму «Міжнародної асоціації клінічних
фармакологів і фармацевтів»; апробаційної комісії зі спеціальності «Фармакологія»
Спец. ради Д 64.605.01 при НФаУ.
Андріяненков О.В. — Голова ради молодих
вчених НФаУ.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра педагогіки і психології
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 70 м2
кабінет завідувача — 1
доцентська — 1
лаборантська — 1
навчальні аудиторії — 2
методичний кабінет — 1
одиниць сучасного обладнання — 16
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 1
кандидатів наук — 7
без наукового ступеня — 1
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здоб. докт. дис. — 3
здоб. канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 2
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 38
мультимедійних лекцій — 52
практичних занять — 20
Проведено:
відкритих лекцій — 6
відкритих практичних занять — 4
Розроблено:
тестових завдань
та відповідей до них — 64
Видано:

методичний посібник — 1
методичних рекомендацій — 3
Подано до друку:
посібників — 5
методичних рекомендацій — 2
Дистанційне навчання
підготовлено навчально-методичних комплексів — 13
гіпертекстових підручників — 2
Керівництво
практикою студентів
стажування — 22
Кількість студентів студентського наукового товариства — 22
Науково-дослідна робота
опубліковано статей — 22
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних —6
всеукраїнських — 1
вузівських — 2
Профорієнтаційна діяльність:
Робота з вищими навчальними закладами — 17
Госпрозрахункова діяльність:
• 37 000 грн.
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Кафедра промислової фармації та економіки
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 223 м 2
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 — 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. — 1
підвищення кваліфікації — 1
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 5
семінарських та практичних занять — 8
тестових завдань — 60
Видано:
посібників — 1
Подано до друку:
метод. рекомендації — 1
Виховна робота:
Кураторство над слухачами тематичних циклів з підвищення кваліфікації —
15 циклів.
Науково-дослідна робота:
Проводиться за напрямами: «Технологія
одержання оригінальних та комбінова-
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них фармацевтичних засобів у різних лікарських формах»; «Організація промислового виробництва та стандартизація лікарських засобів».
Наукове
та
методичне
співробітництво з виробниками лікарських засобів
та науково-дослідними установами: ТОВ
ФК «Здоров’я», ТОВ ДКП «Фармацевтична
фабрика» (м. Житомир), ПрАТ «Національна гомеопатична спілка», Харківським обласним центром служби крові, Луганською
обласною станцією переливання крові, Інститутом проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського, Інститутом проблем
кріобіології та кріомедицини НАН України.
Видано монографію — 1
Отримано патентів — 2
Опубліковано статей — 10
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 3
Госпрозрахункова діяльність:
Післядипломна підготовка спеціалістів
фармації на циклах тематичного удосконалення — 328 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Під час виїзних циклів для слухачів курсів
підвищення кваліфікації проведені презентації спеціальностей НФаУ. Інформацію
про можливості навчання в НФаУ отримали 220 осіб.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра технології та безпеки ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Пімінов
Олександр Фомич

Цубанова Н.А.

д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 102 м2
навчальні лабораторії — 4
лаборантська — 1.
одиниць сучасного обладнання — 31
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів докт. дис. — 3
захищено докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 7 чол.
Методична робота:
Розроблено:
програму нового циклу тематичного удосконалення спеціалістів фармації.
Оновлено:
відповідно 5 робочих програм.
Підготовлено:
текстів лекцій — 19
практичних занять — 191
Проведено:
відкритих лекцій — 4, лекція майстерклассу — 1
відкритих практичних занять — 5
розроблено нових тестових завдань — 764
Дистанційне навчання:
Подано до Центру дистанційного навчання
електронний підручник.
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів — 3
Опубліковано праць — 9
Участь у конференціях — 3
Видавнича діяльність:
Видано:
монографію з грифом МОН України,
1 збірник завдань.

к. фарм. н., доц.

Подано до друку:
посібників — 2
методичних рекомендацій — 1
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 25
отримано 8 патентів.
Участь у науково-практичних форумах:
міжнародних — 6
всеукраїнських — 2
семінарах — 1
Проведено засідання «круглого столу» «Проблемні питання адаптації навчальних програм до сучасних вимог у системі післядипломної освіти».
Госпрозрахункова діяльність —
548 790 грн.
Профорієнтаційна
діяльність:
Робота з цільовою аудиторією на циклах
підвищення кваліфікації: м. Харків та Харківська обл, м. Київ та Київська обл., м. Севастополь, Донецька обл., Чернігівська
обл., Одеська обл., Сумська обл., Полтавська обл., Ровенська обл., Житомирська
обл., Тернопільська обл., Волинська обл.,
Луганська обл.
Контингент: фахівці фармації та медицини (понад 600 осіб).
Громадська
діяльність:
Проф. Пімінов О.Ф. — член Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти при МОЗ України; Спец.
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.
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Кафедра управління та економіки фармації
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Толочко
Валентин Михайлович

Галій Л.В.

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

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 120 м 2
навчальні лабораторії — 1
лаборантська — 1
кабінет завідувача — 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 2
кандидатів наук — 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 2
здобувачів канд. дис. — 1
здобувачів докт. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 1
захищено докт. дис. — 1
Підвищення кваліфікації — 1 особа
Методична робота:
Підготовлено:
текстів лекцій — 9
практичних занять — 9
Проведено:
відкритих лекцій — 9
відкритих практичних занять — 4
Видано:
метод. рекомендацій — 6
навчальних посібників — 1
Подано до друку:
метод. рекомендації — 6
Дистанційне навчання:
відпрацювання елементів дисертаційного навчання, їх апробація і впровадження
у навчальний процес.
Доповнено збірку електронних метод. рекомендацій до лаб. та практ. занять — 29
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д. фарм. н., доц.

Виховна робота:
Кураторство над інтернами та слухачами
передатестаційних та тематичних циклів
з підвищення кваліфікації — 19 циклів.
Наукова-дослідна робота:
видано метод. реком. і інформ. листів — 10
опубліковано статей — 25, в т.ч. за кордоном — 3
опубліковано тез доповідей — 27, в т.ч.
за кордоном — 9
отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір — 2
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 9
всеукраїнських — 14
вузівських — 4
Госпрозрахункова діяльність:
завершення виконання госпрозрахункової
НДР — 24 тис. грн. та початок виконання нової госпрозрахункової НДР — 35,4 тис. грн.
Підготовка канд. дисертації на умовах госпрозрахунку (Серопян Т.М.) — 33,6 тис. грн.
Післядипломна підготовка інтернів та слухачів на госпрозрахункових умовах —
2678,33 тис. грн.
Спонсорська допомога для покращення
ТЗН, обладнання та ін. — 10,0 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
робота під час виїзних циклів — понад
600 осіб.
Сайт кафедри http://uef-ipksf.at.ua

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Кафедра фармацевтичного права
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Шаповалова
Вікторія Олексіївна

Абросимов О.С.

д. фарм. н., проф.

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. — 8
здобувачів докт. дис. — 5
захищено канд. дис. — 1
Методична робота:
Підготовлено:  
текстів лекцій — 5
Розроблено:
методичних рекомендацій — 4
Науково-дослідна робота:
опубліковано статей — 23
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 4
Кількість студентів СНТ — 13
Науково-дослідна робота здійснюється
за такими напрямками:

к. фарм. н., доц.

• Фармацевтичне право: фармацевтичне законодавство — нормативно-правове
регулювання контрольно-дозвільної системи обігу психоактивних лікарських засобів (ЛЗ) усіх номенклатурно-правових
і класифікаційно-правових груп
• Фармацевтичне право: судова фармація — незаконний обіг психоактивних речовин, фальсифікованих ЛЗ
• Фармацевтичне право: доказова фармація — профіль безпеки ЛЗ; розробка нових
ЛЗ на основі сильнодіючих, отруйних, психотропних речовин, наркотичних, одурманюючих засобів і прекурсорів.
Госпрозрахункова діяльність:
Підготовка наукових кадрів — 24 160 грн.
За рахунок проведення госпрозрахункових циклів тематичного удосконалення —
82 500 грн.
Громадська діяльність.
Нагороди:
Грамоти і подяки Харківського міського голови; Почесні грамоти Харківської обласної колегії адвокатів.
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Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків
Завідувач кафедри

Резерв на посаду
завідувача кафедри:

Гарна
Світлана Василівна

Владимирова І.М.

д. фарм. н., доц.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри — 73,54 м2
одиниць сучасного обладнання — 7
бібліотека — 69 прим.
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук — 4
кандидатів наук — 17
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів — 1
здобувачів канд. дис. — 5
здобувачів докт. дис. — 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. — 2
затверджено докт. дис. — 1
затверджено канд. дис. — 2
Підвищення кваліфікації — 7 осіб
Навчальний процес:
Проведено 7 передатестаційних та 13 циклів тематичного удосконалення, цикли
«Інтернатура», на яких пройшли навчання
769 слухачів та 399 інтернів.
Методична робота:
Розроблено та затверджено програму
та навчальний план циклу тематичного
удосконалення
Підготовлено:
текстів лекцій — 8
практичних занять — 7
Проведено:
відкритих лекцій — 5
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к. фарм. н., доцент

Науково-дослідна робота
опубліковано статей — 15, тез — 18,
отримано патентів — 3
Співробітництво з установами фармації: ВО «Фармація» областей України,
контрольно-аналітичні лабораторії, Держслужба з лікарських засобів різних регіонів
України, ТОВ «НВФК «Ейм», ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ», ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Участь у науковопрактичних конференціях:
міжнародних — 1
всеукраїнських — 7
вузівських —1
Госпрозрахункова діяльність:
2 924 600 грн., у т. ч. 506 450 грн. — курси
підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 2 418 150 грн. — інтернатура.
Профорієнтаційна діяльність:
Київ, Тернопіль Луцьк, Вінниця, Суми,
Чернігів, Харків, Полтава, Луганськ, Черкаси, Житомир, Дніпропетровськ.
Ексклюзивна діяльність кафедри:
аспірант Хохлова К.О. з 1.07 до 30.09.2011 р.
проходила стажування в Американській
Фармакопеї, м. Роквіль, Меріленд за програмою «USP Visiting Scientists Program»,
тематика проекту «Development of USP
Pharmacopeial Monographs for Botanical Dietary Supplements».
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Студентське наукове товариство
Участь студентів у СНТ
Кафедра

К-ть
Нагодрук.
роди
праць
Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
13
11
3
Іноземних мов
37
5
5
Суспільних наук
20
20
–
Фізичного виховання та здоров’я
10
6
2
Гуманітарних наук
7
7
–
Фундаментальної та мовної підготовки
22
23
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
8
5
2
Фармакоінформатики
18
17
3
Процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
2
1
–
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
8
1
–
Фізичної та колоїдної хімії
5
–
1
Аналітичної хімії
8
5
–
Органічної хімії
5
3
1
Фармакогнозії
64
47
3
Хімії природних сполук
59
13
–
Медичної хімії
46
22
4
Фармацевтичної хімії
24
14
–
Токсикологічної хімії
2
–
–
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
52
46
2
Технології ліків
27
15
–
Заводської технології ліків
130
14
3
Промислової фармації
50
12
–
Біотехнології
25
22
–
Косметології та аромології
13
3
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
13
26
7
Ботаніки
15
14
–
Біологічної хімії
25
9
1
Мікробіології, вірусології та імунології
15
14
–
Патологічної фізіології
27
10
5
Клінічної лабораторної діагностики
10
7
–
Фармакології
32
17
–
Фармакотерапії
9
10
–
Клінічної фармакології та фарм. опіки
26
15
6
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
31
17
–
Менеджменту та маркетингу у фармації
70
26
–
Організації та економіки фармації
39
4
3
Соціальної фармації
15
9
–
Фармакоекономіки
20
34
4
К-ть
студ.

Участь студентів
у олімпіадах/
Підготов.
конференціях
диплом./
магістер.
робіт
Всеукр. Обл.
–
2
4
1
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

5
–
–

–
–
–

–
–
332

–
–
–
3
1
1
15
1
–

–
1
–
–
–
–
–
5
–

–
–
–
1
22/16
18/26
13/1
28
1

8
25
18
12
4
–

–
52
–
–
–
–

40
7/9
47/63
39
16/3
5/7

11
3
1
15
10
–
6
1
–

4
–
1
–
–
–
–
–
–

2
3
1
1
1
–
1
–
9/9

3
–
12
–
7

–
–
–
–
1

2
18/49
11/28
8/10
20
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Управління якістю
Управління та економіки підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки фармації
Технології та безпеки ліків
Клінічної фармакології
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації та сертифікації ліків
Промислової фармації та економіки

–
18
18
ІПКСФ
13
–
3
6
22
–
–

–
25
16

–
3
–

–
3
2

–
1
–

–
78/20
46

35
–
9
6
2
–
–

–
–
–
2
–
–
–

2
–
3
2
2
–
–

1
–
–
1
–
–
–

–
–
–
2
22
–
–

Видання кафедр
Кафедра

Українознавства
та латинської мови
Іноземних мов
Суспільних наук
Фізичного виховання
та здоров’я
Гуманітарних наук
Фундаментальної та мовної
підготовки
Фізики
Фармакоінформатики
Процесів та апаратів хім.фарм. виробництв

Видано

підметод.
підруч. посіб. практ. зб. зав. метод.
рек. руч. посіб. практ. зб. зав. рек.
Гуманітарні кафедри
2

2

–

–

1

1

4

–

–

–

–
–

1
–

–
1

2
–

5
1

2
–

1
3

1
–

–
–

–
–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

5

–

1
1

–
–

–
–

–
2

1

4

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
–
2
–
2
2
2
4
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
1
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
3
–
2
5
2

–
–
–
1
–
1

7
1
–
1
–
–

–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Фізико-математичні та інженерні кафедри
2
1
–
–
4
–
–
1
–
–
3
–
1

Неорганічної хімії
Фізичної та колоїдної хімії
Аналітичної хімії
Органічної хімії
Фармакогнозії
Хімії природних сполук
Медичної хімії
Фармацевтичної хімії
Токсикологічної хімії

–
1
–
–
1
1
–
1
–

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

–
1
–
–
–
–
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Подано до друку

–

–

–

4

Хімічні кафедри
–
–
–
–
2
–
–
–
2
–
–
–
1
–
1
–
–
–
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
Технологічні кафедри
9
1
–
1
8
1
–
5
1
1
–
–
–
1
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
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Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології
та анатомії
Ботаніки
Біологічної хімії
Мікробіології, вірусології
та імунології
Патологічної фізіології
Клінічної лабораторної діагностики
Фармакології
Фармакотерапії
Клінічної фармакології
та фарм. опіки
Товарознавства
Менеджменту та маркетингу у фармації
Організації та економіки
фармації
Соціальної фармації
Фармакоекономіки
Управління якістю
Управління та економіки
підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки
фармації
Технології та безпеки ліків
Клінічної фармакології
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації
та сертифікації ліків
Промислової фармації
та економіки

–

3

–

1

–

–

1

–

–

–

–
–

4
2

–
–

–
3

12
1

1
–

4
–

–
1

–
3

4
1

–

1

–

–

–

–

5

–

–

3

–

1

–

–

–

–

1

–

–

1

–

1

–

1

3

–

2

2

1

2

2
–

–
1

–
–

1
–

3
–

1
–

1
–

–
–

1
–

1
–

1

5

–

–

9

2

3

–

–

19

Економіко-управлінські кафедри
–
1
2
–
–
–

–

–

–

–

2

1

3

3

33

–

1

2

–

–

–

4

3

5

8

–

2

4

3

6

–
–
–

1
1
1

–
–
–

–
1
–

–
1
–

–
–
–

–
1
2

–
–
–

–
–
–

–
–
1

–

7

–

–

2

–

6

–

–

52

–

3

–

–

–

–

6

–

–

45

–

–

ІПКСФ
–
–

4

–

–

–

–

–

–

1

–

–

6

–

–

–

–

6

–
–
2

–
1
1

–
–
–

1
–
–

–
–
3

–
–
–

2
3
5

–
–
–

–
–
–

1
–
2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

Методична робота кафедр
Кафедра
Українознавства та латинської мови
Іноземних мов
Суспільних наук
Фізичного виховання та здоров’я

Нові
Нові
тексти
ПЗ
лекцій
Гуманітарні кафедри
–
–
–
130
89
55
–
–

Відкр.
лекції

Відкр.
ПЗ

1
–
2
–

3
3
1
2

Май- Тестові
стерзавд.
клас та відп.
–
–
–
–

823
1500
506
–

227

Здобутки Факультетів та кафедр НФаУ за 2011/2012 н. р.
Гуманітарних наук
–
26
–
Фундаментальної та мовної підготовки
86
62
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
50
20
4
Фармакоінформатики
24
31
4
Процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
2
120
7
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
44
2
1
Фізичної та колоїдної хімії
2
1
6
Аналітичної хімії
72
4
3
Органічної хімії
102
10
2
Фармакогнозії
18
6
4
Хімії природних сполук
16
17
2
Медичної хімії
25
10
7
Фармацевтичної хімії
15
8
5
Токсикологічної хімії
34
4
2
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
4
4
1
Технології ліків
9
5
2
Заводської технології ліків
6
4
3
Промислової фармації
82
5
3
Біотехнології
65
58
2
Косметології та аромології
10
9
2
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
19
11
2
Ботаніки
8
2
3
Біологічної хімії
18
16
3
Мікробіології, вірусології та імунології
10
20
2
Патологічної фізіології
16
2
2
Клінічної лабораторної діагностики
52
74
8
Фармакології
30
30
8
Фармакотерапії
16
27
19
Клінічної фармакології та фарм. опіки
91
137
4
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
27
10
4
Менеджменту та маркетингу у фармації
231
107
4
Організації та економіки фармації
52
38
5
Соціальної фармації
23
9
2
Фармакоекономіки
36
35
7
Управління якістю
20
30
6
Управління та економіки підприємства
131
223
7
Менеджменту та адміністрування
82
146
9
ІПКСФ
Фармацевтичного права
5
–
1
Управління та економіки фармації
9
9
9
Технології та безпеки ліків
19
191
4
Клінічної фармакології
–
–
–
Педагогіки і психології
38
20
6
Якості, стандартизація та сертифікації ліків
8
7
5
Промислової фармації та економіки
5
8
–
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4
2

–
–

12
193

5
6
5

1
–
–

130
–
200

1
2
2
2
4
2
5
4
2

–
–
1
6
–
–
–
–
–

175
58
24
1260
1
500
60
800
150

3
2
2
1
2
2

2
1
1
1
–
–

10
60
30
1200
250
280

3
–
2
2
6
14
10
15
5

–
–
2
2
2
1
2
–
–

690
310
50
120
30
7243
330
350
1290

4
3
4
2
5
4
4
12

–
5
2
–
–
2
–
–

17
466
320
–
567
100
1370
773

–
4
5
–
4
–
–

–
1
1
–
–
–
–

–
1548
764
–
64
250
60
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Наукова робота кафедр

(конференції, семінари та участь у грантах)
Кафедра

Конференції
міжнар. всеукр.

Семінари
вузів.

вузів.

Участь
у грантах

2
1
–
–
–

–
1
2
–
–

–
–
–
–
–

–

–

–

1
1

2
–

1
–

–

–

–

2
1
–
1
1
–
–
–
–

–
–
1
–
2
–
–
–
–

–
–
–
–
–
1
–
–
–

1
–
–
–
2
–

1
2
1
–
–
–

–
1
–
–
–
–

–
–
–
–
–
6
3
7
2

–
–
–
–
1
8
3
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
3

–

–

–

–

5

–

9

5

–

міжнар. всеукр.

Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
10
2
1
–
Іноземних мов
–
1
5
–
Суспільних наук
4
7
–
–
Фізичного виховання та здоров’я
2
4
2
–
Гуманітарних наук
1
2
2
–
Фундаментальної та мовної підго7
6
3
–
товки
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
12
6
–
–
Фармакоінформатики
1
29
–
–
Процесів та апаратів хім.-фарм. ви1
3
2
–
робництв
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
1
2
–
–
Фізичної та колоїдної хімії
9
13
2
–
Аналітичної хімії
3
11
4
1
Органічної хімії
–
–
1
–
Фармакогнозії
6
1
5
–
Хімії природних сполук
26
8
13
–
Медичної хімії
2
4
1
–
Фармацевтичної хімії
–
9
–
–
Токсикологічної хімії
4
2
1
–
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
7
6
1
–
Технології ліків
20
31
24
–
Заводської технології ліків
2
2
–
1
Промислової фармації
2
7
2
–
Біотехнології
10
2
1
–
Косметології та аромології
–
2
2
–
Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
16
16
1
–
Ботаніки
–
1
2
1
Біологічної хімії
2
3
–
1
Мікробіології, вірусології та імунології
–
15
–
–
Патологічної фізіології
38
10
–
–
Клінічної лабораторної діагностики
3
9
5
1
Фармакології
7
9
7
2
Фармакотерапії
13
11
5
–
Клінічної фармакології та фарм. опіки
18
21
3
–
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
–
3
–
–
Менеджменту та маркетингу у фар51
9
–
–
мації
Організації та економіки фармації
2
6
4
–
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Соціальної фармації
Фармакоекономіки
Управління якістю
Управління та економіки підприємства
Менеджменту та адміністрування
Фармацевтичного права
Управління та економіки фармації
Технології та безпеки ліків
Клінічної фармакології
Педагогіки і психології
Якості, стандартизації та сертифікації ліків
Промислової фармації та економіки

4
3
4

3
18
5

1
1
5

–
–
5

–
4
5

–
–
–

–
–
–

11

11

–

–

–

1

8

6

3

–

–

–

–

4
9
6
3
6

8
ІПКСФ
1
10
2
4
1

–
4
–
3
2

–
–
–
–
–

–
–
1
1
–

4
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1

7

1

1

–

–

–

1

4

–

–

–

–

–

Статті та наукові видання
Видано
Опубліковано статей
інформ.
Кафедра
(журнали)
монографій
листів
і рекомендацій
Гуманітарні кафедри
Українознавства та латинської мови
18
–
–
Іноземних мов
49
–
–
Суспільних наук
12
1
–
Фізичного виховання та здоров’я
11
–
1
Гуманітарних наук
9
–
–
Фундаментальної та мовної підготовки
72
–
–
Фізико-математичні та інженерні кафедри
Фізики
24
–
2
Фармакоінформатики
3
–
–
Процесів та апаратів хім.-фарм. виробництв
5
–
–
Хімічні кафедри
Неорганічної хімії
8
–
–
Фізичної та колоїдної хімії
25
1
–
Аналітичної хімії
17
–
2
Органічної хімії
7
–
–
Фармакогнозії
54
1
2
Хімії природних сполук
79
–
1
Медичної хімії
19
–
–
Фармацевтичної хімії
30
–
2
Токсикологічної хімії
18
–
2
Технологічні кафедри
Аптечної технології ліків
38
2
2
Технології ліків
51
–
5
Заводської технології ліків
32
–
1
Промислової фармації
9
–
–
Біотехнології
15
–
–
Косметології та аромології
17
–
–
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Медико-біологічні кафедри
Біології, фізіології та анатомії
22
Ботаніки
38
Біологічної хімії
17
Мікробіології, вірусології та імунології
10
Патологічної фізіології
42
Клінічної лабораторної діагностики
19
Фармакології
58
Фармакотерапії
36
Клінічної фармакології та фарм. опіки
86
Економіко-управлінські кафедри
Товарознавства
11
Менеджменту та маркетингу у фармації
32
Організації та економіки фармації
24
Соціальної фармації
8
Фармакоекономіки
21
Управління якістю
22
Управління та економіки підприємства
47
Менеджменту та адміністрування
19
ІПКСФ
Фармацевтичного права
23
Управління та економіки фармації
25
Технології та безпеки ліків
25
Клінічної фармакології
12
Педагогіки і психології
22
Якості, стандартизації та сертифікації ліків
15
Промислової фармації та економіки
10

–
–
–
–
–
–
–
–
1

1
2
1
1
–
2
9
–
1

–
–
1
–
–
1
1
–

–
1
4
–
–
–
1
–

–
–
–
–
–
–
1

3
10
–
1
–
–
–
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Особисті досягнення
ректора В.П. Черних

у навчально-виховній,
науково-педагогічній,
методичній, видавничій діяльності
у 2011/2012 навчальному році
Член-кореспондент НАН України (1997), доктор
фармацевтичних наук (1977), доктор хімічних наук (1990),
професор (1980), заслужений винахідник України (1982),
заслужений діяч науки і техніки України (1991), лауреат
Державної премії України (2000), завідувач кафедри органічної хімії (з 1985), ректор Національного фармацевтичного університету (з 1980).
Почесний громадянин м. Харкова (2011).

Участь у роботі державних, наукових та громадських установ
• Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна фармація».
• Голова проблемної комісії «Фармація» МОЗ і МОН України;
• Голова науково-методичної комісії з фармації МОН України;
• Член Вченої ради ДП «Фармакологічний центр» МОЗ України;
• Член Президії Фармакопейного Комітету МОЗ України;
• Член Вченої медичної ради МОЗ України;
• Член бюро ДП «Фармакологічний центр» з реєстрації лікарських засобів і лікарських препаратів;
• Член секції хімії та хімічної технології Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки;
• Член Хімічного відділення НАН України;
• Член Колегії Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів МОЗ України;
• Член експертної Ради ВАК України в галузі органічної та фармацевтичної хімії;
• Член редколегій 17-ти науково-практичних та наукових журналів: «Провізор»,
«Фармацевтичний журнал», «Медична освіта», «Сучасна гастроентерологія та гепатологія», «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»; «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»; «Український біофармацевтичний журнал»; «Фармацевтичний часопис»; «Фармаком»; «Український медичний альманах»; «Український терапевтичний журнал»; «Медицина сьогодні і завтра»;
«Експериментальна і клінічна медицина»; «Раціональна фармакотерапія»;
• Голова Спеціалізованої вченої ради НФаУ;
• Член координаційної ради при Харківській облдержадміністрації з питань охорони здоров’я та медичної допомоги населенню області;
• Член колегії Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (2012 р.)
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АКТИВ РЕКТОРА

Навчально-педагогічна робота
Прочитано лекції майстер-класу обсягом 40 год. для студентів ІІ курсу фармацевтичного, медико-фармацевтичного, промислового, іноземного факультетів НФаУ за темами:
– «Фармацевтична освіта і фармацевтична індустрія»;
– «Роль органічної хімії в системі фармацевтичної освіти»;
– «Конструювання, синтез та модифікація нових гетероциклічних систем з метою
пошуку високоефективних лікарських засобів (Хімія ліків)»;
– «Міжпредметні зв’язки органічної хімії з дисциплінами фармацевтичного профілю»;
– «Здоровий спосіб життя».
Підготовлено базові лекції по курсу з органічної хімії з мультимедійною презентацією українською, російською та англійською мовами.

Підготовка навчально-методичних видань
За редакцією В.П. Черних видано навчально-методичні видання:
1. Методичні вказівки з органічної хімії (для студентів факультету фармацевтичної
ступеневої освіти зі спеціальностей «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних
засобів», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія»). — Х.: Вид-во НФаУ, 2011. — 85 с.
2. Тестові завдання з органічної хімії для підготовки до Ліцензійного іспиту «Крок-1
Фармація» з поясненнями. — 267 с.
3. Тестовые задания по органической химии для подготовки к Лицензионному
экзамену «Крок-1 Фармація» с пояснениями. — 267 с.
4. ORGANIC CHEMІSTRY basic lecture course : навчальний посібник для студентів
англійського відділення факультету з підготовки іноземних громадян / V.P. Chernykh,
L.A. Shemchuk.

Наукова діяльність
В.П.Черних — учений хімік-органік, фахівець у галузі цілеспрямованого синтезу біологічно активних речовин, зокрема хімії гетероциклічних сполук, фізико-органічної,
комбінаторної, медичної та фармацевтичної хімії. Очолює дослідження у науковому напрямі з конструювання базових структур нових молекул та синтезу нових біологічно активних речовин, розробки на їх основі інноваційних лікарських препаратів.
У рамках наукової школи на кафедрі органічної хімії під керівництвом В.П. Черних
проводяться дослідження:
– Цілеспрямований синтез нових біологічно активних речовин серед похідних дикарбонових кислот і створення на їх основі різних гетероциклічних структур, вивчення
їх реакційної здатності;
– 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;
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– Використання мікрохвильового опромінення для активації хімічних процесів;
– Використання нанотрубок для забезпечення адресної доставки діючої речовини.
Керівництво дисертаційними роботами. Під керівництвом В.П. Черних виконується докторська дисертація (доцент кафедри органічної хімії С.В. Власов).
Видано монографію: Фармацевтический сектор. Путь к евроинтеграции 2001–2010 /
Под ред. В.П. Черных, С.Н. Коваленко. — К.: Морион, 2011. — 268 с.
Патенти. У базі винаходів та корисних моделей Укрпатенту зазначено 348 авторських свідоцтв та 126 патентів, автором або співавтором яких є В.П. Черних.
У 2011/2012 н.р. отримано 7 патентів:
– Патент на винахід 94866, Україна, С07С 233/02 (2006.01), A61К 31/197 (2006.01), A61P
7/10 (2006.01), A61P 25/08 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01). γ-(R-Бензолоксамідо)-бутанові
кислоти, які мають діуретичну, протизапальну та анальгетичну активність/ В.П. Черних,
В.А. Георгіянц, І.П. Банний, Н.І. Банна, В.М. Савченко, О.В. Колесніков, А.В. Глущенко. —
Заявлено 23.06.2010, опубл. 10.06.2011. — Бюл. №11.
– Патент на винахід 95531, Україна, С07D 239/91 (2006.01), А61К 31/505 (2006.01), А61P
25/08 (2006.01). Похідні 3-арил-2-(діарил-гідроксиметил)-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну,
які виявляють протисудомну активність/ Д.В. Левашов, С.Ю. Штриголь, Л.А. Шемчук,
В.П. Черних. — Заявлено 22.12.2009, опубл. 10.08.2011. — Бюл. №15.
– Патент на винахід 96843, Україна, C07D 285/13 (2006.01), C07D 311/04 (2006.01), C07D
311/58 (2006.01), C07D 407/04 (2006.01), C07D 417/04 (2006.01), A61K 31/352 (2006.01), A61K
31/381 (2006.01), A61K 31/41 (2006.01). Спосіб одержання 5-[2-(ариліміно)-2Н-хромен-3-іл]1,3,4-тіадіазол-2-амінів/ В.П. Черних, С.М. Коваленко, П.Є. Шинкаренко, С.В. Власов. —
Заявлено 19.04.2010, опубл. 12.12.2011. — Бюл. №23.
– Патент на винахід 96849, Україна, C07D 239/88 (2006.01), C07D 239/93 (2006.01),
C07D 249/08 (2006.01), C07D 249/12 (2006.01), C07D 311/04 (2006.01), C07D 311/58 (2006.01),
C07D 405/04 (2006.01), C07D 407/04 (2006.01), C07D 417/04 (2006.01), A61K 31/352 (2006.01),
A61K 31/385 (2006.01), A61K 31/4196 (2006.01), A61K 31/4375 (2006.01). 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 26.04.2010, опубл. 12.12.2011. —
Бюл. №23.
– Патент на винахід 96878, Україна, A61K 31/185 (2006.01), A61K 31/385 (2006.01), A61K
31/495 (2006.01), A61K 36/533 (2006.01), A61K 36/734 (2006.01), A61P 9/02 (2006.01), A61P 9/10
(2006.01). Засіб для лікування захворювань серцево-судинної системи і регулювання метаболічних процесів/ С.М. Коваленко, В.П. Черних, І.Ф. Макаревич, Ю.І. Губін, Л.В. Яковлєва, І.А. Нестерцова, О.В. Улесов, С.М. Шевченко, Ю.В. Філіпенко. — Заявлено 19.08.2010,
опубл. 12.12.2011. — Бюл. №23.
– Патент на корисну модель 56338, Україна, C07C 233/02 (2006.01), A61K 31/197
(2006.01), A61P 25/08 (2006.01), A61P 29/00. γ-(R-бензол-оксамідо)-бутанова кислота, сполуки якої мають діуретичну, протизапальну та анальгетичну активність/ В.П. Черних,
В.А. Георгіянц, І.П. Банний, Н.І. Банна, В.М. Савченко, О.В. Колесніков, А.В. Глущенко. —
Заявлено 23.06.2010, опубл. 10.01.2011. — Бюл. №1.
– Патент на корисну модель 64626, Україна, C07C 233/02 (2006.01), A61K 31/197
(2006.01), A61P 25/08 (2006.01), A61P 29/00. γ-(4-N-R-оксамідосульфоніл-бензолоксамідо)бутанові кислоти, які мають діуретичну та протисудомну активність/ В.П. Черних,
І.П. Банний, В.А. Георгіянц, Н.І. Банна, Б.А. Самура, О.С. Криськів, В.М. Савченко, С.А. Челембієнко. — Заявлено 26.04.2011, опубл. 10.11.2011. — Бюл. №21.
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Заявки на патенти
– Заявка на винахід: «1-Метил-4((2-фенілетил)карбомоїл) піридийний йодид, який
проявляє аналгетичну, протизапальну та жарознижуючу активнсті», авторів В.П. Черних, С.М. Коваленко, Л.В. Яковлева, О.М. Шаповал, А.О. Сілаєв, Т.І. Савченко, О.С. Ромелашвілі, №а 2011 03020.
– Заявка на винахід: «Похідні амідів кватернізованих піридин карбонових кислот,
які проявляють аналгетичну активність», авторів В.П. Черних, С.М. Коваленко, Л.В. Яковлева, О.М. Шаповал, А.О. Сілаєв, Т.І. Савченко, О.С. Ромелашвілі, №а 2011 03033.
– Заявка на винахід: «γ(4-N-R-Оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанові кислоти, які мають діуретичну та протисудомну активність», авторів В.П. Черних, І.П. Банний, В.А. Георгіянц, Н.І. Банна, Б.А. Самура, О.С. Криськів, В.М. Савченко, С.А. Челембієнко, №а 2011 05232.

Розробка та впровадження 10 лікарських засобів
(у співаторстві з В.П. Черних)

2 фаза клінічних випробувань
1. Глісульфазид (таблетки 0,25, вкриті оболонкою) — гіпоглікемічний засіб для лікування інсуліннезалежного цукрового діабету. Автори: Черних В.П., Макуріна В.І. Розроблено технічний, технологічний регламенти та АНД на таблетки.
2. Сукцифенат (ліофілізований порошок) — гемостатичний засіб. Автори: Черних В.П., Гриценко І.С., Тихова Л.І., Березнякова А.І. Напрацьована лікарська форма для
проведення 2 фази клінічних досліджень, розроблено пакет АНД і технологічні регламенти на субстанцію і лікарську форму, розроблені і затверджені протоколи досліджень
на 2 фазу клінічних випробувань.
1 фаза клінічних випробувань
3. Пролідоксид (мазь) — протизапальний, антимікробний, ранозагоюючий, місцевоанестезуючий засіб. Автори: Тихонов О.І., Черних В.П., Ярних Т.Г., Хохленкова Н.В. Препарат проходить І фазу клінічних випробувань. Планується впровадження
на ВАТ ФК «Здоров’я».
Завершені доклінічні дослідження
4. Анальбен-ретард (таблетки 0,02) — протизапальний та анальгетичний засіб
з групи НПЗЗ. Автори: Черних В.П., Кабачний В.І., Левітін Є.Я., Яковлєва Л.В., Оридорога В.О. Проведено доклінічні дослідження нової пролонгованої лікарської форми
на основі субстанції.
5. Венотропін (гранули) — венотонізуючий, антитромботичний засіб. Автори:
Черних В.П., Спиридонов В.М., Яковлєва Л.В., Чуєшов В.І., Спиридонов С.В., Цубанова Н.О. Розроблено проект АНД, проект регламенту. Планується впровадження
на ВАТ ФК «Здоров’я».
6. Таблетки з глюкорибіном та диклофенаком натрію — хондропротекторна,
протизапальна та анальгетична дія. Засіб для лікування запалення суглобів. Автори: Черних В.П., Січкар А.А., Пашнєв П.Д., Зупанець І.А. Завершені доклінічні дослідження.
Продовжуються доклінічні дослідження
оригінальних лікарських препаратів
7. Анальбен-ретард (таблетки 0,005) — анальгетичний, протизапальний засіб. Автори: Черних В.П., Яковлєва Л.В., Оридорога В.О., та ін. Автори: Проводяться доклінічні
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випробування нової пролонгованої форми, отримано 4 кг субстанції на ВАТ ФК «Здоров’я».
Виробник ДП Завод «Хімічних реактивів».
8. Гінкгофіт (гранули) — для лікування порушень мозкового та периферичного кровообігу. Автори: Черних В.П., Губін Ю.І., Макаревич І.Ф., Улесов А.В., Бухарина Є.В., Купраш Л.А., Гриценко І.С., Коваленко С.М. Завершено вивчення специфічної
фармакологічної дії.
9. Елгацин (таблетки 0,01) — проводяться фармакологічні дослідження геропротекторної дії препарату. Автори: Черних В.П., Яковлєва Л.В., Карбушева І.В., Шаламай А.С.,
Безпалько Л.В. Проводяться доклінічні дослідження препарату.
10. Фітоглюнор (лікарський збір) — цукрознижувальна дія. Автори: Черних В.П.,
Яковлєва Л.В., Болоховець Г.С., Кисличенко В.С., Кошова О.Ю. Проводяться доклінічні
дослідження препарату.

Опубліковані наукові статі

1. Використання 1-R-6-амiноурацилiв в одностадiйному синтезi 1-R-5,5-дифенiл-5,7дигiдро-1Н-пiроло[2,3-d]пiримiдин-2,4,6-трiонiв / К.М. Ситнiк, Г.В. Григорiв, Л.А. Шемчук, В.П. Черних // Журн. орган. та фармац. хiмiї.— 2011. — Т. 9, вип. 2. — С. 3–8.
2. Studying the Grignard reaction of qunazolinone derivatives containing an ester
group / Shemchuk L.A., Levashov D.V., Al-Asri Jamil M., Shenhof Y.A., Arzumanov P.S.,
Chernykh V.P. // Журн. орган. та фармац. хiмiї. — 2011. — Т. 9, вип. 2 (35). — С. 36–39.
3. Синтез та хімічні перетворення фурфуриламіду 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти / Ю.О. Шенгоф, П.С. Арзуманов, В.П. Черних, Л.А. Шемчук // Журн. орган. та фармац. хiмiї. — 2011. — Т. 9, вип. 4 (35). — С. 13–16.
4. Синтез нових 3-заміщених 1-алкіл-5-метил-6-(3-арил-1,2,4-оксадіазол-5-іл)тієно[2,3-d]піримі-дин-2,4(1Н,3Н)-діонів та їх протимікробна активність / С.В. Власов,
С.М. Коваленко, А.І. Федосов, В.П. Черних // Журн. орган. та фармац. хiмiї. — 2011. —
Т. 9, №3. — С. 51–55.
5. Становлення фармацевтичної освіти XII–XVII ст. у країнах Західної Європи /
С.В. Огарь, В.П. Черних // Вісник фармації. — 2011.— №4. — С. 3–7.
6. Сучасні підходи до оновлення стандартів вищої фармацевтичної освіти / В.П. Черних, І.С. Гриценко, С.В. Огарь, Л.М. Віннік // Мед. освіта. — 2012. — №2. — С. 46–48.
7. Упорядкування та значення термінів у фармацевтичній діяльності / В.П. Черних,
І.М. Перцев // Аптека. — 2011. — №47.

Тези доповідей

1. Нацiональний фармацевтичний унiверситет — провiдний науковий центр зi створення апiпрепаратiв в Українi / О.I. Тихонов, В.П. Черних, С.О. Тихонова, Т.Г. Ярних //
Апiтерапiя: сьогодення та майбутнє фармацiї : матерiали IV з’їзду апiтерапевтiв України, м. Київ, 2011 р. — Х., 2011. — С. 3–11.
2. Перспективи розвитку фармацевтичної галузi України / В.П. Черних,
О.В. Посилкiна, В.В. Малий // Актуальнi проблеми розвитку галузевої економiки
та логiстики : матерiали наук.-практ. конф., м. Харкiв, 2011 р. — Х., 2011. — С. 194–197.
3. Фармацевтична технологiя — сучасне та майбутнє / В.П. Черних, Є.В. Гладух,
О.А. Рубан, С.М. Коваленко, О.I. Тихонов, Т.Г. Ярних, В.I. Чуєшов, Д.I. Дмитрiєвський,
О.I. Зайцев // Сучаснi досягнення фармацевтичної технологiї : матерiали II наук.-практ.
конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 17–18 листоп. 2011 р. — Х., 2011. — С. 3–5.
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4. Черних В.П., Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах
України ІІІ–ІV рівнів акредитації : матерiали Всеукр. наук. навч.-метод. конф., м. Тернопіль, 2011 р.— Тернопіль, 2011. — С. 30.
Цитування наукових робіт В.П.Черних за даними бібліографічної та реферативної бази даних Scopus Н-індекс цитування — 8.
Ректором взято участь у конкурсі на вакансію дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю «Хімія» (Київ, НАН України, 9–13. 04.2012 р.).

Організаційна робота у підготовці молодих науковців вищої кваліфікації

Протягом навчального року проведено зустрічі з виконавцями докторських дисертацій (66 осіб) та кандидатами наук від 25 до 45 років (147 осіб) для проведення аналізу
щодо виконання у перспективі докторських дисертацій.

Участь у програмах

«Прямая телефонная линия» газети «Вечерний Харьков» (10.10.2011), інтерв’ю
за темою У чому різниця ліків і ядів»;
«Соціальне перехрестя» телеканалу «ОТБ» за темою «Профробота та працевлаштування випускників»;
«Фабрика ідей» телеканалу «ОТБ» за темою «Нанотехнології у фармації».

Серіальні видання

• Посібник «Абітурієнту НФаУ.
• Організація навчального процесу в НФаУ на 2011/2012 : довідник / М-во охорони
здоров’я України, Нац. фарм. ун-т ; за ред. В.П. Черних, — Х., 2011.— Вип. 14.— 190 с. —
(Академія).
• Здобутки i плани: пiдсумки дiяльностi Нацiонального фармацевтичного
унiверситету за 2010/2011 н. рiк. Напрямки роботи у 2011/2012 н. р. / В.П. Черних, В.В. Журенко, З.Ф. Подстрелова, С.В. Огарь.— Х., 2011.— Вип. 12.— 240 с.
• Конференцiя за результатами практики студентiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету : тез. доп., м. Харкiв, 2012 р. / В.П. Черних, I.С. Гриценко, С.В. Огарь,
О.Я. Барковська.— Х. : Вид-во НФаУ, 2012. — (Наука).
11 публікацій (статті, інтервью) у періодичних виданнях: щотижневик «Аптека»,
«События и комментарии», газети «Вечірній Харків», «Время», «Комсомольская правда»).

Доповіді та лекції у форматі мультимедійних презентацій

Загалом представлено 29 доповідей на конференціях, семінарах, брифінгах, пресконференціях за різноплановою проблемною тематикою.
• Представлено на спільних засіданнях Вченої ради та конференціях трудового колективу НФаУ:
– Постановча доповідь «Підсумки діяльності НФаУ за 2010/2011 н. р.», 30.08.2011 р.
– Звіт «Результати діяльності НФаУ за 2011 р.», 25.12.2011 р.
• Представлено на засіданнях Вченої ради НФаУ 9 мультимедійних інформаційних повідомлень про щомісячні події НФаУ.
• Виїзні цикли лекцій (3): «Фокус на пацієнта — медицина та фармація ХХІ ст.»
(Цикл регіональних науково-практичних конференцій «Актуальные вопросы клинической фармации и фармацевтической опеки в профилактической медицине» у містах Сімферополь, Одеса, Львів, 12–14.09.2011 р.
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Підсумки діяльності НФаУ за 2011/2012 н. р.
• Ректорський прийом для директорів медичних та фармацевтичних коледжів
і училищ України. Презентація «Вища фармацевтична освіта України», 27.10.2011 р.
• Доповіді в МОЗ України (2):
– Підсумки набору студентів у 2011 р. (5.10.2011 р.);
– Підсумки науково-практичної роботи НФаУ за 2011 р. (01.03.2012 р.).
• Доповіді в НАН України (4):
– «Про наукове забезпечення вітчизняного виробництва імпортозамінних лікарських засобів в Україні» (23.11.2012, Президія НАН України);
– Звіт про наукову роботу НФаУ за 2011 р. (21.02.12 р., Відділення хімії НАНУ);
– Доповідь на здобуття звання дійсного члена (академіка) НАНУ «Конструирование, синтез и модификация новых гетероциклических систем с целью поиска высокоэффективных лекарственных субстанций» (9–13. 04.2012 р., Відділення
хімії НАНУ);
– Хімія ліків, Виїзна сесія Відділення хімії НАНУ, Гурзуф, 28–30.05.2012 р.
• Доповіді на конференціях (7):
– Фармация в ритме нано, Харків, НФаУ, науково-практична конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині», 13.10.2012 р.;
– Роль провізора у системі профілактичної медицини, Луганськ, ЛДМУ, навчальнометодична конференція «Підготовка спеціалістів фармації у ВНЗ: здобутки та перспективи майбутнього», (10.11.2011 р.); Черкаський медичний коледж, 20.04.2012 р., Слов’янский
хіміко-механічний технікум, 14.03.2012 р.;
– Хронофармакологія та фармакогенетика: вимоги часу, Харків, НФаУ, ХХІХ
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки — людині. Сучасні проблеми створення, вивчення і клінічної апробації лікарських засобів»,15.03.2012 р.;
– Персоналізована, профілактична та передбачувальна медицина і фармація, Харків, НФаУ, Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених
«Актуальні питання створення нових лікарських засобів», 19.04.2012 р.;
– Фармація завтрашнього дня: кадрове забезпечення фармгалузі, Міжнародний
фармацевтичний форум «Аптеки світу 2012», Ялта, 26.05.2012 р.

Міжнародна діяльність
Індивідуальне членство у Міжнародній фармацевтичній асоціації. Офіційний спостерігач Американської Фармакопеї. Ректорський прийом 20 іноземних делегацій з Туреччини, Іраку, Казахстану, Таджикистану, Конго, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, Азербайджану, Ірану, Лівану, Тунісу, Єгипту, Узбекистану.

Відзнаки
• Звання «Почесний громадянин міста Харкова» (Рішення Харківської міської
Ради від 06.07.2011 р.).
• Подяка «За творчу організаторську роботу по упровадженню інноваційних технологій в освітню практику» — Виставка «Інноватика в сучасній освіті», 18–20 жовтня
2011 р., м. Київ.
• Диплом «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України». — Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День студента»,
17–19 листопада 2011 р., м. Київ.

238

АКТИВ РЕКТОРА
• Почесна грамота «За плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти». — ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади 2012»,
1–3 березня, м. Київ.
• Подяка «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України». — Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — 2012», 29–30 березня 2012 р., м. Київ.
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Під постійним
контролем ректорату

Завдання
керівникам
структурних
підрозділів
Національного
фармацевтичного університету
на 2012/2013 н. р.
2012 рік на державному рівні визначений як рік
спорту та здорового способу життя, і цей напрям
постійно потребу особливої уваги з боку ректорату,
студентського активу, спеціалізованих кафедр.
В університеті 2012/2013 н. р. оголошений роком
науки з метою підвищення результативності дисертаційних робіт, впровадження лікарських засобів та наукових
розробок у практичну фармацію.
Наші інтелектуальні, кадрові, фінансово-матеріальні ресурси,
внутрішня та зовнішня політика, консолідація зусиль всього
колективу дозволить розвиватися університету як провідному осередку
освіти, науки, інноваційних технологій, культури та забезпечити
розвиток конкурентних переваг вітчизняної освіти та науки.

Заходи державного значення
Відповідальні:
		 Проректори
		 Декани
		 Завідувачі кафедр
		 Керівники відділів
• Підготовка до акредитації університету.
• Підготовка до проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України.

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
• Проводити роботу з аналізу та прогнозування основних показників діяльності
НФаУ (проф. Гриценко І.С., доц. Віннік Л.М.).
• Здійснювати аналіз та підготовку матеріалів про НФаУ до вітчизняних та світових
рейтингових програм (доц. Віннік Л.М.).
• Продовжити впровадження автоматизованої системи управління навчальним закладом за модулями: «Навчальний», «Приймальна комісія», «Деканат», «Науковий відділ», «Планово-фінансовий відділ», «Відділ кадрів», «Науково-методична лабораторія»,
«Канцелярія» (доц. Віннік Л.М.).
• Розробити положення НФаУ: «Про бакалаврську роботу», «Про дипломну роботу», «Про магістерську роботу» (доц. Огарь С.В., зав. випускаючих кафедр).
• Внести зміни та доопрацювати «Положення про Державну атестацію в НФаУ»
(доц. Огарь С.В., зав. випускаючих кафедр).
• Реорганізувати Центральну методичну комісію НФаУ у Центральну методичну раду
(на виконання листа МОЗ України) (проф. Гриценко І.С., проф. Лєвітін Є.Я., доц. Огарь С.В.).
• Продовжити роботу із впровадження дистанційного навчання:
– провести експертизу навчально-методичних матеріалів, що використовуються
у дистанційному навчанні (доц. Віннік Л.М., доц. Огарь С.В., зав. кафедр);
– довести до 100% забезпечення самостійної роботи студентів шляхом створення
дистанційних курсів (зав. кафедр);
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ОСвітня діяльність
– налагодити тісну співпрацю з регіональним центром дистанційної освіти
(проф. Котвіцька А.А., Панкратова Я.І.);
– ввести дистанційну освіту на післядипломному рівні в ІПКСФ (проф. Пімінов О.Ф.,
доц. Галій Л.В.);
– широко запроваджувати дистанційні курси на заочній формі навчання
(проф. Котвіцька А.А.).
• Впровадити кращий досвід зарубіжних країн у робочі програми та навчальний
процес університету за всіма дисциплінами (зав. кафедр).
• Запровадити практику стажування у межах магістерської підготовки на базі університетів зарубіжних країн з метою отримання подвійних дипломів (Литва, Латвія,
Польща, Болгарія, Росія) (проф. Попов С.Б.).
• Залучати до викладання в НФаУ іноземних фахівців та провідних вчених Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України (проф.
Попов С.Б., проф. Коваленко С.М.).
• Вивчити європейський досвід практичної підготовки студентів та запровадити
його у НФаУ (Барковська О.Я.).
• Спільно з Міжнародним департаментом продовжити співпрацю з зарубіжними
країнами з питань проходження практики (проф. Попов С.Б., Барковська О.Я., зав. кафедр).
• Створити Перелік обов’язкового навчального обладнання кафедри (зав. кафедр).
• Забезпечити на 100% всі дисципліни навчальною літературою (зав. кафедр,
проф. Котенко О.М., доц. Огарь С.В., Гавриш Н.Б.):
– 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 (декани,
Барковська О.Я.)
– продовжити співпрацю з Державною службою зайнятості з питань працевлаштування як бюджетних, так і контрактних студентів.
– організувати Ярмарок вакансій для студентів НФаУ за участю компанійроботодавців із різних регіонів України.
• Залучати нові підприємства, установи, організації як бази навчально-виробничої
практики (Барковська О.Я., декани)
• Акредитація спеціальностей (проф. Гриценко І.С., доц. Огарь С.В., декани, зав. кафедр):
– 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);
– 8.03060107 Логістика;
– 8.05140103 Фармацевтична біотехнологія;
– 7.18010010, 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація.
• Підготовка до проведення акредитації у 2014 році за спеціальністю 7.12020101,
8.12020101 Фармація та за видами освітньої діяльності:
– підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;
– післядипломна підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями в інтернатурі з напряму 1102 Фармація;
– підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;
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Завдання керівникам структурних підрозділів НФаУ на 2012/2013 н. р.
– підвищення кваліфікації спеціалістів за галуззю знань Фармація;
– підготовка в інтернатурі;
– спеціалізація, підвищення кваліфікації іноземних фахівців з фармації.
• Ліцензування нових спеціальностей:
– Екологія з урахуванням специфіки фармацевтичних підприємств (проф. Журавель І.О.);
– Фармацевтична та медична хімія (хімік-науковець) (проф. Георгіянц В.А.);
– Провести ліцензування робітничих професій (Барковська О.Я., доц. Огарь С.В.);
– На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» спеціальності «Фармація» за рахунок вибіркової частини створити спеціалізації (доц. Віннік Л.М., зав. кафедр):
– Валідація;
– Стандартизація;
– Реєстрація ЛЗ;
– Підготовка фармацевтичного представника;
– Гомеопатія;
– Технологія ветеринарних лікарських форм та ін.
• Державна атестація:
– внести зміни в алгоритм проведення державної атестації (проф. Гриценко І.С.,
доц. Віннік Л.М.);
– розробити нові підходи до Державної атестації іноземних студентів
(проф. Попов С.Б., доц.Огарь С.В.);
– запровадити «Крок-1» та «Крок-2» на спеціальностях «Технології парфумернокосметичних засобів» та «Клінічна фармація» (доц. Огарь С.В., проф. Башура О.Г., проф. Зупанець І.А.).
• Оснащення:
– на кафедрі ОЕФ створити 2 навчальні кімнати «Віртуальна аптека» (проф. Немченко А.С.);
– на кафедрах аптечної технології ліків, технології ліків, заводської технології ліків, промислової фармації та технології та безпеки ліків ІПКСФ, промислової фармації та економіки ІПКСФ створити класи малої механізації для використання в навчальному процесі (проф. Тихонова С.О., проф. Ярних Т.Г., проф. Рубан О.А., проф. Гладух Є.В.,
проф. Пімінов О.Ф., доц. Доровський О.В.);
– оснащення всіх навчальних аудиторій і лабораторій на кожній кафедрі плазменними екранами (доц. Власов В.С.);
– створити центр відпрацювання практичних навичок на кафедрах аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, фармакотерапії (проф. Тихонова С.О.,
проф. Немченко А.С., проф. Кіреєв І.В.).
• Якість навчання:
– організувати сектор моніторингу якості навчання (проф. Гриценко І.С., доц. Огарь С.В.,
доц. Віннік Л.М.);
– постійно працювати над підвищенням якісної та абсолютної успішності студентів
(декани, зав. кафедр);
– проводити аналіз рекомендацій голів ДЕК щодо удосконалення якості підготовки випускників та здійснювати роботу з ліквідації зауважень (проф. Гриценко І.С., декани,
доц. Віннік Л.М.);
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– розробити нові стандарти підготовки інтегрованого магістра з чотирьох спеціальностей напряму «Фармація» (проф. Гриценко І.С., доц. Огарь С.В., доц. Віннік Л.М.,
декани, зав. кафедр);
– впровадити практику отримання студентами подвійних дипломів (проф. Гриценко І.С., проф. Попов С.Б.);
– проводити стажування викладачів на провідних підприємствах фармацевтичної галузі для впровадження передових новітніх технологій у навчальний процес
(доц. Огарь С.В., зав. кафедр);
– створити навчально-методичні інтерактивні комплекси (доц. Огарь С.В.,
зав. кафедр);
– проводити І тур предметних олімпіад на базі НФаУ за участю студентів інших
ВНЗ та обов’язково направляти студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнських та міжнародних олімпіад (проф. Гриценко І.С., доц. Ковальова Т.М., декани, зав. опорних кафедр);
– здійснювати на кафедрах контроль за станом навчально-методичної, навчальної та звітної документації, пов’язаної з організацією навчального процесу та ведення діловодства.
• Підвищення рівня володіння англійською мовою:
– організувати роботу курсів англійської мови для викладачів, аспірантів, докторантів ( доц. Віннік Л.М., доц. Торяник Л.А.).
• Організовувати проведення щорічного свята «День факультету» (декани).
• Удосконалення роботи методичного кабінету (доц. Огарь С.В.):
– проведення семінарів;
– проведення конкурсів;
– організація школи молодого викладача;
– узагальнення та впровадження у навчальний процес нових педагогічних технологій та ін.

Відповідальному секретареві приймальної комісії
доц. С.В. Погорєлову, проректору з науково-педагогічної
роботи проф. А.А. Котвіцькій:
• Узагальнити досвід проведення профорієнтаційної роботи структурними підрозділами університету, запровадити нові форми й методи.
• Провести аналіз вступних кампаній щодо відсотка заповнення ліцензійного обсягу.

Директору видавничого центру проф. О.М. Котенку:
– першочергове видання навчальної літератури англійською мовою для своєчасного забезпечення усіх дисциплін для іноземних студентів; скласти графік видання;
– контроль якості навчальної літератури, чітке планування тиражів видань відповідно до контингенту студентів;
– оновлення і тиражування презентаційно-інформаційних матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи;
– скласти перелік застарілої літератури, яку необхідно перевидати з оновленим
змістовим наповненням;
– подальше впровадження електронних версій навчальної літератури для дистанційного навчання.
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Директору наукової бібліотеки Н.Б. Гавриш:
– розвиток та удосконалення інфраструктури бібліотеки, підвищення комфортності обслуговування всіх категорій користувачів; автоматизована книговидача;
– розширення джерел міжнародного співробітництва з питань документообміну.

Директору комп’ютерного центру доц. В.С. Власову:
– установити та налаштувати новий більш потужний сервер для забезпечення тестування через Інтранет (корпус по вул. Блюхера, 4) (Богаєвський Д.А.);
– підключити до локальної мережі університету нові комп’ютерні класи (на кафедрі соціальної фармації та міжкафедральний комп’ютерний клас кафедр медичної хімії,
фармацевтичної хімії, неорганічної хімії) (Богаєвський Д.А.);
– забезпечення роботи міжкафедральних комп`ютерних класів НФаУ
(Богаєвський Д.А.);
– технічне та програмне забезпечення роботи комп’ютерних класів для проведення
тестування студентів університету з метою підготовки до здачі тестових іспитів «Крок-1»
та «Крок-2» (Богаєвський Д.А. Маслова І.П.);
– забезпечення мультимедійною, аудіо- та відеотехнікою представницьких заходів
(Власов В.С., Бабаєвський А.С.);
– забезпечення роботи телетрансляції та телеконференції між корпусами університету та між НФаУ та іншими організаціями (Власов В.С., Богаєвський Д.А., Плехов О.В.);
– обслуговування серверів НФаУ (Власов В.С., Богаєвський Д.А.);
– забезпечення роботи електронної пошти університету (Богаєвський Д.А.,
Маслова І.П.);
– обслуговування центрального сервера баз даних клієнт-серверної інформаційної
системи НФаУ на базі реляційної СУБД (Маслова І.П.);
– облік ліцензійного програмного забезпечення в НФаУ(Власов В.С., Богаєвський Д.А.,
Маслова І.П.);
– подальший розвиток локальної мережі у корпусах по вул. Пушкінській, 53;
Блюхера, 4; Олександра Невського, 18; Мельникова, 12 (Власов В.С.);
– закупка складної електронної та комп’ютерної техніки (Власов В.С.).

Директору Центру дистанційних
технологій Я.І. Панкратовій:
– створення банку електронних навчальних матеріалів та електронних курсів з метою формування банку тестових питань для дистанційної самоперевірки знань студентами за дисциплінами, в які впроваджуються елементи дистанційного навчання;
– впровадження нових інформаційних та телекомунікаційних технологій в навчальний процес університету;
– навчання викладачів та студентів з питань технологій дистанційного навчання;
– створення аудіографічних лекцій;
– розробка та забезпечення кафедр методичними рекомендаціями з застосування
дистанційних технологій навчання.
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Завідувачу відділу практики та сприяння
працевлаштуванню О.Я. Барковській:
– посилити зв’язок викладачів кафедр з базами практики на кожному етапі її організації: узгодження програми практики з керівниками баз практики; відвідування викладачами баз практики з метою контролю за її проходженням, вивчення побажань керівників баз після проходження практики;
– залучати керівників баз практики до навчального процесу;
– направляти на виробничу практику студентів на ті бази практики, де можливе
подальше працевлаштування;
– приймати залік з практики на базах практики або за участю керівників бази
практики,
– ввести в курс теоретичного навчання кожної спеціальності 1 лекційну годину
з практичної підготовки;
– створити центр відпрацювання практичних навичок для студентів НФаУ;
– вивчити міжнародний досвід організації практики;
– переглянути зміст практики з аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, заводської технології ліків, стандарти освіти, адаптуючи до сьогодення.

Директору ботанічного саду НФаУ В.С. Петухову:
– озеленення територій НФаУ (посіяти газони біля гуртожитків №1 та №2 загальною площею 0,04 га);
– підтримання та поповнення колекції рослин фармакопейної та систематичної
ділянок;
– будівництво теплиці для вирощування рослин закритого ґрунту;
– реконструкція системи зрошення з метою створення підвищеного тиску водопостачання та подовження її на 500 метрів.

Директору Коледжу НФаУ Т.С. Прокопенко:
– проведення на належному рівні вступної кампанії 2012/2013 н. р.;
– забезпечення ефективної роботу системи довузівської підготовки школярів (вечірня, заочна форма);
– поповнення навчально-методичної та матеріальної бази з урахуванням збільшення контингенту студентів;
– проведення самоаналізу з метою підготовки до акредитації спеціальності
6.120201 Фармація;
– підвищення професійної та педагогічної компетентності викладачів коледжу
шляхом підвищення кваліфікації, активної участі у конференціях, виставках, засіданнях
обласних методичних об’єднань, педагогічних читаннях, школі викладача-початківця;
– продовження роботи над упровадженням інноваційних комп’ютерних технологій для забезпечення навчального процесу: створення навчальних електронних посібників, мультимедійних лекцій, комп’ютерних ілюстрацій до навчальних занять різних видів;
– узагальнення досвіду викладачів коледжу з питань ефективного використання сучасних педагогічних технологій, підготовка та видання збірника матеріалів для поширення педагогічного досвіду;
– виконання заходів у виховної роботи відповідно до комплексної програми.
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Директору ІПКСФ проф. О.Ф. Пімінову:
– впровадження та розвиток прогресивних форм навчання: дистанційного, очнозаочного, навчання у співробітництві та ін.; створення навчально-методичного, технічного та програмного забезпечення з урахуванням нових системних підходів до практичної
підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи;
– внесення доповнень до навчальних планів та програм з питань фармацевтичної практики, адаптованих до рекомендацій ВООЗ та вимог системи охорони
здоров’я країн ЄС;
– застосування сучасних навчальних технологій, нових методик викладання, які стимулюють зацікавлене ставлення слухачів до теоретичних знань та передового досвіду,
сприяють засвоєнню ефективних способів вирішення фахових проблем;
– проведення роботи з розширення регіонів проведення циклів підвищення кваліфікації, в тому числі в зарубіжних країнах; приділення особливої уваги співпраці у сфері
післядипломної освіти з прикордонними з Україною областями;
– розширення спектра госпрозрахункової діяльності для залучення додаткових
джерел фінансування;
– постійне проведення виховної, культурно-освітньої та просвітницької роботи серед слухачів, інтернів, магістрантів; посилення ролі кураторства;
– нарощування потенціалу та оновлення матеріально-технічної бази інституту,
в тому числі шляхом продовження співробітництва з фармацевтичними підприємствами України;
– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації — докторів і кандидатів наук, активізація діяльності молодих докторів наук;
– участь у профорієнтаційній роботі в регіонах України.

Наукова діяльність
Відповідальні:
Проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) проф. Попов С.Б.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Смоляник В.Т.,
Заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
Начальник відділу інноваційного менеджменту Гудіна В.Ю.
Завідуюча аспірантурою Губська Л.М.
Юрисконсульт НФаУ Дьоміна Ю.І.
Завідувачі науково-дослідних лабораторій
Завідувачі кафедр
• Провести 2012/2013 н. р. під гаслом «Рік науки у НФаУ».
• Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та навчального процесу:
• Будівництво та ремонт
– склад хімічних реактивів;
– науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень;
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– реконструкція ЦНДЛ та віварію НФаУ відповідно до вимог GLP;
– поточний ремонт наукових лабораторій (Навчально-виробнича лабораторія
органічного синтезу, Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів, Науково-технологічна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів).
• Створення та укомплектування обладнанням нових лабораторій:
– Лабораторія з якості, стандартизації та сертифікації лікарських засобів кафедри
управління якістю НФаУ (завідувач — д.ф.н., проф. Підпружников Ю.В.);
– Міжкафедральна лабораторія мікрохвильового синтезу (завідувач — к.ф.н.,
доц. Зубков В.А.);
– Лабораторія нанофармації (завідувач — к.ф.н., доц. Губін Ю.І.);
– Науково-дослідна лабораторія фітохімії (завідувач — д.ф.н., проф. Кисличенко В.С.);
– Навчально-наукова лабораторія лікарських засобів для офтальмології та отоларингології (завідувач — д.ф.н., Андрюкова Л.М.);
– Лабораторія фармакогенетики та генної безпеки (завідувач — д.ф.н., проф.
Загайко А.Л.).
– Клініко-біохімічна лабораторія (завідувач — к.ф.н. Місюрьова С.В.).
• Закупівля сучасного обладнання:
– СВЧ-реактор;
– поляриметр;
– газовий хроматограф.
• Підвищення рівня наукових публікацій:
– закордонні англомовні видання;
– індекс Хірша (Scopus);
– журнали з високим імпакт-фактором;
– участь у міжнародних конференціях.
• Підвищення ефективності практичного впровадження результатів науководослідних робіт:
– розробка нових лікарських засобів не повинна закінчуватися на стадії захисту кандидатської чи докторської дисертації, патенти мають бути реалізовані;
– автори повинні супроводжувати і доводити розробки до стадії практичного
впровадження;
– провести аналіз стадії впровадження результатів захисту кандидатських та докторських дисертацій за останні 5 років.
• Вирішення питання ДНЦЛЗ.
• Активізувати роботу Ради молодих вчених та СНТ:
– вступ до європейських та міжнародних наукових спілок;
– участь у міжнародних грантах;
– конкурси наукових робіт та інноваційних розробок молодих вчених;
– стажування за кордоном;
– зустрічі з відомими вченими.
• Перереєстрація наукових журналів.
• Відкриття нової спеціальності — «Історія фармації».
• Створення аспірантури за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація»
• Підготовка до VIII Національного з’їзду фармацевтів України та науковопрактичної конференції з міжнародною участю.

249

Завдання керівникам структурних підрозділів НФаУ на 2012/2013 н. р.

Кадрова політика
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гриценко І.С.
Проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.
Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Попов С.Б.
Заступник ректора з кадрових питань Подстрелова З.Ф.
Заступник ректора з навчальної роботи Віннік Л.М.
зав. відділом аспірантури і докторантури Губська Л.М.
Вчений секретар проф. Кононенко Н.М.
Декани
Завідувачі кафедр
• Підвищення якісного рівня керівного складу кафедр: зменшити кількість кафедр,
які очолюють кандидати наук.
• Сформувати дієвий резерв — доктора наук (або кандидата наук, який завершує
докторську дисертацію) на усі посади завідувачів кафедр.
• Ввести в дію проведення щороку не менше двох семінарів для молодих завідувачів кафедр з питань нормативної бази ВНЗ (організація навчального процесу, Державна
атестація, кадрові питання, юридичні аспекти управління).
• Реалізувати програму підготовки молоді за проектом «Інститут підготовки резерву на керівні посади НФаУ»; виявити актив молоді для роботи у ректорському резерві.
• Забезпечити максимально високий відсоток наявності докторів і кандидатів наук
на кафедрах, зокрема на кафедрах ІПКСФ та на випускаючих кафедрах — 100%.
• Проводити постійно атестацію для присвоєння вчених звань доцентів та професорів.
• Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації.
• Обов’язкове підвищення рівня володіння англійською мовою (наявність відповідного сертифіката) для керівного та науково-педагогічного складу:
– для розширення комунікацій та мобільності на міжнародному рівні та підвищення наукового іміджу університету;
– для працівників, які задіяні у підготовці іноземних студентів (проректор, декан,
заступники декана, співробітники деканату, завідувачі та співробітники кафедр).
• Скласти план академічних обмінів та стажувань за кордоном для обміну досвідом
завідувачів кафедр, молодих науковців, провідних доцентів.
• Залучати молодих науковців до 35 років та докторів наук до 45 років до участі у наукових конкурсах на отримання стипендій Президента, КМ України, ВР України, іменних стипендій.
• Розробити програму ефективного використання наукового потенціалу докторів
наук шляхом розвитку нових наукових напрямків та створення наукових шкіл, лабораторій, кафедр тощо.
• Забезпечити чіткий контроль за відповідністю освіти, фаху та наукової спеціальності працівників до посад, які вони обіймають.
• Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів:
– забезпечити виконання програми підготовки докторів наук «Золотий фонд НФаУ»;
– здійснювати підготовку в аспірантурі переважно за контрактом;
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– забезпечити захист запланованих дисертаційних робіт у заплановані терміни;
– забезпечити працевлаштування аспірантів та молодих кандидатів наук відповідно до їх наукової спеціальності;
– розподіляти для працевлаштування в НФаУ випускників, найбільш підготовлених до наукової діяльності (що мають наукові статті, володіють англійською мовою).
• Забезпечити щорічні звіти проректорів, деканів, завідувачів кафедр щодо умов
виконання контрактів на засіданнях ректорату або кадрової комісії.
• Розробити додаткові угоди до чинних контрактів проректорів, деканів, завідувачів кафедр виходячи із сучасних вимог вищої школи, МОЗ та МОНМС України.

Міжнародна діяльність
Відповідальні:
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків)
проф. Попов С.Б.
Проректор з наукової роботи проф. Коваленко С.М.
Зав. НМЛ з питань фармацевтичної освіти доц. Огарь С.В.
Зав. відділу практики та сприяння працевлаштуванню Барковська О.Я.
Декани: доц. Горячий В.Д., доц. Коваленко З.І.
Завідувачі кафедр
Розширити міжнародні контакти НФаУ з метою подальшої інтеграції у світовий
освітянський простір:
• Провести роботу з набуття дійсного членства в міжнародних асоціаціях університетів, що мають високий світовий статус з метою підвищення внутрішнього та міжнародного рейтингу університету (проф. Попов С.Б., проф. Георгіянц В.А.).
• Активізувати взаємодію з ВНЗ-партнерами та розширити географію контактів
з профільними університетами Європи та Північної Америки шляхом укладання нових
двосторонніх угод про співпрацю (проф. Попов С.Б., доц. Горячий В.Д.).
• Завершити роботу щодо реалізації програми «подвійних дипломів» з фармацевтичними університетами (факультетами) країн Євросоюзу (Польща, Болгарія, Литва)
(проф. Попов С.Б., доц. Огарь С.В.).
• Розпочати співпрацю з міжнародними фармацевтичними організаціями та програмами (PHARMINE, TEMPUS) (проректор Попов С.Б., пров. фахівець Скрипник О.О.);
• На взаємовигідних умовах забезпечити науковий обмін провідними фахівцями
НФаУ та ВНЗ-партнерів з метою читання лекцій з актуальних наукових та освітянських
питань для співробітників та студентів університетів-партнерів (проректор Попов С.Б.,
проф. Коваленко С.М., доц. Лєнчик Л.В.);
• Активізувати участь співробітників та студентів НФаУ в міжнародних наукових,
освітянських та культурних заходах:
– разом зі Студентським науковим товариством університету забезпечити представництво студентської молоді НФаУ в міжнародних наукових конференціях, що відбуваються за підтримки грантових програм (TEMPUS, ERASMUS MUNDUS та ін.) (проф. Попов С.Б., проф. Коваленко С.М.);
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– розширити академічні обміни студентів та викладачів НФаУ на безвалютній основі проведення виробничої практики (проф. Попов С.Б., доц. Барковська О.Я.);
– організація наукового стажування для професорсько-викладацького складу в таких закордонних ВНЗ (проф. Попов С.Б., проф. Коваленко С.М., доц. Огарь С.В.):
Бєлгородський державний університет, Російська Федерація;
Тираспільський міжрегіональний університет, Придністровська Молдавська Республіка;
Білоруський державний університет, Республіка Білорусь;
Таджицький національний університет, Республіка Таджикистан;
Казахський національний медичний університет ім. С.Д. Асфендіярова, м. Алмати;
Південно-Казахська державна фармацевтична академія, м. Чимкент;
Алматинський інститут удосконалення лікарів, м. Алмати, Казахстан.
• Сприяти науково-викладацькому складу НФаУ в отриманні дозволів та візової
підтримки для участі в міжнародних наукових та освітянських заходах (проф. Попов С.Б.,
пров. фахівець Скрипник О.О.).
• Активізувати іміджеву та профорієнтаційну діяльність НФаУ на міжнародному рівні:
– звернутися до посольств Туреччини, Сирії, Саудівської Аравії, Кувейту, Ірану
та Йорданії з запрошенням представників міністерств освіти зазначених країн відвідати
НФаУ з метою експертної оцінки та подальшої активної взаємодії у сфері вищої фармацевтичної освіти (проф. Попов С.Б., доц. Горячий В.Д., доц. Коваленко З.І.);
– започаткувати проведення дистанційних відеоконференцій з фармацевтичними
асоціаціями, ВНЗ-партнерами та випускниками НФаУ минулих років (проф. Попов С.Б.,
доц. Власов В.С.); поповнення банку даних про випускників;
– забезпечити представництво НФаУ на міжнародних профорієнтаційних заходах
(регіональних освітянських виставках), розширити мережу представництв НФаУ за кордоном, що мають право проводити регіональну профорієнтаційну діяльність на користь
університету (проф. Попов С.Б., доц. Коваленко З.І.);
− удосконалити сайт Центру міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин
НФаУ з урахуванням профорієнтаційної спрямованості та багатомовності (проф. Попов С.Б., доц. Горячий В.Д., доц. Коваленко З.І., пров. фахівець Ткаченко О.В.).

Виховна робота
Відповідальні:
Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи проф. Іванова К.А.
Декани
Завідувачі кафедр
Студентський парламент
Студентський профком
Куратори студентських груп
• Проведення роботи з патрiотичного виховання (проведення лекцiй, «круглих столiв», виховних годин, органiзація екскурсiй до краєзнавчих музеїв, iсторичних
пам’яток та iн.) (проф. Іванова К.А., доц. Світлична Є.І.).
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• Всебічний розвиток студентського самоврядування та Студентського парламенту
НФаУ (проф. Іванова К.А., голова СП НФаУ Бондарчук І.С.).
• Шефська допомога ветеранам війни та праці; дітям, позбавленим батьківського піклування; спеціалізованій школі-iнтернату №8 для дітей з наслiдками поліомієліту
та церебральним паралічем (проф. Іванова К.А., голова СП НФаУ Бондарчук І.С.).
• Координація роботи студентських рад гуртожитків: проведення в гуртожитках поточних перевірок санітарного стану та протипожежної безпеки, проведення
оглядів-корпусів з метою визначення кращих кімнат, розгляд цих питань щомісячно
на засіданнях Ректорської ради (проректор Іванова К.А., куратори студентських груп, коменданти гуртожитків).
• Впровадження серед студентів принципів здорового способу життя (проф. Іванова К.А., Студентський парламент, ППО (первинна профспілкова організація) студентів НФаУ).
• Реалізація Постанови Кабінету Міністрів України та Програми НФаУ «Здоровий
спосіб життя студентів та співробітників».
• Проведення просвітницьких лекцій кафедр медико-біологічного циклу та кафедри фізкультури та здоров’я.
• Проведення тематичних конференцій, семінарів, соціологічних досліджень.
• Пропаганда та реклама в університетській газеті «Молодість фармації».
• Проведення спiльно з органами студентського самоврядування заходiв у рамках Всеукраїнських акцiй «Антинаркотик», «АнтиСНIД», «Тверезiсть», «Життя
без курiння».
• В рамках Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я проведення «круглих столів» з темами: «Благополучна сім’я — міцна держава», «Репродуктивне здоров’я», «Безпечне материнство».
• Забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів: проведення спортивних змагань з рiзних видiв спорту, створення належних умов для активного вiдпочинку
у Фiзкультурно-оздоровчому комплексi НФаУ; участь у студентських спортивних іграх
серед ВНЗ м. Харкова та України; організація урочистих заходів з нагоди святкування
Дня фізичної культури і спорту та відзначення Року спорту та здорового способу життя (проф. Іванова К.А.,доц. Аркуша А.О.).
• Сприяння естетичному вихованню, розвитку творчих, художніх здібностей
і талантів студентської молоді: забезпечення дiяльностi гурткiв та творчих колективiв
Культурного центру НФаУ, органiзацiя унiверситетських та участь у мiських виставках творчих робiт, участь у Всеукраїнських студентських творчих фестивалях, проведення щорічної виставки творчих робіт співробітників та студентів (проф. Іванова К.А., Москаленко О.П.).
• Органiзацiя екологiчних та природоохоронних заходiв, участь у щорічній всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля»: упорядкування прилеглих
до унiверситету територiй, посадка зелених насаджень (проф. Іванова К.А., декани).
• Спiльно з правоохоронними органами та представниками земляцтв iноземних
студентiв вживати заходів щодо гарантування безпеки перебування iноземних громадян на території України, передбачення виникнення конфлiктних ситуацiй, у тому числi
мiжетнiчного та релiгiйного характеру. (проф. Іванова К.А., проф. Попов С.Б.).
• Проведення психологiчною службою НФаУ психолого-педагогiчних тренiнгiв,
семiнарiв, консультацiй для студентiв та спiвробiтникiв НФаУ (проф. Іванова К.А.,
доц. Огарь С.В., доц. Пляка Л.В.).
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• Розвиток музейної дiяльностi (поповнення фондiв музею, тематичнi виставки, екскурсiї, участь в роботi Асоцiацiї музеїв вищих навчальних закладiв м. Харкова,
створення студентського наукового гуртка з iсторiї унiверситету, спiвробiтництво з аптеками); науково-дослідна робота в бібліотеках м. Харкова з пошуку матеріалів з історії
фармації (проф. Іванова К.А., директор музею Григор’єва М.В.).
• Координація роботи кураторів студентських груп; організація виховної роботи
кафедр у відповідності до розробленої концепції виховної роботи НФаУ: проведення
аналізу виховної роботи кафедр, кураторів студентських груп (проф. Іванова К.А., декани,
куратори студентських груп).
• Постійне співробітництво з телеканалами та засобами масової інформації м. Харкова та інших регіонів Укаїни з метою рекламно-інформаційного позиціонування університету (проф. Іванова К.А.).
• Постійне оновлення фотовітрини «Сьогодення НФаУ» (вул. Блюхера, 4; Олександра Невського, 18) (проф. Іванова К.А.).

Фінансово-господарська діяльність
Відповідальні:
Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Гриценко І.С.
Заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Смоляник В.Т.
Головний бухгалтер Дурасова Н.Ф.
• Подальше розширення переліку платних послуг, які надаються в університеті, відповідно до чинного законодавства з метою залучення додаткових джерел фінансування.
• Планування раціонального та ефективного використання трудових, фінансових
і матеріальних ресурсів.
• Забезпечення діяльності університету у форматі «економічність–ефективність–
результативність».
• Ефективне використання коштів.
• Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати і стипендій, не допускаючи
утворення заборгованості.
• Здійснення своєчасного і повного внесення податків, зборів та платежів до бюджету та проведення розрахунків із постачальниками.
• 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.
• Здійснення необхідних заходів для збереження, зміцнення та відновлення
матеріально-технічної бази університету:
• Подальше використання енергозберігаючих технологій.
• Дотримання Закону України «Про охорону праці»
• Забезпечення виконання Плану заходів Національного фармацевтичного університету щодо запобігання корупційним та злочинним проявам.
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Капітальне будівництво

Відповідальні:
Проректор з адміністративно-господарської роботи Смоляник В.Т.
Проректор з наукової роботи Коваленко С.М.
Заступник ректора з економічних питань Коваленко Л.М.
Головний інженер Матушкін Д.В.
Провідний фахівець з капітального будівництва Канцедал Л.С.
Провідний фахівець Припутнєва Л.Є.
• Будівництво гуртожитку по вул. Олександра Невського, 18.
• Будівництво хімічного складу по вул. Блюхера, 4.

Ремонтні роботи

Відповідальні:
Проректор з адміністративно-господарської роботи Смоляник В.Т.
Головний інженер Матушкін Д.В.
Провідний фахівець Припутнєва Л.Є.
• Ремонт приміщень ЦНДЛ по вул. Мельникова, 12.
• Ремонт коридорів у гуртожитку №2 по вул. Тимурівців, 35.
• Ремонт приміщень їдальні у гуртожитку №3 по вул. Тимурівців, 11а.
• Ремонт кімнат 9-го поверху гуртожитку №4 по вул. Тимурівців, 11а.
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Подяка за працю
Ректорат висловлює щиру подяку всім, хто сумлінно і плідно працював
у 2011/2012 навчальному році, примножуючи авторитет НФаУ.

Проректорам:
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 СВ.

проф. Гриценку І.С.
проф. Коваленку С.М.
проф. Котвіцькій А.А.
проф. Попову С.Б.
проф. 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.

Деканам:

Заступникам деканів:

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.

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 О.С.
доц. Решетняку Ю.Б.

доц. Рибак В.А.
доц. Сенюку І.В.
доц. Столєтову Ю.В.
доц. Фєдосову А.І.
доц. Шмирьовій Ю.В.
доц. Ленчик Л.В.

проф. Івановій К.А.
проф. Кабачному В.І.
проф. Кайдаловій Л.Г.
проф. Карамишеву Д.В.
проф. Кисличенко В.С.
доц. Коваленко З.І.
проф. Коваленку С.М.
проф. Кононенко Н.М.
проф. Котвіцькій А.А.
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.
доц. Світличній Є.І.
проф. Кіреєву І.В.
проф. Стрельнікову Л.С.
проф. Тіманюку В.О.
проф. Тихоновій С.О.
проф. Толочку В.М.
доц. Торяник Л.А.
проф. Хворост О.П.
проф. Філімоновій Н.І.
доц. Філяніній Н.М.
проф. Шаповаловій В.О.
проф. Штриголю С.Ю.
проф. Яковлєвій Л.В.
проф. Ярних Т.Г.

Завідувачам кафедр:
доц. Аркуші А.О.
проф. Башурі О.Г.
доц. Гарній С.В.
проф. Георгіянц В.А.
проф. Гладуху Є.В.
доц. Гонтовій Т.М.
проф. Гриценку І.С.
проф. Дем’яненку В.Г.
доц. Доровському О.В.
доц. Євтіфеєвій О.А.
проф. Журавель. І.О.
проф. Загайку А.Л.
проф. Зайцеву О.І.
проф. Зайченко Г.В.
проф. Залюбовській О.І.
проф. Зупанцю. І.А.
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Професорам кафедр:
Бездітко Н.В.
Безуглому П.О.
Березняковій А.І.
Болотову В.В.
Бондарю В.С.
Волковому В.А.
Гладченку О.М.
Діхтярьову С.І.
Дмитрієвському Д.І.

Дроговоз С.М.
Журавель І.О.
Ковальову В.М.
Кокодію М.Г.
Литвиновій О.М.
Мерзлікіну С.І.
Перцеву І.М.
Пестун І.В.
Півень О.П.

Самурі Б.А.
Сахаровій Т.С.
Сербіну А.Г.
Слободянюку М.М.
Таран С.Г.
Тихонову О.І.
Тюпці Т.І.
Чуєшову В.І.
Шемчуку Л.А.

Доцентам, старшим викладачам і викладачам:
Алєкперовій Н.В.
Альохіній Н.В.
Арзуманову П.С.
Артеменко Я.І.
Ахмедову Є.Ю.
Барановій І.І.
Бевз Н.Ю.
Безуглій Н.П.
Бєлік Г.В.
Богуцькій О.Є.
Бондарєвій Л.В.
Бондарєву Є.В.
Бородіній Н.В.
Бочарову О.А.
Братішко Ю.С.
Бреусовій С.В.
Бризицькій А.М.
Бризицькій О.А.
Васильєвій О.А.
Васильєву С.В.
Великій М.М.
Вельмі В.В.
Вереітиновій В.П.
Власову С.В.
Гаврюшенко Т.В.
Гайдуковій О.О.
Гапоненко В.П.
Гаркавцевій О.А.
Гарній Н.В.
Гейдеріх О.Г.
Глущенко А.В.

Головченко О.С.
Горбаньову В.В.
Грицан Л.Д.
Губченко Т.Д.
Дем’яненку Д.В.
Денчик І.С.
Дикій О.М.
Динник К.В.
Долгій О.О.
Должніковій О.М.
Домар Н.І.
Дороховій Л.П.
Дубініній Н.В.
Дудіній Л.К.
Єрьоміній З.Г.
Євтушенко О.М.
Жадько С.В.
Жегуновій Г.П.
Живорі Н.В.
Жировій І.В.
Жуковій Т.В.
Журкіній С.В.
Зарічковій М.В.
Зубкову В.О.
Зубченко Т.М.
Зуйкіній С.С.
Івашурі М.М.
Ільїній Т.В.
Ісаковій Т.І.
Карпенко Л.А.
Карпушиній С.А.

Кашуті В.Є.
Квітчатій Г.І.
Кічимасовій Я.С.
Коваленко Св.М.
Ковризі Ю.В.
Колеснікову О.В.
Колісник С.В.
Коляді І.В.
Корж Ю.В.
Королінській С.В.
Костіній Т.А.
Красільніковій О.А.
Криворучко О.В.
Крикливій І.О.
Крисенко Т.В.
Кубаревій І.В.
Кубрак Л.О.
Кукленко Ю.О.
Кулаковій О.М.
Літвіновій О.В.
Лукієнко О.В.
Малініній Н.Г.
Маслій Ю.С.
Матвійчуку А.В.
Михайленко В.В.
Назаркіній В.М.
Оккерт І.Л.
Ольховській А.Б.
Орленко І.В.
Очередько Л.В.
Погосян О.Г.
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Подорожній Л.М.
Подольському І.М.
Пузак Н.О.
Рогулі О.Ю.
Ролік С.М.
Руденко В.П.
Русановій С.В.
Рядних О.К.
Северіній Г.І.
Сілаєвій Л.Ф.
Сінявіній Л.В.
Сірій Л.М.
Сич І.А.
Софроновій І.В.
Стрілець О.П.
Сухановій Т.Є.
Тіманюк І.В.

Тімофєєву С.В.
Тіщенко І.Ю.
Товчизі О.В.
Томаровській Т.О.
Трух В.С.
Хіріній Г.О.
Файзулліну О.В.
Фель О.Л.
Філіппенку Р.І.
Філіпцовій О.В.
Федоренко В.С.
Федосову А.І.
Хохленковій Н.В.
Циганенко В.В.
Цубановій Н.А.
Чешевій М.В.
Чмихало Н.В.

Чікіткіній В.В.
Чухно І.А.
Шварп Н.В.
Шебеко С.К.
Шевельовій Н.Ю.
Шевченку В.О.
Шевцову І.І.
Шульзі Л.І.
Шпичаку О.С.
Шпичак Т.В.
Щокіній К.Г.
Щокіній Н.Б.
Юр’євій Г.Б.
Якущенко В.А.
Яценко Н.М.

Здорику О.А.
Калюжній О.С.
Кононенко А.Г.
Курижевій О.О.
Левашову Д.В.
Мамедовій С.О.
Поздняковій А.Ю.
Прокопенко Ю.С.

Проскуріній К.І.
Савченко Л.П.
Степаненку С.В.
Сурікову О.О.
Труновій Т.В.
Черкашиній А.В.
Цапко Т.О.

Асистентам:
Андріяненкову О.В.
Бойку М.М.
Бурді Н.Є.
Буряк М.В.
Волковій А.В.
Герасименко О.В.
Гнатюк В.В.
Грецькій Г.А.

Керівникам відділів і підрозділів:
Антоновій Л.М.
Бабаєвському А.С.
Барковській О.Я.
Богаєвському Д.А.
Власову В.С.
Гавриш Н.Б.
Грайворонській Л.В.

Григор’євій М.В.
Добровій В.Є.
Котенку О.М.
Кузнєцову В.С.
Лісній І.В.
Москаленко О.П.
Матушкіну Д.В.

Павленко В.В.
Панкратовій Я.І.
Погорєлову С.В.
Шишкіній О.С.
Янгаєвій Т.Г.

Співробітникам відділів:
Андрущенко О.О.
Білинській О.М.
Бондарчук І.С.
Будановій Л.Г.
Вахрушевій Т.Ю.
Віслоус О.О.
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Воробйовій Т.В.
Варфоломієву С.В.
Гаджалієвій О.А.
Гладир В.В.
Глобі О.А.
Голубєвій Н.І.

Голубцовій К.К.
Городиській Н.М.
Григор’євій М.В.
Гуляєвій К.В.
Даколовій Т.М.
Даниловій О.М.
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Даценко О.І.
Дверницькій В.І.
Дехнич Я.В.
Джанахай І.Г.
Дороховій Г.В.
Ендеку Є.А.
Євстратовій Г.С.
Жорнику С.М.
Зубковій К.Ю.
Іваненко Л.В.
Каїді В.В.
Кальченко Л.П.
Кас’яновій Л.О.
Кирик В.Л.
Коркушко Т.А.
Кочетовій Н.Є.
Красніковій С.О.
Крісановій І.І.
Лобановій Д.Б.
Лоріній А.М.

Лук’яненко Т.А.
Масловій І.П.
Мартинцеву О.В.
Мілях О.О.
Морозовій Л.А.
Науменко О.М.
Нікуліній Т.А.
Пащенко А.А.
Пилипенко В.Ю.
Пінаєвій О.В.
Плехову О.В.
Пляці Л.В.
Подковиріній О.М.
Присіч О.Г.
Разумейко Я.С.
Рибак Ю.А.
Рудик Н.М.
Сальтевській В.М.
Сегеді В.І.
Свєточевій І.І.

Сдобніковій Н.М.
Сердюк І.П.
Сегодіній В.В.
Стреляній О.В.
Титаренку Л.Ю.
Ткаченко О.Ю.
Ткаченко О.В.
Турчиній В.А.
Шинкарьовій І.П.
Шовтюк А.С.
Щербініній І.М.
Хирній О.О.
Хівренко В.В.
Хмельницькій В.І.
Хрущовій О.В.
Фоменко Н.В.
Церковній Р.М.
Яковлевій О.Ю.

Старшим лаборантам і лаборантам:
Аніщенко С.О.
Васильєвій Л.В.
Байві П.П.
Борченко О.О.
Вакуленко Д.В.
Вєтровій К.В.
Гаман Д.В.
Гамулі О.В.
Геращенко Г.Г.
Горьковець Н.М.
Гриневич Л.О.
Дорошиній Л.Ф.
Журію Д.С.
Зайцевій В.П.
Зінченко І.Г.
Золотько З.С.

Івахненко О.Л.
Кавушевській Н.С.
Карлюці В.В.
Катречко О.О.
Койро О.О.
Лезі Д.О.
Лещенко Л.П.
Майбороді Т.В.
Мінаковій С.А.
Мосенцевій С.М.
Орловій В.М.
Патровій Н.С.
Печененко Н.М.
Попик А.І.
Проскочилу А.В.
Рибальченко Т.Л.

Рибальченко О.Г.
Солосі Г.В.
Сердюк В.І
Скарженюк Я.І.
Соколовій Л.О.
Тимошиній І.О.
Тюпці А.О.
Угреватовій О.М.
Харченко В.С.
Хохловій К.О.
Циняковій Т.В.
Черкез В.І.
Юрченко О.О.
Якубі А.О.
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Коледж НФаУ

Адміністративно-управлінському персоналу:
Андроновій Н.Д.
Богдановій Л.М.
Будановій В.Є.
Гейко О.В.
Гузєвій В.В.
Зарудко Т.П.

Кійко І.В.
Колісник В.М.
Коломієць І.В.
Мацузі Т.І.
Момот В.О.
Поляковій І.П.

Пустоутовій Г.Ю.
Рябусі Н.П.
Рябченко В.О.
Слабоспицькій Т.О.
Строні О.В.
Фоміній Г.О.

Горячій Л.О.
Діденко С.В.
Єгорову М.І.
Ісаєнко Ю.В.
Логвіненко О.В.
Потаповій Л.І.

Рибалко Ю.М.
Сатуновській І.Ф.
Сафроновій Г.Ю.
Халіман О.В.
Цибульник Л.О.
Шматько О.А.

Викладачам:
Аксаковій В.В.
Безкоровайній Ю.Є.
Борисенко Л.О.
Владарській Н.Ю.
Гавриловій Н.Б.
Горбаньову В.В.

Навчально-допоміжному персоналу:
Александровій В.О.
Ахтирській Н.Л.
Бабенко В.І.
Бурлаченко В.В.
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Ігнатенко Т.В.
Жилі С.Г.
Клюкіну А.Г.
Ковтуну М.А.

Крохмаль Н.В.
Медведєву О.М.
Трофимову Л.М.
Яковицькому О.В
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