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Шановні колеги!
Минулий 2005/2006 навчальний рік був знаменним як для нашого
колективу, так і для всієї фармацевтичної громадськості України.
На високому рівні проведені VI Національний з’їзд фармацевтів України, святкування 200-річчя Національного фармацевтичного університету
і 200-річчя започаткування державної підготовки фармацевтичних кадрів
в Україні. За високоякісну підготовку спеціалістів фармації колектив університету нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
260 співробітників, викладачів університету були відзначені державними нагородами і премійовані у сумі 350 тисяч гривень.
Протягом навчального року робота Ректорської і Вченої рад була
спрямована на найбільш актуальні питання навчальної, наукової і господарської діяльності нашого закладу.
Ректорська рада постійно тримала руку на пульсі життя університету. Щопонеділка керівники структурних підрозділів звітували про роботу, визначали стратегію подальшої діяльності.
Науково-методична лабораторія, кафедри, деканати, навчальний
відділ активно працювали над впровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу і рейтингової оцінки знань студентів відповідно до Болонського процесу. Колективи цих підрозділів багато
працювали для акредитації і ліцензування спеціальностей на відповідні
рівні бакалавра, спеціаліста, магістра.
Проведено 10 науково-практичних і студентська наукова конференції.

Професорсько-викладацький корпус поповнили нові доктори і кандидати наук. Протягом 2005/2006 н. р. захищено 3 докторських і 23 кандидатських дисертації.
Колективами кафедр виконувалось 98 НДР на суму 1016,00 тис. грн.
Приємно відзначити активізацію госпдоговірної наукової тематики.
Нові активні форми профорієнтаційної роботи в усіх регіонах України дали позитивні результати набору студентів. У 2005/2006 навчальному році до університету прийшло 1910 юнаків і дівчат.
Сьогодні контингент усіх категорій, що навчаються в НФаУ, складає
16 148 чол. За кількістю студентів НФаУ займає провідне місце серед навчальних закладів Харківського регіону. Разом з викладацьким колективом, навчально-дослідним і господарським персоналом в університеті навчається і працює понад 18 тисяч чоловік.
Успіхи в різних сферах діяльності багато в чому є результатом ефективної фінансової політики університету і його підрозділів: Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, коледжу НФаУ, ЦНДЛ та ін.
У 2005/2006 навчальному році всіма структурними підрозділами зароблено понад 50 млн. грн. А це дає змогу вирішувати безліч питань укріплення і розширення матеріальної бази, соціального захисту працівників.
У грудні 2005 р. відбулося відкриття їдальні у корпусі по вул. Блюхера, 4 на 120 місць. Тепер у кожному з навчальних корпусів є їдальня або
кафе. Студенти мають змогу пообідати на суму 3–5 грн.
Забезпечення соціального захисту працівників і студентів ректорат
вважає одним із найважливіших завдань. Створено фонд соціальної допомоги студентам-сиротам, виплачуються премії до Дня фармацевтичного
працівника, до свята 8 Березня, до Нового року; за рахунок надбавок, доплат підвищувалась заробітна плата, надавалась матеріальна допомога.
Університет живе повнокровним, багатим на події, життям. Але нашому колективу притаманні прагнення до нових звершень, впровадження нових задумів у життя.
У новому 2006/2007 навчальному році зусилля колективу будуть
спрямовані на подальше впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, на підвищення вимогливості в оцінюванні
знань студентів, на якість лекційного викладання і практичних занять, на
підвищення ефективності наукових досліджень, на здійснення поточного і капітального ремонту об’єктів університету, на запровадження нових
форм виховної роботи.
У виданні, яке вам презентується, висвітлені підсумки минулого навчального року, визначено план дій на 2006/2007 навчальний рік.
То ж за роботу, дорогі колеги!
Успіхів Вам, здоров’я, щастя і процвітання разом з нашим НФаУ!
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ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Національного фармацевтичного університету
за 2005/2006 навчальний рік
НАПРЯМИ РОБОТИ
у 2006/2007 навчальному році

Шановні колеги!
Минулий 2005/2006 навчальний рік увійде в історію як рік 200-літнього ювілею нашого навчального закладу, 200-річчя започаткування державної підготовки фармацевтичних кадрів в Україні, рік VI Національного з’їзду фармацевтів.
Увесь навчальний рік колектив університету напружено працював,
щоб гідно зустріти ці ювілейні дати, хоча підготовка до них розпочалася
значно раніше.
Свої плани і зобов’язання ми з честю виконали. Фармація України
одержала у подарунок 20 видань: перший том «Фармацевтичної енциклопедії України»; не мають аналогів довідник-посібник «От субстанции к лекарству», довідник «Лекарственные препараты Украины»; розвиток сучасного фармацевтичного сектора відображено у часописі «Фармація України
від з’їзду до з’їзду». Вийшли у світ історична монографія «Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти», довідник
«Славетні імена НфаУ. Ректори та професори», бібліографічний покажчик «Наукова спадщина вчених НФаУ. 1805–2005». Також було випущено
спецвипуски журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал
органічної та фармацевтичної хімії», газети «Молодість фармації» та ін.
Більшість видань вийшла за рахунок спонсорів та внесків делегатів з’їзду.
Літературна творчість викладачів університету знайшла своє відображення у збірці лірики «Мелодії душі» та книзі спогадів «С любовью к
тебе, Alma mater».
Ректорат університету пишається усім колективом НФаУ, завдяки
плідній праці якого стали можливі надзвичайні успіхи протягом багаторічного поступу від фармацевтичного інституту до Національного фармацевтичного університету.
До славетного юбілею колектив підійшов із вагомими досягненнями
і здобутками, які отримали високе визнання як на державному рівні, так
і багатьох міністерств і відомств.
260 працівників НФаУ були відзначені нагородами різного рівня. Серед них:
Державні нагороди України — 4
2 ордени:
– «За заслуги» ІІІ ступеня — Безуглий Петро Овксентійович
– Княгині Ольги ІІІ ступеня — Віннік Лариса Михайлівна
6
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Почесні звання — 2
«Заслужений діяч науки і техніки України» — Немченко Алла Семенівна
«Заслужений працівник освіти України» — Гриценко Іван Семенович
Почесна грамота Кабінету Міністрів України колективу НФаУ — 1
Нагороди Верховної Ради України — 15
Почесна грамота Верховної Ради України — 9
Зайченко Ганна Володимирівна
Зупанець Ігор Альбертович
Канцедал Леонід Михайлович
Мнушко Зоя Миколаївна
Перцев Іван Матвійович
Толочко Валентин Михайлович
Черних Валентин Петрович
Грамота Верховної Ради України — 6
Болотов Валерій Васильович
Ковальов Володимир Миколайович
Котенко Олександр Михайлович
Павлій Олександр Іванович
Подстрелова Зоя Федорівна
Хохлова Тамара Андріївна
Цінний подарунок ВР (годинник) — Павленко Віра Вікторівна
Нагороди Кабінету Міністрів України — 3
Подяка Прем’єр-міністра України — 3
Почесна грамота МОЗ України — 20
Нагороди Міністерства освіти і науки України — 12
– нагрудний знак «Петро Могила» — Яковлева Лариса Василівна
– нагрудний знак «Відмінник освіти України» — 5
– Почесна грамота МОН України — 6
Нагороди Міністерства оборони України — 2
– Знак Пошани — Ковальов Віктор Миколайович
– Почесна грамота — Гридасов Віктор Іванович
Почесна грамота Фармацевтичної асоціації України — 10
Нагороди Харківської облдержадміністрації та обласної ради — 42
– Грамота — 2
– Подяка голови облдержадміністрації — 3
– Почесна грамота фармацевтичного управління — 20
– Почесна грамота Головного Управління освіти і науки— 14
– Почесна грамота управління культури — 3
Нагороди Харківського міського голови та міськвиконкому — 11
Почесна грамота міськвиконкому — 5
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Відзнака та подяки міського голови — 6
Почесна грамота управління Державного казначейства — 1
Почесна грамота ЦК профспілки охорони здоров’я України — 2
Почесна грамота Харківської облпрофспілки працівників охорони
здоров’я України — 12
Почесна грамота Київської райради м. Харкова — 21
Почесна грамота Національного фармацевтичного університету — 96.
У 2005 році в університеті започатковано нову традицію: відзначення найкращих науковців і співробітників університету почесними званнями НФаУ з врученням Почесного диплому відповідної номінації, а саме:
«Почесний доктор НФаУ», «Заслужений професор НФаУ», «Заслужений
науковий співробітник НФаУ», «Заслужений викладач НФаУ», «Заслужений працівник НФаУ».
Рішенням Вченої ради першими почесного звання «Заслужений професор НФаУ» удостоєні: П. О. Безуглий, А. І. Березнякова, С. М. Дроговоз, І. Л. Дикий, І. М. Перцев, О. І. Тихонов, В. М. Толочко; у номінації
«Заслужений працівник НФаУ» — доц. Л. М. Віннік.
Надзвичайно важливою подією в історії університету є створення
«Золотої Книги Пошани НФаУ», до якої занесені співробітники, які
у різні роки від початку заснування університету зробили вагомий внесок
у розвиток навчального закладу.
Фінансове забезпечення усіх нагород і відзнак склало 350 тис. грн.
Таке високе визнання діяльності викладацького складу і працівників
потребує відповідної трудової віддачі і ректорат упевнений, що колектив
не здасть своїх передових позицій, а буде нарощувати досягнення, виправдовуючи високе звання ідеолога розвитку фармацевтичної галузі.
Нову яскраву сторінку фармації України перегорнув VI Національний з’їзд фармацевтів, ініціатором проведення якого були МОЗ України,
НФаУ, Фармацевтичні асоціації, НАН і АМН України.
2500 делегатів з’їзду з 32 країн обговорили актуальні питання аптечної служби, виробництва і контролю якості ліків, прийняли Концепцію
розвитку фармацевтичної галузі на 2005–2010 рр.
Подарунком 350-тисячній армії фармацевтів України стало рішення
Верховної Ради України про встановлення почесного звання «Заслужений працівник фармації України».
Як акт високої довіри і відповідальності ми сприймаємо побажання
делегатів VI з’їзду фармацевтів доручити проведення чергового VII з’їзду колективу нашого університету. І робота вже розпочалася: авторські
колективи працюють над статтями для другого тому Фармацевтичної енциклопедії.
Серед визначних подій минулого навчального року — нагородження
НФаУ срібною медаллю у номінації «Інновації моніторингу якості осві8
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ти», дипломом «Лідер сучасної освіти» на IX Міжнародній виставці «Сучасна освіта України – 2006» (лютий 2006 р.).
Протягом року колективи кафедр університету провели значну роботу з впровадження вимог Болонського процесу, підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення ефективності наукових досліджень, апробації нових форм виховної роботи, фінансово-господарської діяльності.
Особлива увага приділялась ректоратом профорієнтаційній роботі
і організації набору до університету на всі спеціальності.
Контингент усіх категорій, що навчався в НФаУ у 2005/2006 н. р.,
складав на 01. 06. 2006 р. — 16 148 чол.
Серед них:
• студенти НФаУ (вітчизняні) — 9544
• студенти НФаУ (іноземні) — 1023
• студенти підготовчого факультету — 130
• студенти коледжу НФаУ — 1507
• магістранти — 84 (в т. ч. наукові — 13)
• аспіранти — 90
• докторанти — 6
• інтерни ІПКСФ — 450
• слухачі ІПКСФ — 3050
• слухачі підготовчих курсів — 174.

Кадровий потенціал НФаУ
Питання підготовки, розстановки, виховання і вчасної ротації кадрів
завжди було і буде пріоритетним у діяльності керівництва університету. Правильна кадрова політика є важливим чинником успішної діяльності усіх підрозділів такого великого механізму, яким є на сьогоднішній день університет.
У 2005 році МОЗ і МОН України посилили контроль за діяльністю
ВНЗ у сфері кадрової політики та дотриманням вимог п. 3 ст. 48 Закону
України «Про вищу освіту», зокрема, в частині працевлаштування науково-педагогічних працівників через обов’язкове обрання за конкурсом.
Тому, наприкінці 2004/2005 н. р. були обрані за конкурсом та призначені
на відповідні посади усі завідувачі кафедр, декани, проректори університету,
а на початку 2005/2006 н. р. на вакантні посади були обрані 253 викладачі.
Організаційні заходи одночасного проведення конкурсу такої великої кількості викладачів були здійснені у стислі терміни завдяки налагодженій спільній праці відділу кадрів (під керівництвом помічника ректора з питань кадрової роботи З. Ф. Подстрелової), а також секретарів
вчених рад факультетів І. А. Сич, О. В. Жуковіної, Н. В. Деркач, голів
вчених рад факультетів проф. В. А. Георгіянц, доц. Т. В. Крутських, доц.
В. В. Малого.
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Загалом протягом минулого 2005/2006 н. р. за конкурсом були обрані 302 викладачі.
Згідно з вимогами МОЗ України працевлаштування випускників магістратури, аспірантури, докторантури на посади науково-педагогічних працівників відбувається лише за умови повного виконання індивідуального
плану навчання. Було видано спеціальний наказ по НФаУ, який визначає
алгоритм працевлаштування для зазначеного контингенту.
За результатами аналізу, проведеного департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України, відзначена постійна негативна тенденція у постарінні кадрів медичних ВНЗ, відсутність дієвого резерву на
12% кафедр ВНЗ і збільшення прошарку осіб пенсійного віку серед викладачів і завідувачів кафедр.
Все це обумовило необхідність ретельного аналізу кадрового складу
університету і прийняття відповідних заходів.
Станом на 01.06.2006 р. кількісний склад кадрового потенціалу НФаУ
нараховує 2003 чол. (в т. ч. 202 сумісники). В 2005 році чисельність співробітників університету складала 1752 чол. ( в т. ч. 135 сумісників).
Станом на 01.01.2006 р. штатним розписом затверджено 2253,75
штатних одиниць.
Працює в університеті фізичних осіб — 1801.
Кількісний склад працівників за категоріями:
• науково-педагогічні кадри — 749 (в т. ч. 598 — НФаУ; 151 сумісник);
(у 2004/2005 н. р. — 710, в т. ч. 575 — НФаУ, 135 сумісників);
• наукові — 21 (2004/2005 — 27);
• педагогічні — 90 (2004/2005 — 59);
• адміністративно-управлінські — 372 (2004/2005 — 332);
• навчально-допоміжні — 323 (2004/2005 — 303);
• обслуговуючі — 448 (2004/2005 — 321);
в т. ч.:
• ІПКСФ — 71 (2004/2005 — 60);
• коледж НФаУ — 160 (2004/2005 — 148).
Якісний склад науково-педагогічних працівників:
• докторів наук, професорів — 72 (12,3%, 2004/2005 — 73 (13%);
• кандидатів наук, доцентів — 363 (60,7%, 2004/2005 — 351 (62%)
435 — 72,7% (2004/2005 — 424 (74%);
• викладачів без наукового ступеня — 163 (27,3%) (2004/2005 —
151 (26%).
В університеті функціонує 51 кафедра, 11 факультетів. Підготовчий
факультет для іноземних громадян, 8 факультетів готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів, надають другу вищу освіту; 2 факультети ІПКСФ — факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації спеціалістів.
10
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Ректорат постійно опікується станом кадрової ситуації керівного складу
університету — проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів, і керівного складу кафедр — завідувачів та резерву на посади зав. кафедрами.
Ректорат ретельно контролює процес підготовки резерву: протягом
року на Ректорській і Вченій радах неодноразово заслуховувались завідувачі кафедр, де відсутній резерв, та розглядались вжиті заходи для
забезпечення резерву.
Ми нібито можемо бути задоволені тим, що корпус проректорів та деканів сьогодні — це молоді за віком (середній вік проректорів — 48,8 року,
деканів — 41,7), грамотні, енергійні, кваліфіковані організатори та виконавці відповідних напрямів діяльності університету.
Але є один дуже важливий чинник, на якому слід акцентувати увагу: проректори і декани повинні мати науковий ступінь доктора наук
(за вимогами МОЗ).
Отже, проректорам Т. П. Цапко, К. А. Івановій, деканам Т. В. Крутських, О. І. Набоці, А. О. Ткачу, Л. І. Вишневській, В. В. Малому потрібно
спланувати докторські дисертації у найближчий час.
До завідувачів кафедр міністерство висуває такі вимоги — вчене звання професора або доцента та ступінь доктора наук.
Сьогодні на 51 кафедрі працюють 598 науково-педагогічних працівників, в т. ч. 31 професор кафедр (5,2%), 319 доцентів (53,3%), 54 ст. викладачі
(9%), 143 асистенти/викладачі (24%). Вчене звання професора мають 59.
39 кафедр університету очолюють доктори наук, професори (76,5%;
по МОЗ України — 86,5%). Є. Я. Левітіним у 2006 році нострифіковано
(переатестовано) докторську дисертацію, також процедура нострифікації докторської дисертації очікує С. Ю. Штриголя.
12 кафедр очолюють кандидати наук, доценти (23,5%; по МОЗ України — 13,3%). З них 7 виконують докторські дисертації — Л. В. Деримедвідь (захист відбувся у червні 2006 р.), Л. А. Субота, Л. Г. Кайдалова,
В. М. Кравченко, О. В. Доровський, Л. А. Торяник, В. О. Могилко.
Ректорат сподівається на вчасне завершення і захист цих докторських дисертацій.
Питання резерву і стан з резервом
Виходячи з вимог МОЗ України до резерву, на посаду завідувача може претендувати доктор наук або кандидат наук, який виконує докторську дисертацію.
На сьогоднішній день з 51 кафедри
• 39 (76,5%, у 2004/2005 — 66,7%) мають резерв, з них:
– 10 (19,6%) — доктора наук (2004/2005 — 14);
– 29 (59,9%) — кандидата наук, який виконує докторську дисертацію
(2004/2005 — 20).
12 кафедр (2004/2005 — 17) резерву не мають: гуманітарних наук, іноземних мов, іноземних мов-2, клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ,
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медицини катастроф та військової медицини, менеджменту, неорганічної хімії, природничих наук, російської мови, суспільних наук, українознавства та латинської мови, фармакотерапії, фізвиховання та здоров’я.
Протягом року ректоратом, відділом кадрів, науковим відділом проводилась аналітична робота над створенням алгоритму підготовки кадрового резерву на кафедрах.
У результаті проведеного аналізу були визначені вищеназвані проблемні кафедри, на яких в першу чергу необхідно терміново розпочати
підготовку докторів наук, визначені перспективні кандидатури для планування докторських дисертацій та шляхи їх виконання (докторантура,
переведення на посади наукових співробітників, переведення докторів
наук з інших кафедр, здобувачі).
Для підготовки докторської дисертації у стислі терміни доцільно використовувати переведення на посади старших наукових співробітників
на 2 роки, для чого у штатному розкладі кафедр або науково-дослідних лабораторій планово-фінансовому відділу необхідно передбачити ці посади.
Слід зазначити, що не можуть розглядатися як резерв доктори наук,
які мають російський диплом (В. М. Кузнєцова, І. В. Кіреєв, О. М. Гладченко). Чинним законодавством визнаються дипломи докторів, кандидатів наук, видані виключно ВАК України.
Для визнання дипломів Росії слід пройти нострифікацію дисертацій
в установленому чинним законодавством порядку. Російські кандидати
і доктори наук в Україні не одержують заробітну плату за науковий ступінь.
Можливо і в статистичній звітності незабаром відбудуться певні зміни, і університет втратить значну кількість кандидатів (16) і докторів
наук (8), які мають російські дипломи.
Першому проректору проф. І. С. Гриценку та проректору з наукової
роботи проф. С. М. Коваленку необхідно у стислі терміни провести відповідну роботу для вирішення усіх питань, пов’язаних з нострифікацією
російських дипломів.
Планомірна робота ректорату у 2005/2006 н. р. з підготовки резерву
дала позитивні результати: було додатково заплановано 15 докторських
дисертацій на 14 кафедрах: технології ліків, управління якістю, ОЕФ, ЗТЛ,
промислової фармації (2 докторських), фізіології, інформаційних технологій, економічної теорії, ПАХФВ, біотехнології, товарознавства, УЕФ
ІПКСФ, судової фармації ІПКСФ, фармацевтичної технології ІПКСФ.
У 2007 році НФаУ буде проходити акредитацію на підтвердження IV рівня.
Показник 72,7% викладачів з науковим ступенем на кафедрах для національного ВНЗ, який є провідним у сфері підготовки фахівців для фармацевтичної галузі, не може бути задовільним. 75% і вище — таким повинен він бути.
Лише 9 кафедр (17,6%) мають 100% ПВС із науковим ступенем (ЗТЛ,
мікробіології, патологічної фізіології, фармакоекономіки, біотехноло12
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гії, управління якістю, УЕФ ІПКСФ, промислової фармації та економіки
ІПКСФ, клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ).
8 кафедр мають по 1 викладачу без наукового ступеня — клінічної лабораторної діагностики, медичної хімії, фармацевтичної хімії, ПАХФВ,
менеджменту, біологічної хімії, аналітичної хімії, технології ліків.
22 кафедри мають ПВС з науковим ступенем нижче 75%: фізичної і колоїдної хімії 72,7%, медицини катастроф та військової медицини — 72,7%, товарознавства — 71,4%, косметології і аромології — 71,4%, біології — 66,7%,
фармакології — 64,3%, інформаційних технологій — 64,3%, економіки підприємства — 60%, економічної теорії — 60%, промислової фармації — 60%,
клінічної фармакології з фармопікою — 58,8%, російської мови — 50%, суспільних наук, українознавства і латинської мови — 44,4%, природничих
наук — 44,1%, гуманітарних наук — 22,2%, фізвиховання та здоров’я — 18,2%,
іноземних мов-2 — 18,2%, іноземних мов — 8,3%.
Але слід зазначити, що на більшості з цих кафедр заплановані і виконуються дисертаційні роботи — 15 докторських та 62 кандидатські. Їх
захист дасть змогу поліпшити у найближчі роки якісний склад науковопедагогічних колективів кафедр.
Вважаю за необхідне попередити, що із завідувачами кафедр, на яких
відсоток викладачів із науковим ступенем нижче 75% та які не готують
резерв, контракти з 01. 09. 2006 р. будуть переглянуті.
Окремо хочу відзначити, що з 7 кафедр ІПКСФ 100% ПВС з науковим ступенем мають 3 кафедри — УЕФ, промислової фармації та економіки, клінічної фармакології та фітотерапії.
4 кафедри мають відсоток ПВС з науковим ступенем нижче 75%: —
ЯССЛ — 66,7%, фармтехнології –57%, судової фармації –50%, педагогіки
та психології — 42,9%. Це вкрай недостатньо для закладу післядипломної
освіти і директору ІПКСФ проф. О. Ф. Пімінову слід виправляти існуючий стан. Як позитив, слід відзначити, що кафедри ІПКСФ очолюють
доктори наук допенсійного віку.
Якщо МОЗ України констатує негативні тенденції у старінні кадрового потенціалу навчальних закладів, в яких 23,8% науково-педагогічних
працівників мають пенсійний вік, а серед завідувачів — 44,6%, то в НФаУ
протягом 2001–2006 рр. загальна тенденція до збільшення віку науковопедагогічних працівників не відзначається.
Середній вік на кафедрах НФаУ стабільний — 43–46 років (2001 —43 р.,
2002 — 46 р., 2003 — 46 р., 2004 — 46 р., 2005 — 45,5 р., 2006 — 43 р.).
Але постаріння торкнулося докторів наук: 2001 — 47 р., 2006 — 55 р.;
професорів кафедр: 2001 — 46 р., 2006 — 56 р.
Загальний середній вік ПВС станом на 01. 06. 2006 р. складає 43 роки.
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Ректоратом, відділом кадрів та науковим відділом проводиться системна робота із залучення на кафедри молодих спеціалістів.
Протягом 2005–2006 років 78 випускників-аспірантів розподілені на кафедри старшими лаборантами. З них 48% виконують кандидатські дисертації. Це 27 аспірантів, 2 здобувачі, 9 випускників закінчили магістратуру.
Загалом на 49 кафедрах виконується 150 кандидатських та 45 докторських дисертацій. Це сприятиме успішній підготовці кадрового резерву
у найближчі роки і підвищенню вікового цензу як докторів наук, так і завідувачів кафедр.

Набір. Випуск
У житті кожного навчального закладу є два важливих моменти — набір студентів і випуск підготовлених спеціалістів.
Реалії сьогодення свідчать, що успішно проведена прийомна кампанія є запорукою стабільної діяльності усіх підрозділів університету протягом п’яти років у виконанні покладених на них завдань. Тому профорієнтаційна робота була постійно в полі зору ректорату. Це питання
розглядалось на кожному з 43 засідань Ректорської ради.
Приймальна комісія НФаУ (відповідальні секретарі С. В. Погорєлов
та О. М. Котенко) працювала протягом всього року чітко і злагоджено.
За минулий 2005/2006 н. р. надано понад 5000 консультацій відвідувачам, проводилось інтенсивне листування з абітурієнтами за допомогою
пошти та електронної пошти.
Оцінити якість проведеної профорієнтаційної роботи можна за показниками конкурсу на місця держзамовлення та кількості набраних на
контракт студентів.

Набір на денну форму навчання — 2005
На перший курс було подано заяв:
• на місця бюджетного фінансування — 477;
• на місця за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб:
– на денну форму навчання — 941;
– на заочну форму навчання — 1198.
Усього було подано заяв 2596.
Середній конкурс до НФаУ на місця держзамовлення складав 4 чол.
на місце. Зі спеціальності Технологія фармацевтичних препаратів був
найвищий конкурс — 6,5 чол. на місце.
Найбільшою популярністю, як завжди, користувалась спеціальність
Фармація (зараховано 1436 чол.).
Згідно з планом МОЗ України в 2005 році за державним замовленням
зараховано 120 чол. За спеціальностями:
Фармація — 90
14
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Клінічна фармація — 10
Технологія парфумерно-косметичних засобів — 5
Лабораторна діагностика — 5
Технологія фармацевтичних препаратів — 10.
Серед зарахованих:
• за цільовим набором сільської молоді — 9
• пільговий контингент — 11
• без вступних випробувань — 1.
Контрактне навчання — 721 чол.
• зараховано на І курс денної форми НФаУ — 581
• до регіональних представництв з навчанням на перших двох курсах на базах навчально-консультаційних пунктів у містах Чернігові, Кіровограді, Херсоні — 131.

Набір на заочну форму навчання
Подано заяв — 1198. Зараховано на заочну форму навчання — 1078.
Таким чином, першокурсниками стали 1981 чол.:
• денної форми навчання — 821
• вечірньої форми навчання — 24
• заочної форми навчання — 1136.
Також прийнято на підготовчий факультет 130 іноземних громадян,
на І курс — 141 іноземний студент. Збільшення набору за всіма формами
навчання стало результатом цілеспрямованої профорієнтаційної діяльності всіх підрозділів університету протягом року.
Преса, радіо, телебачення надали можливість широкої рекламної
компанії.
Були використані різноманітні форми реклами університету та його
спеціальностей: буклет про НФаУ, кольорові плакати, листівка з умовами
прийому, таблиці Менделеєва з інформацією про НФаУ.
Матеріали про НФаУ розповсюджувались на виставках, конференціях, презентаціях, на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників шкіл Харківської області, у регіональних представництвах НФаУ,
на ярмарках кар’єри, через слухачів ІПКСФ, студентів НФаУ, випускників університету в аптеках, фармацевтичних фірмах.
Інформація про умови прийому до НФаУ була розміщена у 28 виданнях тиражем 700 тисяч примірників, видано 10-те та 11-те видання посібника «Абітурієнту НФаУ». При НФаУ діяли вечірні та заочні підготовчі
курси для школярів Харкова та областей України. Проведено 5 «Днів відкритих дверей», на які прийшло 1500 майбутніх абітурієнтів.
Високоефективно пройшли виїзні «Дні Національного фармацевтичного університету» майже у всіх областях України — 17 з них проведено у містах та районних центрах.
15
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Серед випускників шкіл було розповсюджено 12 000 комплектів матеріалів про НФаУ.
НФаУ співпрацює з 90 навчальними закладами України.
У наступному 2006/2007 н. р. слід продовжувати ті форми, які добре
себе зарекомендували, та активно вести пошук нових форм.

Випуск 2006
У лютому та червні 2006 року відбувся найбільший в історії НФаУ випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів фармації — 2513 чол.
Разом з коледжем НФаУ, який підготував 595 фахівців середньої ланки, випуск університету складав 3108 чол., що дорівнює випуску усіх фармацевтичних факультетів України разом узятих.
Серед випускників 2006 року 285 магістрів фармації з 16 зарубіжних
країн.
130 іноземних громадян закінчили підготовчий факультет НФаУ
і близько 60% з них виявили бажання навчатися в університеті.
Випущено 540 спеціалістів фармації, 51 клінічний провізор і 2 магістри клінічної фармації, 83 спеціалісти — технологи парфумерно-косметичних засобів і 3 магістри, 25 бакалаврів з лабораторної діагностики, 124 спеціалісти-маркетологи і 17 магістрів, 271 спеціаліст-економіст
і 13 магістрів, 84 інженери-технологи і 4 магістри з технології фармацевтичних препаратів, 53 біотехнологи, 27 спеціалістів і 43 магістри із стандартизації і сертифікації ліків. Видано 54 дипломи з відзнакою, виконано
594 дипломних роботи і дипломних проекти. Це велика армія фахівців
і якість їх підготовки вже буде оцінювати практична фармація.
Для нашого колективу Державні іспити також дають можливість підвести підсумки п’ятирічної роботи з студентами, звернути увагу на слабкі
місця, внести корективи у навчальний процес.
На жаль, збільшення кількості випускників позначилось на якісній
успішності і середньому балі з дисциплін. Практично на всіх спеціальностях, за винятком Клінічної фармації та Промислової біотехнології, середній бал знизився, як і якісна успішність, знизилась кількість відмінників.
Так, на спеціальності Фармація:
• кафедра ОЕФ — середній бал 3,78 (2005 — 3,92)
якісна успішність 61% (2005 — 69%)
три студенти не атестовані.
• Клінічна фармація — середній бал — 3,82 (2005 — 3,98)
якісна успішність — 61% (2005 — 74%)
• ТПКЗ — середній бал 3,66 (2005 — 3,77)
якісна успішність — 45,9% (2005 — 50,4%).
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• Фармацевтична і косметична хімія — середній бал — 3,48 (2005 — 3,77)

якісна успішність — 45,9% (2005 — 60,6%)
• Економіка підприємства — середній бал — 4,0 (2005 — 4,2)
якісна успішність — 64,8% (2005 — 79,2%).
• Маркетинг — середній бал — 4,2 (2005 — 4,6)
якісна успішність — 75,8% (2005 — 92%).
Наведені приклади свідчать про необхідність підвищення якості лекційного викладання, практичних занять, організації практики і самостійної роботи студентів.
І хоч в цілому голови ДЕК професори М. С. Пономаренко, М. І. Романенко, Л. С. Фіра, І. І. Геращенко, М. О. Казаринов, В. П. Новіков,
Н. В. Мережко, В. В. Пащенко, Ю. Б. Іванов визнали рівень підготовки
спеціалістів достатнім і навіть високим, слід звернути увагу на їх пропозиції щодо покращення проведення іспитів та їх результатів.
Серед зауважень, які зробили голови ДЕК, було вказано на об’ємність дипломних робіт (до 150 стор.). Рекомендовано не планувати дипломні роботи студентам, які мають з дисципліни «3». Передбачити
комплексність дипломних робіт, але не формальну, дипломні роботи повинні бути політематичними (наприклад, клінічна фармація з фармакоекономікою), в дипломних роботах і проектах практичні рекомендації
підприємствам виділяти окремим параграфом, залучати до рецензування
фахівців-практиків, замовлення на дипломні роботи мають йти від підприємств. У цьому плані вигідно відрізняються дипломні і магістерські
роботи з спеціальності Технологія фармацевтичних препаратів.
Тому колективам випускаючих кафедр слід переглянути «Положення про дипломні роботи в НФаУ» і внести необхідні корективи.

Навчально-методична робота
Увесь 2005/2006 н. р. продовжувалась робота з реалізації положень
Болонської декларації в організації навчального процесу НФаУ як базового закладу з цієї проблеми.
Під керівництвом першого проректора проф. І. С. Гриценка, заступника ректора з навчальної роботи доц. Л. М. Віннік, завідуючої науковометодичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти доц. Л. Г. Кайдалової кафедральними колективами виконана велика і багатогранна
робота з підготовки та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
Навчально-методичною лабораторією НФаУ з метою гармонізації
здійснено аналіз навчальних планів ВНЗ 40 країн Європи, проведена велика робота з підготовки та впровадження КМС в навчальний процес НФаУ.
Розроблено Тимчасове положення про організацію навчального проце17
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су у кредитно-модульній системі, Програму моніторингу якості навчання
в умовах запровадження КМС в НФаУ, створено тимчасове положення про
рейтингову систему оцінювання знань та вмінь студентів НФаУ. Проведено
методичні семінари для викладачів І та ІІ курсу напряму Фармація з впровадження КМС, підготовлено до видання «Пам’ятку студенту І курсу, що навчається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу».
Спільно з кафедрами І та ІІ курсу розроблено і затверджено типові
навчальні програми для впровадження КМС.
У 2005 році було введено КМСОНП для 4-х спеціальностей І курсу.
В експерименті брали участь 750 першокурсників (57 груп). Річний досвід впровадження кредитно-модульної системи дає підстави зробити деякі висновки. Є проблеми, вирішення яких дозволить перейти згодом на
КМС всіма курсами і спеціальностями. Але для цього необхідно:
• підняти рівень інформатизації і комп’ютеризації навчального процесу (для забезпечення СРС);
• збільшити кількість навчальних приміщень та підняти рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
• зменшити співвідношення «викладач/студент» до нормативного 1/8,5;
• зменшити кількість студентів в лекційних потоках до 40–70 чоловік;
• зменшити обсяг річного навчального навантаження викладача.
Безумовно, одразу вирішити всі ці проблеми неможливо, але поступово будемо намагатися їх вирішувати.
У 2005/2006 н. р. продовжувалась робота науково-методичної лабораторії з аналізу змісту навчання бакалаврів та магістрів фармації у ВНЗ
Європи, розроблено пропозиції щодо наближення структури ступеневої
медичної та фармацевтичної вищої освіти в Україні до структури вищої
освіти Європи, розроблено Проект Концепції реформування системи
фармацевтичної освіти в Україні та приведення її у відповідність до вимог Болонської декларації. Уся інформація щодо впровадження європейських стандартів у фармацевтичну освіту України надавалась фармацевтичним факультетам України на нарадах, семінарах, конференціях
співробітниками НМЛ з питань фармосвіти.
Можна сказати, що виконаний об’єм роботи є революційним проривом в організації навчального процесу: ми перешли на 26-годинний
тиждень, дрібні дисципліни включили до крупних, багато попрацювали
над визначенням об’ємів СРС, провели тренінги з завідувачами кафедр,
доцентами, яким не так просто сприйняти болонські новації, але ми передавали їм найновішу інформацію з конференцій, з’їздів.
Перехід до європейських стандартів освіти потребує цілеспрямовано і наполегливо працювати над змінами в організації навчального процесу з метою його гармонізації з навчальними планами ВНЗ Європи.
18

2005/2006 • ЗДОБУТКИ І ПЛАНИ • 2006/2007

За пропозицією навчального відділу, колегіального рішення та обговорення потребують:
• необхідність скорочення кількості дисциплін до 7–8 протягом одного семестру;
• зменшення кількості заліків і іспитів;
• перегляд розподілу дисциплін у навчальному тижні:
• теоретичні дисципліни — тільки 2-годинні заняття;
• практичні дисципліни — не більше 3-х годин (за умови перегляду
змісту та мети лекційних курсів — лекції установчі, оглядові, проблемні,
ознайомчі);
• лекції — 1-годинні.
• розширення практики циклового викладання дисциплін обсягом
54–81 години;
• проведення експерименту з впровадження 1 лекційного дня на тиждень та 4-х днів тижня під лабораторні, практичні, семінарські заняття з метою скорочення кількості переходів студентів впродовж навчального дня.
Це повинно привести до раціонального використання навчального
часу, матеріально-технічної бази тощо.
Сприяти створенню реальних умов для самостійної роботи студентів, обсяг якої у 2006/2007 н. р. становить 50–60% від загального об’єму
годин з усіх дисциплін:
• запровадити скорочення змінності навчання, дистанційні методи;
• оптимізувати використання аудиторного фонду шляхом переведення
у 2006/2007 н. р. дисциплін І–ІІ курсу, що навчаються за КМС, на обов’язкову організацію щоденної СРС за графіком кафедр після 16. 00 до 18. 00;
• організувати використання комп’ютерних класів за графіком
з 8. 00 до 21. 00;
• розробити чітку систему обліку СРС.
Проблемні питання повинні стати предметом вивчення науково-методичної лабораторії і обговорення на методичних комісіях факультетів
і ЦМК.
Навчально-методичну роботу науково-методичної лабораторії, кафедр, навчального відділу, деканатів, важко втиснути в якісь рамки, можна лише констатувати на підставі річних звітів, що виконано її великий
обсяг. Велике значення при цьому має організаційний момент. Слід зазначити, що у підрозділах, підпорядкованих першому проректору проф.
І. С. Гриценку, заступнику ректора з навчальної роботи доц. Л. М. Віннік,
проректорам доц. Т. П. Цапко та доц. К. А. Івановій, налагоджено системність у роботі, регулярно проводяться засідання, вирішуються поточні
і заплановані роботи, контролюється виконання.
А зроблено за минулий навчальний рік чимало.
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Акредитовано 5 спеціальностей на рівень магістра і 1 на рівень бакалавра:
8. 110206 Клінічна фармація
8. 110204 Технологія фармацевтичних препаратів
8. 110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів
8. 050108 Маркетинг
8. 050107 Економіка підприємства
6. 050200 Менеджмент організацій.
Ліцензовано 3 спеціальності:
8. 000001 Якість, стандартизація і сертифікація (іноземні студенти)
8. 000001 Адміністративний менеджмент
7. 050201 Менеджмент організацій.
Акредитація і ліцензування потребують створення значного обсягу
документації і великої відповідальності. Хотілося б відзначити, що науково-методична лабораторія, і кафедри, і деканати, спрацювали дуже добре. І в МОН, і в МОЗ до нашої документації претензій немає.
Пройшли ліцензування також 5 філій НФаУ у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській областях.
Розроблено проекти експериментальних навчальних планів відповідно
до КМС освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр з 4 спеціальностей напряму 1102 Фармація: Фармація, Технологія парфумерно-косметичних засобів, Клінічна фармація, Технологія фармацевтичних препаратів та
навчальні плани з цих же спеціальностей у КМС для рівня спеціаліст.
Затверджено складові галузевих стандартів вищої освіти напряму
Фармація рівня магістр.
Оцінити якість підготовки спеціалістів дозволяють ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1» та «Крок-2» зі спеціальності Фармація.
Проведена велика підготовча робота кафедрами, щоб студенти адаптувались до такої форми іспитів. Були проведені тренінги, доповнено
і видано посібник тестів до «Крок-1» та збірник текстів до «Крок-2», проведений вибірковий ректорський контроль до «Крок-2».
Результати іспитів дозволяють зробити висновок про якісну професійну підготовку випускників. У 2006 р. «Крок-2» здавав 521 студент
5 курсу. 79,7% вітчизняних студентів справились з тестуванням (у 2005 р. —
324 студ., 79,4%, 2004 — 148 студ., 81,2%). Найвищий бал випускники показали з дисциплін: клінічна фармація (81,1%), ОЕФ (80,3%), ММФ (79,3%),
фармацевтична хімія (76,9%) фармакологія (72,5%). Слід звернути увагу
на підготовку до тестових іспитів кафедрам токсикологічної хімії — 60,7%,
аптечної технології ліків — 67,9%, ЗТЛ — 71,7%.
Динаміка проведення тестового ліцензійного іспиту «Крок-2» серед іноземних студентів свідчить про позитивне зростання результатів.
У 2006 р. 155 іноземних студентів показали результат 53,9%. (2005 —
20
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50,4%, 2004 — 49,6%, 2003 — 33,6%, 2002 — 29,8%, 2001 — 18%). Середній
бал з дисциплін у іноземних студентів найвищий з фармакології — 61,7%,
ММФ — 57,7%, АТЛ — 57,5%. Більш скромні результати з клінічної фармації — 40,9%, ЗТЛ — 42,9%, токсикологічної хімії — 47,7%.
Така ж тенденція до зростання спостерігається з «Крок-1». 620 вітчизняних студентів показали у 2005 р. результат 76,6%, у 2004 — 85,1%,
2003 — 47,5%, 2002 — 44%, серед дисциплін найвищий бал з мікробіології — 82%, фізіології — 79,7% неорганічної хімії — 79,4%, біохімії — 76,7%.
Серед 71 іноземного студента — 69,5% (2004 — 51,2%, 135 студ.; 2003 —
16,9%, 158 студ.; 2002 — 28,7%, 172 студ.). Цифри красномовні і вони дозволяють кафедрам зробити правильні висновки
Впродовж року було проведено 5 нарад з відповідальними експертами
та завідувачами кафедр, 2 наради Науково-методичної комісії «Фармація»
з питань формування та затвердження посібників для самопідготовки студентів до тестових іспитів «Крок-1» та «Крок-2» (Фармація).
Більше уваги у 2005/2006 н. р. було приділено підвищенню кваліфікації і педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу.
На циклах підвищення кваліфікації при ІПКСФ, присвячених Болонському процесу, прослухали лекції 100 викладачів; Основи педагогіки, психології та організації навчального процесу, Основи педагогічної майстерності — 32 викладачі; Психологія управління персоналом — 16 викладачів
і керівників підрозділів.
Всього підвищили кваліфікацію за різними формами 182 викладачі.
Протягом 2005/2006 н. р. було організовано та проведено 172 відкритих заняття та лекцій «майстер-класу»: відкритих (показових) лекцій — 62,
лекцій «майстер-класу» — 21, відкритих практичних занять — 56, лабораторних занять — 30, семінарських занять — 3.
Традиційно продуктивною була у 2005/2006 н. р. видавнича діяльність кафедр, яка здійснювалась за планом. Хотілося б відзначити в цьому не тільки авторів підручників і посібників, а і роль нашого видавничого центру під керівництвом доц. О. М. Котенка, який забезпечує не тільки
вчасне видання, а і високу поліграфічну культуру видань.
Всього видано за 2005 рік підготовлено 122 видання:
• 4 — підручники
• 5 — практикумів
• 42 — посібники
• 19 — збірників завдань
• 39 — методрекомендації
• 13 — інших видань.
Усі підручники і навчальні посібники мають грифи МОН і МОЗ України.
Політика забезпечення студентів навчальною літературою у
2006/2007 н. р. дещо зміниться, враховуючи останні досягнення техніч21
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ного прогресу. Видання на паперових носіях із-за високої вартості буде
обмеженим. Тепер увесь фонд підручників і посібників буде переведений
на СD-диски. Сьогодні практично у кожного студента є вдома комп’ютер,
ті, хто живуть у гуртожитку, можуть використовувати комп’ютерні класи
в університеті. Переведення на жорсткі диски вивільнить площі бібліотеки. Особливо це вирішить проблему забезпечення навчальною літературою студентів заочного (дистанційного) факультету.
Створення фонду підручників на жорстких дисках доручено проректору з заочної (дистанційної) форми навчання проф. В. А. Георгіянц, директору видавничого центру доц. О. М. Котенку, директору комп’ютерного центру доц. В. С. Власову. До грудня 2006 року це завдання має бути
виконаним.
Особливо важливі завдання постають перед комп’ютерним центром університету (керівник — доц. В. С. Власов).
Сьогодні парк комп’ютерної техніки університету налічує 590 комп’ютерів. Забезпеченість складає 10,9 комп’ютера на 100 студентів. І це
непоганий показник. За даними МОН, Україна посідає 82-ге місце за індексом інформаційної підготовки студентів — 12 комп’ютерів на 100 студентів. В той час як Японія — 82 комп’ютери на 100 студентів, США — 76
комп’ютерів на 100 студентів, Росія — 10,4 комп’ютера на 100 студентів.
У нас своєчасно списуються застаріли модифікації. Придбано за
2005/2006 н. р. 102 нових комп’ютери. Організовано облік ліцензійного програмного забезпечення, створено електронний каталог. У 2005/2006 н. р.
придбано 586 ліцензій на програмне забезпечення.
На даний час 78 підрозділів університету підключені до мережі Internet, в т. ч. 18 комп’ютерних класів. Забезпечено комплексний антивірусний захист для комп’ютерів НФаУ. Встановлено новий сервер для
забезпечення цілодобового доступу до Internet, а також встановлені нові
швидкісні (2 мегабіти) модеми для доступу в Internet користувачів корпусів по вул. Мельникова, 12 та вул. Пушкінська, 27.
У 2005/2006 н. р. придбано 10 мультимедійних проекторів. Загалом
в університеті 25 мультимедійних проекторів, але їх використання залишає бажати кращого.
Нові завдання постають перед комп’ютерним центром (доц.
В. С. Власов) і кафедрою інформаційних технологій (проф. Ю. І. Пєнкін).
Роль і значення комп’ютерного центру полягає не тільки в установці, налагодженні і обслуговуванні комп’ютерного та програмного забезпечення. Комп’ютерний центр і кафедра інформаційних технологій
повинні бути на передових позиціях технічного прогресу і всі новації
впроваджувати у життя для підвищення ефективності навчального про22
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цесу. Наше завдання навчити студентів не на рівні користувача, а на рівні
професіонала користуватися програмним забезпеченням.
Гальмується використання мультимедійних технологій для супроводу лекцій через трудомістке налагодження мультимедійної техніки, пристосування до аудиторії.
Тому у 2006/2007 н. р. на комп’ютерний центр, господарчу частину покладається завдання стаціонарно встановити мультимедійну техніку у восьми лекційних аудиторіях (з 14) — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та забезпечити її зберігання у спеціальних шафах. ПФВ виділити кошти на здійснення робіт.
Нові аспекти дистанційного навчання вимагають від нас організації
комп’ютерних класів у філіях НФаУ в інших областях. Зростає значення
цих класів і у зв’язку зі створенням навчальної літератури на жорстких
дисках. Доц. В. С. Власову, проф. В. А. Георгіянц, доц. Л. М. Віннік зробити все можливе для забезпечення регіонів комп’ютерною технікою
і можливостями її використання.
Організація web-сайту НФаУ в Internet потребує постійної уваги
і оперативного оновлення. У штаті наукового відділу сьогодні є постійний співробітник, який цим займається, але немає контакту наукового
відділу і комп’ютерного центру. Кожен вирішує свої проблеми, а страждає діло. Інформація в Internet має велике значення для профорієнтаційної роботи, а значить і кількості набору.
Протягом року колективами кафедр підготовлено 1058 нових лекцій, 1941 нове практичне заняття, розроблено 24 230 тестових завдань. Ці
цифри свідчать, що застою у методичній роботі у нас нема. Кафедри знаходяться у творчому пошуку якісного викладання лекцій, постановки практичних занять, оновлення змісту курсів і дисциплін навчального плану.
Серед кафедр є свої лідери, діяльність яких є успішною в усіх напрямах.
Серед фундаментальних кафедр у когорті перших — кафедра фізики (зав. каф. проф. В. О. Тіманюк) — 64 нових тексти лекцій, 32 нових практичних заняття, 3 відкритих лекції, 1 лекція «майстер-класу»,
270 тестових завдань, 1 посібник, 1 збірник завдань, 1 методрекомендація. Продуктивно працювали кафедри органічної хімії — 8 нових лекцій,
20 нових практичних занять, 2 відкриті лекції, 2 лекції «майстер-класу»,
4 посібники, 1 збірник задач, 84 тестових завдання, неорганічної хімії —
1 навчальний посібник, 16 нових текстів лекцій, 5981 тестове завдання;
фізичної і колоїдної хімії, аналітичної хімії.
Медико-біологічний блок представлений 12 кафедрами. Лідером
у всіх відношеннях залишається кафедра клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (зав. каф. проф. І. А. Зупанець) — 48 нових текстів
лекцій, 76 нових практичних занять, 3 відкриті та 1 лекція «майстер-кла23
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су», підготовлено 1600 нових тестів, видано 2 підручники, 2 монографії,
2 посібники, методрекомендації. Не поступаються кафедри фармакології
(зав. каф. проф. С. М. Дроговоз) — 20 нових лекцій, 16 нових практичних
занять, 4 відкриті лекції і практичних заняття, 1 лекція «майстер-класу»,
1 підручник, 2 посібники, фізіології (зав. каф. проф. Л. М. Малоштан);
фармакотерапії (зав. каф. канд. фарм. н. Л. В. Деримедвідь), патологічної
фізіології (зав. каф. проф. А. І. Березнякова).
Сьогодні у нас 21 профільна кафедра і всі вони працюють над удосконаленням навчального процесу, наповненням його новим змістом,
новими досягненнями науки, розробляючи нові тексти лекцій, нові
практичні заняття, створюючи навчально-методичну літературу. Особливо хотілося б відзначити традиційно у перших рядах кафедри АТЛ
(зав. каф. проф. О. І. Тихонов), промислової фармації (зав. каф. проф.
В. І. Чуєшов), фармацевтичної хімії (зав. каф. проф. П. О. Безуглий), які
не знижують темпів методичної і видавничої роботи.
Особливо хотілося б відзначити молоді за віком кафедри: біотехнології (зав. каф. проф. Л. С. Стрельников) — 80 нових лекцій, 50 нових практичних занять, 150 нових тестів, 1 підручник, 1 посібник;
кафедру економіки підприємства (зав. каф. проф. О. В. Посилкіна) —
71 нова лекція, 72 нових практичних заняття, 2 лекції «майстер-класу»,
1300 нових тестових завдань, 29 методичних рекомендацій); кафедру
фармакоекономіки (зав. каф. проф. Л. В. Яковлева) — 55 нових лекцій,
72 нових практичних заняття, 1 лекція «майстер-класу», 4 посібники, 1 підручник; кафедру менеджменту та маркетингу у фармації (зав. каф. проф.
З. М. Мнушко) — 66 нових лекцій, 76 нових практичних занять, 3 відкриті лекції, 2 лекції «майстер-класу», 6 відкритих практичних занять,
275 тестових завдань; кафедра менеджменту (зав. каф. доц. В. О. Могилко) — 60 нових лекцій, 84 нових практичних заняття, 1 відкрита лекція,
1 посібник, 12 методичних рекомендацій, 620 тестових завдань.
Серед гуманітарних кафедр лідером є кафедра гуманітарних наук
(зав. каф. доц. Т. П. Цапко) — 28 нових лекцій, 128 нових практичних
занять, 3 відкритих заняття, 300 тестових завдань, 1 підручник, 2 посібники. Плідно працюють над новими текстами лекцій, практичними заняттями, розробкою тестових завдань, методрекомендацій кафедра економічної теорії (зав. каф. проф. Д. В. Бабіч), кафедри іноземних мов, -2,
суспільних наук, українознавства та латинської мови.
Серед кафедр ІПКСФ першість у методичній роботі можна віддати
кафедрі педагогіки і психології (зав. каф. доц. Л. Г. Кайдалова) — 50 нових
лекцій, 86 нових практичних занять, 3 відкриті лекції, 3 відкриті заняття, 1 посібник, 1 методична рекомендація.
24
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Ефективно працювали колективи інших кафедр ІПКСФ — кафедра
клінічної фармакології і фітотерапії (зав. каф. проф. С. Ю. Штриголь),
фармацевтичної технології (зав. каф. проф. С. О. Тихонова), УЕФ (зав.
каф. проф. В. М. Толочко).
Забезпечення якості викладання і якості підготовки спеціалістів залишається одним з головних завдань і на 2006/2007 н. р.
На ринку освітніх послуг ми займаємо провідне місце і наше завдання —
не знижувати планку якості. Сьогодні посольства і керівництва фармасоціацій зарубіжних країн критично відносяться до підготовки в країнах
СНД — Молдові, Вірменії, країнах Середньої Азії і це питання знаходиться у них на контролі. Не секрет і те, що зарубіжні студенти намагаються отримати диплом саме нашого університету. До нас перевелись на
ІІ–V курси у 2005/2006 н. р. понад 400 студентів з Вірменії, Грузії, Одеського національного медичного університету та інших навчальних закладів.
Якість їх підготовки дуже низька, що виявили Державні іспити. Про
яку якість можна говорити, коли випускник вважає, що хлорид натрію
відпускається за круглою печаткою, а гідрокарбонат натрію — це речовина наркотичної структури.
Тому міжнародному департаменту (проректор з наук.-пед. роботи доц.
Т. П. Цапко), завідувачам кафедр необхідно серйозно поставитись до питань
щодо прийому і переводу:
• протягом місяця перевірити усю інформацію про успішність перевідних студентів;
• провести тестування. При слабкій підготовці спеціальна комісія
повинна визначити на який курс приймається претендент;
• для студентів І курсу підготувати відповідні тестові завдання.
Слід відповідально розглянути результати сесії. У нас за деякими дисциплінами іноземні студенти навчаються краще вітчизняних. Ми повели жорстоку боротьбу з поборами, підношеннями, «благодарностями».
Хочу подякувати тим деканам, завідувачам кафедр, які правильно розуміють необхідність боротьби з хабарництвом і корупцією.
З 2003 року ми ввели письмову форму іспитів з усіх дисциплін, таку
як на вступних іспитах: по одному білету, роботи перевіряються в той же
день, оцінки виставляються у відомість і залікову книжку, відомості здаються в деканати в той же день. Ефект був отриманий, хоча якісна успішність дещо знизилась. Але і за таких суворих умов деякі студенти, групи
їх обходили. Як приклад, іспит на кафедрі хімії природних сполук (зав.
каф. проф. В. С. Кисличенко, декан доц. В. І. Степаненко), де віднеслись до проведення іспиту формально. З органічної хімії, мікробіології
(декан доц. В. Д. Гарячий) студенти мали від 20 до 45% двійок.
Можливо нам слід перейти до тестування перед іспитами. Не набрав
потрібної кількості балів — не допускаєшся до складання.
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Заслон нерадивим студентам ми поставили, але як ми заохочуємо студента вчитись відмінно? На жаль, ми не використовуємо досвід, який є в
інших вузах. Так, у ХАДУ створено цілу систему, яка діє ефективно: серед
4 тисяч студентів денної форми навчання — 20% відмінників. Серед заохочувальних заходів: безкоштовне харчування і користування Internet,
власна електронна пошта, позачергове обслуговування у бібліотеці, безкоштовне проживання у гуртожитку. Для відмінників: здав сесію на «5» —
на 5% зменшується оплата, здав другу сесію на «5» — ще скидка на 5%.
За п’ять років студент-відмінник контрактник зможе таким способом
на 40% зменшити платню.
Завдання вивчити цей досвід було поставлено першому проректору,
планово-фінансовому відділу, але воно не було виконано. Тому, першому
проректору проф. І. С. Гриценку, заступнику ректора з навчальної роботи доц. Л. М. Віннік, проректору з виховної роботи доц. К. А. Івановій,
заступнику ректора з економічних питань Л. М. Коваленко слід повернутися до вивчення цього досвіду і перейняти все корисне для НФаУ.
Окремо хотілося б наголосити на завданнях факультетів заочної
(дистанційної) форми навчання (керівники: проректор проф. В. А. Георгіянц, декани — доц. В. І. Степаненко, доц. В. Д. Гарячий).
Контингент студентів заочної форми навчання в 2005/2006 н. р.
складав разом з випускниками (в лютому 2006 н. р.) та регіональними філіями — 5873 чол.:
Фармація — 5,5 року навчання — 2166;
Фармація — 4,5 року навчання — 1312;
друга вища освіта — 96;
Технологія парфумерно-косметичних засобів — 142;
Технологія фармацевтичних препаратів — 132;
Економіка підприємства — 335;
Маркетинг — 199;
Якість, стандартизація, сертифікація — 61.
Всі навчаються за контрактом.
Загальні надходження до НФаУ — 19 081 280 грн.
Як і у кожного структурного підрозділу, у заочного деканату визначені свої завдання і перспективи розвитку, які ми вбачаємо в продовженні профорієнтаційної роботи у школах, медичних і фармацевтичних
училищах, коледжах інших областей України для забезпечення набору;
в організації філії НФаУ у Кривому Розі за спеціальностями Фармація,
Технологія фармацевтичних препаратів; у створенні науково-навчальновиробничих комплексів з медичними коледжами, які готують фармацевтів. Для підвищення якості навчального процесу необхідно організувати
читання лекцій та проведення занять рівня «майстер-класу» провідними
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професорами та доцентами НФаУ, а також здійснювати стажування викладачів філій на кафедрах НФаУ.
Для повного забезпечення студентів заочної форми навчання навчально-методичними матеріалами продовжити роботу з формування комплексу
літератури за спеціальністю Фармація на електронних носіях у 3-х частинах:
гуманітарні, фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.
Потрібно предметно зайнятись дистанційною формою навчання, для
якої вже розроблено електронну оболонку. З кафедрами розробити дистанційні курси дисциплін, підготувати, як мінімум, 5 інтерактивних підручників,
створити незалежну систему тестування, провести апробацію дистанційної
форми в регіонах України, використовувати очно-дистанційну форму навчання для студентів у Болгарії, Греції та інших країнах Європи.
Удосконалюється нормативна база заочної форми навчання: розроблено Положення про заочну форму навчання, яке пройшло обговорення на циклових методичних комісіях, вироблені інструкції для підвищення якості навчання, а саме:
• індивідуальні графіки навчання надавати тільки як виняток;
• практичний залік для перехідних дисциплін ставити тільки на основі відвідування занять, захисту контрольних робіт, складання комп’ютерного тестового заліку за програмою семестру;
• відпрацювання пропущених без поважних причин практичних занять — платне. Контроль здійснюють кафедри та заступники деканів;
• на іспитах комп’ютерне тестування — як перший етап іспиту. Перескладання незадовільних оцінок або неявок — з дозволу декана. Екзаменаторам чітко і правильно заповнювати відомості;
• не допускати до сесії студентів, які не представили контрольні
роботи;
• на кожному курсі проводити «ректорський контроль» залишкових
знань, порівнювати з результатами іспитів.
З 2006 року проводити на заочній формі інтегровані іспити «Крок-1»
і «Крок-2» у пілотному варіанті, заохочувати студентів-заочників до виконання дипломних робіт на базі робочих місць.
Ректорат неодноразово підкреслював велике значення інформації,
яку ми черпаємо на конференціях, з’їздах, форумах для руху вперед.
Минулого 2005/2006 навчального року багато зроблено з цього
питання. Відрядження до Києва, контакти з МОН і МОЗ, нарада з представниками ВООЗ, література з Болонського процесу, тренінги дозволяють нам бути у курсі подій у фармацевтичній освіті в усьому світі.
Але ми кожен раз стикаємось з однією ж тією проблемою — незнанням
іноземної мови. У нас вже є багато викладачів, які володіють англійською
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мовою, але керівний склад у більшості не володіє іноземними мовами.
Вважаю буде правильним, якщо кафедри іноземних мов, -2 організують
для ректорату, деканів, керівників підрозділів курс вивчення англійської
мови, яка є робочою на усіх міжнародних конференціях.
Не менш важливо повторювати про необхідність знання мови студентам, якщо вони хочуть бути конкурентоспроможними. Проректорам необхідно взяти під контроль питання вивчення мови аспірантами,
докторантами, доцентами і викладачами, протестувати рівень знання
і в залежності від цього формувати групи. Планово-фінансовому відділу
передбачити додаткову оплату викладачам кафедри іноземних мов, які
будуть вести такі групи.
Навчальні плани перевантажені, ми це знаємо. То науково-методичній лабораторії, навчальному відділу, за участю кафедр слід визначити
дисципліни, які можна об’єднати, визначити їх частку у навчальному
процесі кожної спеціальності. Наприклад, аптечна технологія ліків і заводська технологія ліків.
Багатопредметність незмінно веде до дублювання матеріалу, багато кафедр повторюють один одного. Вже не перший раз ставимо питання аналізу
змісту дисциплін перед методичними комісіями, науково-методичною лабораторією, навчальним відділом. Першому проректору проф. І. С. Гриценку,
заступнику ректора з навчальної роботи доц. Л. М. Віннік, зав. НМЛ доц.
Л. Г. Кайдаловій треба проконтролювати виконання цього завдання.
Що нас ще чекає у 2006/2007 навчальному році?
• Це, перш за все, акредитація університету за ІV рівнем. Всі структурні підрозділи повинні здійснити самоатестацію за критеріями ДАК
і ретельно підготуватись до акредитації. Науково-методичній лабораторії (доц. Л. Г. Кайдалова) та навчальному відділу (доц. Л. М. Віннік) надати для цього кафедрам і підрозділам необхідні матеріали.
• Якість залишається домінантною в усіх формах навчальної роботи:
якість лекцій, якість практичних занять, надати відповідної значущості самостійній роботі студентів.
• Перехід на кредитно-модульну систему організації навчального процесу студентів І–ІІ курсу напряму Фармація 4-х спеціальностей. Аналіз упровадження кредитно-модульної системи на спеціальностях напряму Фармація.
• Підготовка до педагогічного експерименту з КМС для 5-ти спеціальностей напрямів: Економіка і підприємництво, Менеджмент, Біотехнологія, Медицина, Специфічні категорії.
• Провести акредитацію спеціальностей Менеджмент освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, Адміністративний менеджмент (магістр).
• Ліцензування спеціальності Менеджмент організацій (магістр).
• Розпочати роботу з введення до Класифікатора професій та ліцензування спеціальності Лабораторна діагностика (магістр).
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• Продовжувати роботу з забезпечення навчального процесу підруч-

никами, посібниками, методичними рекомендаціями для самостійної роботи, тестами контролю знань.
• Забезпечити студентів навчальними виданнями НФаУ на СD-дисках.
Розробити стандарти освіти (ОКХ, ОПП, навчальні плани і програми) бакалавра і магістра напряму Фармація.
Привести зміст навчання у відповідність до навчальних закладів країн Європи (зменшення кількості дисциплін, уніфікація назв дисциплін,
кількість годин, практики тощо).
Запровадити ліцензійні іспити «Крок-1» та «Крок-2» для заочної
форми навчання спеціальності Фармація.
Активізувати роботу Центральної і циклових методичних комісій.
Упроваджувати у навчальний процес сучасні інноваційні технології навчання та модульну мультимедійну технології, автоматизовані навчально-контролюючі системи, кейси, ділові ігри.
Продовжувати реалізацію Програми комп’ютеризації НФаУ.
Створювати нові навчальні класи, електронні читальні зали, класи
для самостійної роботи на кафедрах і в гуртожитках.

Практика
Організація практики в сучасних умовах — непросте завдання, але
дуже важливе, бо є необхідною умовою формування студента як спеціаліста, і багато в чому умовою успішної адаптації випускника до реалій
фармацевтичного сектора.
Під керівництвом проф. І. С. Гриценка, доц. С. В. Огарь, зав. відділом
практики О. Я. Барковська та досвідчений фахівець відділу О. Н. Школьна підняли цей важливий розділ підготовки фахівців на новий рівень.
Зі збільшенням спеціальностей збільшується кількість практик і форми її організації. Зовсім по-новому складаються відносини відділу практики з базами практики. Сьогодні бази вимагають чітко визначених термінів
практики, кількості студентів з метою планування внутрішньої роботи підприємств, призначення керівників і планування тем дипломних робіт.
Слід відзначити, що тісний зв’язок з практичною фармацією, добрі
взаємовідносини, правильний підхід до питань практичної підготовки
з боку аптек і підприємств, полегшують і спрощують не тільки розподіл
на практику, а гарантують багатьом студентам працевлаштування в майбутньому.
На сьогодні за 11 спеціальностями студенти проходять 54 практики,
а за формою навчання — 145, 26 кафедр керують практикою. Для порівняння: у 2000 р. — було 7 спеціальностей, 28 практик, 12 кафедр. Практику проходять понад 10 тис. студентів.
29

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

При проведенні практики велике значення приділяється відповідним кафедрам, що здійснюють навчально-методичне керівництво, визначаючи зміст практики. Успішність практики при цьому багато в чому
залежить від налагодження співробітництва викладачів кафедри з співробітниками підприємства, іміджу кафедри і рівня підготовки студента.
Відділ практики тісно співпрацює з кафедрами аптечної технології ліків, фармакотерапії, фармакогнозії, заводської технології ліків, ОЕФ, ММФ, ЯССЛ ІПКСФ, клінічної фармакології з фармопікою,
а також з деканатом по роботі з іноземними студентами з питань організації практики тих іноземних студентів, що переведені з інших вузів (Єреванського університету Святої Терези та Одеського державного університету).
Кількість цих студентів 2–5 курсів склала 459 чоловік. Певні труднощі виникли з необхідністю організації практики для студентів заочного факультету. Річ у тім, що лише студенти заочного факультету виробничу практики
проходять протягом семестру за місцем роботи, а направлення та щоденники практики отримують під час сесії. То ж відділу практики необхідно
було заздалегідь зібрати інформацію про бази практики для своєчасного
оформлення документів студентів. І з цим завданням співробітники відділу
практики впоралися. Слід віддати належне і С. В. Огарь, і О. А. Барковській,
і О. Н. Школьній в розширенні кількості баз для студентів усіх спеціальностей. Спільно з кафедрою косметології і аромології налагоджені відносини з провідними парфумерно-косметичними підприємствами України:
м. Київ — ТОВ «Фреш АП», ЗАТ «Ельфа», ТОВ «Косметик Карл Хадек»,
м. Одеса — ТОВ «Арома Inter», м. Донецьк — ТОВ «VIP — Парфюм», м. Чернігів — ТОВ «Мейл Пак», м. Харків — АТ «Ефект» та ін.
Спільно з кафедрою біотехнології проведена робота з керівництвом
Харківської обласної СЕС щодо закріплення районних СЕС м. Харкова
як баз практики з лабораторної діагностики.
Як позитив, є зрушення у співпраці з зарубіжними країнами з проходження практики студентами на безвалютній основі. Після тривалої перерви вперше у 2004 році студенти НФаУ поїхали до Медичної академії
м. Гданська (Польща); у 2005 році — до Софійського медичного університету, Болгарія. Цього року отримана згода колег із Польщі та Болгарії на
проходження практики 20 студентів (2 групи по 10 чол.).
Використовуємо кожну можливість для встановлення контактів. Так,
в результаті участі в міжнародній конференції в м. Тарту (Естонія) доцента Л. Г. Кайдалової встановлені контакти з декількома факультетами
іноземних університетів по взаємообміну.
Міжнародному департаменту необхідно тісно співпрацювати з відділом практики і налагоджувати конкретні, ділові зв’язки з іноземними на30
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вчальними закладами, підкріплюючи їх реальними справами. Чому щороку 80 студентів Тернопільського медуніверситету проходять практику
за кордоном ? Є в організації практики і невирішені проблеми:
• відсутня нормативна база для урегулювання відносин між НФаУ
і базами практики — підприємствами недержавної форми власності;
• чим далі, тим частіше бази практики — підприємства недержавної
форми власності наполягають на оплаті керівництва практикою. Вважаю, що настав час розв’язати цю проблему. ПФВ — Л. М. Коваленко, навчальному відділу — доц. Л. М. Віннік, відділу практики — доц. С. В. Огарь
розробити варіанти оплати, скласти орієнтовну суму вартості усіх видів
практики, включити їх в кошторис витрат університету;
• деякі бази практики відмовляються надавати студентам матеріали для
виконання дипломних робіт, посилаючись на «комерційну таємницю».
У зв’язку з гармонізацією навчальних планів і доповненням їх новими дисциплінами доц. Л. М. Віннік, доц. С. В. Огарь переглянути організацію практики, ввести практику за новими дисциплінами. Щоб вивільнити місце для нових дисциплін, можливо, необхідно переглянути обсяг
годин деяких дисциплін і курсів, зокрема, військових.
Всі ці проблеми обов’язково будемо вирішувати, не здаючи позицій.
У подальшому будемо вдосконалювати взаємовідносини з базами практики.

Науково-дослідна робота
В усьому світі університети є осередками фундаментальної і прикладної науки. Діяльність наукових структур НФаУ — кафедр, науково-дослідних лабораторій сприяє оновленню навчального процесу і професійному зростанню викладачів, кандидатів і докторів наук, професорів.
Не секрет, що вузівська наука протягом останніх 15 років майже
не фінансується. Так, за даними МОН на науку виділяється лише 0,5%
бюджетних коштів. Цілком природно, що говорити про наукові прориви
космічного масштабу не доводиться.
Але наші викладачі прекрасно розуміють, якщо не займатися наукою, то що можна сказати студентам. У науці застою бути не може.
Тож, не зважаючи на обмеженість держбюджетного фінансування НДР,
у 2005/2006 н. р., завдяки активній праці вчених НФаУ, намітилася тенденція зростання кількості науково-дослідних робіт.
У 2005 році виконувалось 5 НДР цільового фінансування з МОЗ України, 79 НДР госпдоговірних на суму 796,49 тис. грн., 48 НДР ініціативної
тематики кафедр. У 2006 році — 5 НДР держбюджетного фінансування,
80 госпдоговірних НДР на суму 1016,0 тис. грн., 56 ініціативних НДР.
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Структура фінансування НДР НФаУ у 2005 році
на 19.12.2005 р. (в тому числі ПДВ)
Заплановано
Отримано
Джерела фінансування
(тис. грн.)
(тис. грн.)
Цільове по МОЗ України

275,7

275,7

Фундаментальні дослідження
(КПКВ – 2301020)

28,90

28,90

Прикладна наукова тематика
(КПКВ – 2301030)

104,20

104,20

Державні науково-технічні програми
(КПКВ – 2301040)

142,60

142,60

Госпдоговірна тематика

520,79

473,475

796,49

749,175

Всього

Всього у 2005 році виконувалось НДР на загальну суму 796,49 тис.
грн. (на 19.12.2005 р. фактично отримано 749,175 тис. грн.), з них:
 5 НДР фінансувалися з державних коштів на суму 275,7 тис.
грн. (на 19. 12. 2005 р. фактично отримано 275,7 тис. грн.), а саме:
Фундаментальні дослідження:
• Експериментальне дослідження впливу препаратів на основі природної сировини на адаптаційні процеси організмів при старінні (проф.
Л. В. Яковлєва).
Прикладні розробки у сфері практичної та клінічної медицини:
• Фармакологічне вивчення адаптогенної дії засобів на основі природної сировини, призначених для профілактики і комплексної терапії
ряду захворювань (проф. Л. В. Яковлєва).
Державні науково-технічні програми та наукові частини одержаних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини:
• Створення на основі супероксиддисмутази антиоксидантного засобу для корекції цукрового діабету та його ускладнень (проф. С. М. Дроговоз).
• Удосконалення сучасних методів діагностики, профілактики та лікування цукрового діабету і його ускладнень з метою запобігання втрати
працездатності та інвалідності при цукровому діабеті (проф. С. М. Дроговоз).
• Створення та вивчення нового лікарського препарату флагінату з трави звіробою для реабілітації репродуктивної функції (проф.
Л. В. Яковлєва).
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 79 НДР виконувалися на госпдоговірних умовах на суму
520,79 тис. грн. (на 19.12.2005 р. фактично отримано 473,475 тис. грн.),
за напрямами:
• Розробка складу, вивчення та створення НТД та АНД на лікарські
засоби.
• Проведення клінічної апробації лікарських засобів — кафедра клінічної фармації НФаУ, яка з 1994 р. є клінічною базою ДФЦ МОЗ України з апробації препаратів ряду фармакологічних груп (проф. І. А. Зупанець).
• Експертиза технологічних регламентів на промисловий випуск
препаратів, що проводиться Технологічною комісією НФаУ, яка створена згідно з наказом Держдепартаменту з контролю за якістю, безпекою
та виробництвом ЛЗ та ВМП «Про затвердження НФаУ як базової спеціалізованої експертної організації з експертизи НТД та АНД» № 4 від
02.08.2002 р. (проф. О. І. Тихонов)
 48 НДР виконувалися за ініціативною тематикою кафедр та
ЦНДЛ за наступними напрямами:
• Хімічний синтез і аналіз біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження (кер. В. П. Черних,
№ держреєстрації 0103U000475).
• Фармакогностичне вивчення біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження (кер. В. М. Ковальов,
№ держреєстрації 0103U000476).
• Створення складу і технології одержання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження (крім рослинних)
(кер. О. І. Тихонов, № держреєстрації 0103U000477).
• Фармакологічні дослідження біологічно-активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування у медичній практиці (кер. Л. В. Яковлєва, № держреєстрації
0103U000478).
• Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг
у фармації (кер. В. М. Толочко, № держреєстрації 0103U000479).
• Створення гомеопатичних лікарських засобів (кер. С. О. Тихонова, № держреєстрації 0103U000480).
• Розробка складу і технології ветеринарних засобів (кер. В. І. Чуєшов, № держреєстрації 0103U000481).
• Створення лікувально-косметичних засобів (кер. О. Г. Башура,
№ держреєстрації 0103U000482).
• Педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи
(кер. Л. Г. Кайдалова, № держреєстрації 0103U000483).
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Структура фінансування НДР у НФаУ у 2006 році
(станом на 17.05.2006 р.)
Заплановано
Отримано
Джерела фінансування
(тис.грн.)
(тис.грн.)
300,0
–
Цільове по МОЗ України
Фундаментальні дослідження
69,40
–
(КПКВ – 2301020)
Прикладна наукова тематика
188,30
–
(КПКВ – 2301030)
Державні науково-технічні програми
42,30
–
(КПКВ – 2301040)
Госпдоговірна тематика
Всього

716,00
1016,00

З січня 2006 року розпочалося виконання однієї нової НДР держбюджетного фінансування та 19 нових госпдоговірних НДР.
У 2006 році продовжується виконання чотирьох НДР за такими державними програмами та пріоритетними напрямами:
• 1 НДР виконується в рамках фундаментальних досліджень: «Фармакологічне вивчення адаптогенної дії засобів на основі природної сировини, призначених для профілактики і комплексної терапії ряду захворювань» (ЦНДЛ);
• 1 прикладна розробка у сфері профілактичної та клінічної медицини:
«Фармакологічне вивчення адаптогенної дії засобів на основі природної
сировини, призначених для профілактики і комплексної терапії ряду захворювань» (ЦНДЛ);
• 2 НДР виконуються в межах Державних науково-технічних програм:
– Національна програма «Репродуктивне здоров’я»: «Створення та вивчення нових лікарських препаратів на основі природної сировини для
профілактики та реабілітації репродуктивної функції» (ЦНДЛ);
– Цільова програма «Цукровий діабет»: «Створення на основі супероксиддисмутази антиоксидантного засобу для корекції цукрового діабету та
його ускладнень» (каф. фармакології).
Крім того, у 2006 році почалося фінансування нової держбюджетної
НДР в межах Цільової програми «Цукровий діабет»: «Удосконалення сучасних методів діагностики, профілактики та лікування цукрового діабету і
його ускладнень з метою запобігання втрати працездатності та інвалідності при цукровому діабеті» (каф. фармакології).
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Бюджетне фінансування надано НФаУ на конкурсних засадах, що
свідчить про актуальність та перспективність напрямків наукових досліджень університету.

НДР госпдоговірного фінансування
У звітному році виконання госпдоговірних НДР охоплювало практично всі аспекти створення нових лікарських препаратів:
• розробку складу і технології препаратів у вигляді різних лікарських форм;
• проведення технологічних та біофармацевтичних досліджень;
• доклінічні вивчення фармакологічної та мікробіологічної активності;
• проведення клінічних досліджень;
• розробку НТД на нові препарати та впровадження їх у промислове виробництво;
• експертизу промислових регламентів;
• порівняний аналіз українського та світового фармацевтичного
ринку.
Розподіл виконання госпдоговірних НДР по кафедрах
та підрозділах у 2005/2006 н. р.
на 17. 05. 2006 р.
Кількість НДР
Кафедри та підрозділи

АТЛ
Фізіології
Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою.
Фармакології
Мікробіології
Управління та економіки у фармації
ІПКСФ
Технологічна комісія (09.2005–05.2006)
ЦНДЛ
Державна науково-дослідна лабораторія з
контролю якості лікарських засобів

Бюджетне фінансування

Госпдоговірні
НДР

–
–
–

18
8
10

1
–
–

1
1
1

–
2
2

15
20
1

У рамках госпдоговірних НДР у 2005/2006 н. р. вчені НФаУ налагодили спільну працю як з новими підприємствами-замовниками, так і продовжують співпрацювати зі своїми постійними контрагентами:
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•

м. Харків — ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров’я», ХФЗ «Червона зірка», ТОВ «Східний фізико-технологічний центр», ТОВ «Фенікс»,
Приватна промислово-торговельна фірма «ЮСІ», ТОВ «Мікрофарм»,
ТОВ «Наша марка», ТОВ «Відродження», ТОВ «Ірис», Міжвідомчий науковий центр кріобіології та кріомедицини НАН, АМН і МОЗ України.
• м. Київ — представництво «Ріхтер Гедеон Рт.», ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ВАТ «Фармак», Державний
фармакологічний центр МОЗ України, «Фармацевтична фірма «Дарниця», ТОВ «SPRI Україна»;
• м. Житомир — державне підприємство «Фармацевтична фабрика»;
• м. Козятин — приватне підприємство «ІВС — Міжнародний Бізнес
Сервіс»;
• м. Борислав — «Науково-дослідний інститут Синтез»;
• м. Ладижин — відкрите акціонерне товариство «Біолік»;
• м. Сімферополь — фірма «Бентакрим»;
• м. Бердянськ, філія ЗАТ «Приазовкурорт»; санаторій «Бердянськ»;
• м. Тернопіль — Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського;
• м. Дніпропетровськ — ВАТ «Дніпрофарм»;
• м. Павлоград — ДП «Завод хімічних реактивів»; фірма «ЗЕТ»;
• м. Одеса — ТОВ «Меркурид»;
Госпдоговірних НДР заключено на 2006 р. на суму 716,0 тис. грн. (у 2005 на
520,79 тис. грн.). Є прогрес. Але виконавці ті ж самі — ЦНДЛ (20 договорів), кафедри АТЛ (18), фізіології (8), клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (10), технологічна комісія (15), фармакології, мікробіології, ДНДЛ з контролю якості лікарських засобів, УЕФ ІПКСФ по одній. З 51 кафедри лише 7.
А що ж інші? Навіть і не думають. Їх влаштовує, що вони на зарплату
мають 1,5 ставки, на все інше начебто не вистачає часу. Але заявки на картриджі, папір, відрядження, канцтовари надходять від кафедр постійно.
Для цього кафедра повинна сама заробляти кафедральні кошти, а виконання госпдоговірних НДР для цього й існує. Сьогодні галузь вже працює стабільно, є нові аспекти співробітництва з наукою, ми потрібні для
експертизи БАДів, для проведення біоеквівалентності, розробки складу,
створення НТД і АНД на препарати і багато інших напрямів. Але для цього потрібна ініціатива і бажання з боку завідувачів кафедр налаштовувати
контакти, пропонувати свої можливості.
Тому ректорат вважає, що фінансування на 2006/2007 н. р. кафедри
одержуватимуть тільки на навчальний процес. ПФВ необхідно знову повернутись до особистих рахунків кафедр і чітко визначити цифру фінансування на рік.
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Філософія економіки нашого закладу базується на розумінні того, що
треба розраховувати тільки на свої сили. Колектив університету через
освітні послуги заробляє понад 52 млн. грн. Бюджет не повністю фінансує
навіть тих 667 студентів, що навчаються, — лише 2 млн. грн. Все інше —
50 млн. — наша госпрозрахункова діяльність. Їх потрібно заробити. Хотілося б, щоб кожен співробітник зрозумів, що не все, що бажається, можливо
виконати. Коли приймали колективний договір, кафедри написали стільки
пропозицій і побажань, що на них не вистачило б і двох бюджетів НФаУ.
А бюджет складається з прибуткової і витратної частини. У нас 2003 працівники — це заробітна плата, податки, виплати в пенсійний фонд та інші стягнення, надбавки, премії до свят, на ювілеї, за нагороди, доплати за наукові
ступені і вчені звання, матеріальна допомога на оздоровлення та ін.
Де ми працюємо, живемо майже дві третини доби? Так, в будівлях
університету. А їх площа становить понад 80 тис. м2. І все це потрібно
утримувати: ремонт, газ, світло, опалення, вода — все те, що щороку дорожчає в середньому на 20%.
Для вчених неможливо жити без інформації, а значить потрібні відрядження на конференції, симпозіуми, з’їзди, виставки. На все це потрібно
заробляти за рахунок свого інтелекту. Чому потрібно заробляти все більше? Нам вже замало і 50 млн. грн. На всі напрями діяльності цього року
виділено майже у 2 рази менше, ніж торік. Все з’їдає заробітна плата. Її підвищує Верховна Рада, Кабмін, і ми ці кошти отримуємо не з бюджету, тому
потрібно створювати резерв коштів на підвищення заробітної плати.
Хотілося б, щоб кафедри від споживацької психології «дайте», дійшли до розуміння того, що госпдоговірні НДР — це можливість вирішувати кафедральні проблеми. Це розуміють проф. Л. В. Яковлєва
(г/д НДР на суму — 611 000 грн.), проф. І. А. Зупанець (г/д НДР на суму —
109 400 грн.), проф. О. І. Тихонов (г/д НДР — 39 000 грн.), проф. С. М. Дроговоз (г/д НДР — 71 400 грн.).
Вважаю, проректору з НДР проф. С. М. Коваленку слід бути більш
вимогливим до завідувачів кафедр, які зовсім не виконують г/д НДР. До
1 листопада 2006 року скласти план виконання госпдоговірних НДР всіма кафедрами НФаУ на 2007 р. і контролювати його виконання проректору з НДР проф. С. М. Коваленку щоквартально.

Лікарські препарати
У 2005/2006 н. р. на різних етапах впровадження знаходилось понад
100 лікарських засобів широкого спектру фармакологічної дії.
Серед найбільш вагомих досягнень слід відзначити:
• Промислове виробництво і державна реєстрація 2 лікарських препаратів:
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– «Діакамф» (субстанція) — антидіабетичний засіб
(авт.: С. І. Мерзлікін, В. П. Черних, В. В. Болотов, В. С. Бондар).
– «Фенольний гідрофобний препарат прополісу» — протизапальний, антимікробний, репаративний, гепатопротекторний засіб
(авт.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних).
• Дозвіл на промисловий випуск та медичне застосування 3 ЛП:
– «Діакамф» (таблетки 0,25) — антидіабетичний засіб
(авт.: С. І. Мерзлікін, В. П. Черних, В. В. Болотов, В. С. Бондар.)
– «Воспалік» (збір) — протизапальний, антимікробний засіб
(авт.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Л. М. Подорожна, С. В. Гриценко.)
– «Уролік» (збір) — протизапальний, діуретичний засіб
(авт.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, С. В. Гриценко).
• II фаза клінічних випробувань — 6 ЛП
– «Глісульфазид» (таблетки 0,25) — гіпоглікемічний засіб
(авт.: В. П. Черних, В. І. Макуріна).
– «Гліфазин» (гранули) — антидіабетичний засіб (авт.: В. М. Ковальов, Л. М. Малоштан, О. Г. Ситник, В. О. Заболотний та ін.).
– «Глюкорибін» (таблетки) — протиалергійний засіб при полінозах та дерматитах (авт.: В. С. Кисличенко, В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, Л. В. Яковлєва, В. О. Заболотний).
– «Ліповіт» (мазь) — протизапальний, антимікробний репаративний засіб (авт.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, О. М. Котенко, Л. В. Яковлєва).
– «Ліпофлавін» — ліофілізований порошок для ін’єкцій. Антиоксидантний, радіопротекторний засіб (авт.: С. М. Дроговоз, Г. В. Бєлік).
– «Сукцифенат» (ліофілізований порошок) — гемостатичний засіб (авт.: В. П. Черних, І. С. Гриценко, А. І. Березнякова, С. Б. Попов).
• I фаза клінічних випробувань — 4 ЛП
– «Венокепар» (мазь) — венотонічний, антикоогулянтний, протизапальний засіб (авт.: В. Г. Чуєшов, О. А. Рубан, В. О. Грудько, І. Л. Дикий,
Л. В. Яковлєва, В. А. Загорій).
– «Мірамеф» (мазь) — протизапальний, антимікробний, репаративний засіб (авт.: В. І. Чуєшов, О. А. Рубан, Л. В. Яковлєва, В. О. Грудько).
– «Пролідоксид» (мазь) — протизапальний, ранозагоюючий, місцево анестезуючий засіб (авт.: О. І. Тихонова, Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова).
– «Прополіс» (супозиторії) — протизапальний, протигемораїдальний засіб (авт.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Ю. М. Азаренко, І. А. Зупанець).
Завершені доклінічні дослідження 25 лікарських препаратів. 49 лікарських препаратів проходять доклінічні вивчення. 15 нових лікарських
препаратів почали розроблятись у 2005/2006 навчальному році.
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Оцінюючи науково-дослідну роботу в галузі розробки нових лікарських препаратів, слід визнати, що, не зважаючи на мізерне фінансування, наукова думка продовжує працювати і збагачувати арсенал вітчизняних ліків. Але впровадження оригінальних лікарських препаратів ще
залишається нашим «вузьким» місцем. Брались за цю роботу декілька
вчених, але віз і понині там. Це дуже складна справа, яка потребує колосальних витрат. На жаль, університет в теперішніх умовах не може собі
їх дозволити, за винятком витрат на наукові прилади, реактиви.
Вже неодноразово з боку ректорату були пропозиції до розробників лікарських препаратів шукати інші шляхи для виведення їх у світ: патентування, продаж ліцензій, пропонувати наші розробки фірмам, які б
могли довести їх до промислового випуску, продавати свій інтелект, але
з додержанням усіх юридичних норм, не порушуючи законодавства.
Одне можна сказати — під лежачий камінь вода не тече. Всі ті розробки, які доведені до промислового випуску, — це цілком заслуга авторів-розробників, які не кидали свою дитину — лікарський препарат напризволяще, а йшли тяжким шляхом випробувань і перемагали.
Плануючи дослідження кандидатських і докторських дисертацій, науковим керівникам слід подбати про нові напрями досліджень, думати
про нові підходи до розвитку науки на основі досягнень прогресу. Технологам — створювати лікарські препарати у нових лікарських формах, які
притаманні фармації Заходу, а хімікам-синтетикам розвивати нові перспективні напрями досліджень через аспірантів, докторантів. Не повинно бути застою.
Не знайшло підтримки і починання Вченої ради щодо наукових доповідей провідних професорів за останніми досягненнями тієї чи іншої науки.
Відбулася тільки одна лекція професора В. І. Кабачного. Вченому секретарю проф. Л. М. Вороніній необхідно зібрати пропозиції завідувачів кафедр,
професорів і запланувати на 2006/2007 н. р. 5 доповідей, як мінімум.

Підготовка науково-педагогічних кадрів
Реалії свідчать: наука університету — це, перш за все, фундаментальні
дослідження аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Широкомасштабна підготовка докторів і кандидатів наук є одним з головних пріоритетів стратегічної політики НФаУ на 2005–2010 рр. з метою
своєчасного оновлення і поповнення професорсько-викладацького складу.
Сьогодні в НФаУ виконується 45 докторських і 150 кандидатських
дисертацій.
Захищено у звітному році 3 докторські дисертації, у т. ч. одна дисертація пройшла перезахист, та 23 кандидатські дисертації:
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Докторські дисертації:
1. О. П. Хворост (наук. конс. — проф. А. Г. Сербін)
2. Л. В. Деримедвідь (наук. конс. — проф. Ін-ту фармакології та токсикології АМНУ О. В. Стефанов)
3. Є. Я. Левітін (наук. конс. — проф. В. І. Кабачний) — перезахист
Кандидатські дисертації:
1. О. Б. Поляк (наук. кер. — проф. В. С. Бондар)
2. Ю. П. Медведєва (наук. кер. — проф. В. С. Бондар)
3. О. В. Болотова (наук. кер. — проф. В. С. Бондар)
4. Г. Б. Ходарченко (наук. кер. — проф. О. І. Тихонов)
5. С. В. Гриценко (наук. кер. — проф. О. І. Тихонов)
6. Т. В. Кузнєцов (наук. кер. — проф. В. О. Шаповалова)
7. О. В. Данілюк (наук. кер. — проф. В. О. Шаповалова)
8. І. В. Волчик (наук. кер. — проф. Л. М. Малоштан)
9. О. В. Довжикова (наук. кер. — проф. Л. М. Малоштан)
10. Л. О. Петрушкова (наук. кер — проф. І. В. Українець)
11. Г. Л. Кобзар (наук. кер. — проф. В. В. Болотов)
12. І. О. Ведернікова (наук. кер. — доц. Є. Я. Левітін)
13. М. А. Кулагіна (наук. кер. — проф. А. Г. Сербін)
14. Н. Б. Бурд (наук. кер. — проф. В. С. Кисличенко)
15. О. А. Місцева (наук. кер. — проф. Ковальов В. М.)
16. С. А. Малиновська (наук. кер. — проф. Є. В. Гладух)
17. Н. В. Донченко (наук. кер. — проф. В. І. Чуєшов)
18. Набо Махмуд (наук. кер. — проф. О. Г. Башура)
19. Є. В. Бондарєв (наук. кер. — наук. кер. — проф. Л. В. Яковлєва)
20. Г. В. Бєлік (наук. кер. — проф. С. М. Дроговоз)
21. Н. В. Деркач (наук. кер. — доц. В. А. Волковой)
22. І. А. Отрішко (наук. кер. — проф. С. Б. Попов)
23. Є. О. Зубова (наук. кер. — проф. ХДМУ Л. Т. Киричок)
Затверджені ВАК України 12 кандидатських дисертацій.
Активно включились у підготовку кандидатів та докторів наук професори Є. В. Гладух, С. М. Коваленко, Л. М. Малоштан, В. О. Шаповалова.
Високими темпами готують науковців професори В. В. Болотов,
В. С. Бондар, О. Г. Башура, С. М. Дроговоз, А. Г. Сербін, О. І. Тихонов,
В. І. Чуєшов, Л. В. Яковлєва.
Досі не включились у процес підготовки професори О. І. Залюбовська, Н. В. Бездєтко.
Не активізували підготовку кадрів доктори наук О. М. Литвинова,
І. В. Кіреєв, які підготували по 1 кандидату наук.
Найбільш результативними науковими школами виявились школа
хіміків — 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій, медико-біологічна
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школа — 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій, фармакогностична школа — 1 докторська та 3 кандидатські дисертації. Школа технологів
дала науці 5 кандидатських дисертацій, школа управління та економіки
в фармації — 2 кандидатські дисертації.
Протягом року ректорат та науковий відділ приділяли постійну увагу актуальним питанням підготовки науково-педагогічних кадрів. На засіданнях Ректорської ради були розглянуті такі питання:
– ефективне використання докторантури, аспірантури та магістратури (фінансування — держбюджет);
– виконання планів МОЗ України прийому до докторантури, аспірантури та магістратури;
– підвищення наукового рівня дисертацій, які плануються до виконання аспірантами та здобувачами;
– залучення до магістратури та аспірантури перспективної талановитої молоді з числа випускників університету, активних членів студентського наукового товариства;
– своєчасне завершення дисертацій випускниками аспірантури та
докторантури;
– попередження відтоку науковців з аспірантури;
– збільшення кількості контрактних аспірантів з числа іноземців та
громадян України;
– інтенсифікація підготовки докторів наук;
– ліквідація боргу по докторських та кандидатських дисертаціях
з планів попередніх років тощо.
У магістратурі (фінансування — держбюджет) збільшилась кількість
спеціальностей для випускників фармацевтичних факультетів. Так,
у 2005 році вперше проведений прийом на навчання до магістратури одночасно з проходженням інтернатури за фахом Клінічна фармація додатково до фаху Загальна фармація.
На місця за держзамовленням зараховані 2 докторанти та 23 аспіранти, з них 19 аспірантів з відривом від виробництва та 4 аспіранти без відриву від виробництва, до магістратури за фахом Загальна фармація зараховані 11 провізорів-інтернів та за фахом Клінічна фармація зараховані
2 провізори-інтерни.
Плани прийому у 2005 році на місця за держзамовленням до докторантури, аспірантури з відривом від виробництва, аспірантури без відриву від виробництва та магістратури виконані.
За станом на 01. 09. 2006 р.:
• докторантура — 6, з них 1 за контрактом;
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• аспірантура (держзамовлення) — 71, з них:

з відривом від виробництва — 56
без відриву від виробництва — 15
• аспірантура (за контрактом) — 19 у т. ч.:
громадян України — 14
іноземні громадяни — 5
• магістратура — 13.
Закінчила підготовку в докторантурі і захистила докторську дисертацію доц. О. П. Хворост.
Одинадцять випускників аспірантури 2005 року працевлаштовані на
кафедрах. Кафедри продовжують підготовку аспірантів на контрактній
основі. Виявили бажання навчатись в аспірантурі за контрактом 5 фахівців з числа громадян України.
На даний час для фармацевтичних факультетів України готуються
11 аспірантів (НМУ ім. О. О. Богомольця — 3, Донецький ДМУ — 3, Кримський ДМУ — 2, Тернопільський ДМУ — 1, Івано-Франківська ДМА –1, Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету — 1,
Одеський ДМУ — 1) та 1 докторант (Донецький ДМУ).
Сподіваємось, що у 2006 році відбудеться захист докторських дисертацій доцентами А. Д. Гордієнко, Д. В. Рибачуком, С. Г. Ісаєвим, роботи
яких пройшли апробацію.
На кафедрах повинні створюватись умови та активно залучатись до
наукової роботи випускники НФаУ, які працевлаштовані на кафедри на
посади старших лаборантів за направленням МОЗ України. Протягом
2003–2005 років 78 студентів-випускників розподілені на кафедри старшими лаборантами, з них займаються науковою діяльністю 48%, а саме:
виконують кандидатські дисертації — 29 випускників, з них 27 аспірантів
та 2 здобувачі, закінчили навчання в магістратурі 9 випускників.
Кафедри гуманітарного профілю та економічного факультету повинні ширше використовувати підготовку науковців у провідних наукових та
навчальних закладах відповідного фаху і комплектувати штати спеціалістами, які вже мають науковий ступінь.
Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться на 49 кафедрах та
у ЦНДЛ, але лідерами є 14 кафедр, де одночасно виконується 7 і більше
дисертацій. Це кафедри — промислової фармації (виконуються 3 докт. та
14 канд. дис.), заводської технології ліків (2 докт. та 13 канд. дис.), судової
фармації ІПКСФ (1 докт. та 11 канд. дис.), суспільних наук, українознавства та латинської мови (12 канд. дис.), фізіології (1 докт. та 10 канд. дис.),
хімії природних сполук (11 канд. дис.), фармакології (1 докт. та 9 канд.
дис.), організації та економіки фармації (3 докт. та 6 канд. дис.), управ42
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ління якістю (2 докт. та 7 канд. дис.), товарознавства (2 докт. та 6 канд.
дис.), економіки підприємства (1 докт. та 7 канд. дис.), фармацевтичної
технології ІПКСФ (8 канд. дис.), менеджменту та маркетингу фармації
(1 докт. та 6 канд. дис.), органічної хімії (1 докт. та 6 канд. дис.).
Необхідно включитись у процес підготовки кандидатів та докторів
наук кафедрам клінічної лабораторної діагностики, медицини катастроф
та екстремальної медицини.
У нас великий навчальний заклад, майже 800 осіб професорсько-викладацького складу і добитись 75% кандидатів і докторів наук (показник
МОЗ України) досить складно. Хоча ми і наближаємось до цієї цифри —
72,5% ПВС НФаУ мають науковий ступінь. Не зважаючи на те, що у нас
продуктивні хімічна, технологічна, медико-біологічна школи, іноді досить
складно знайти кандидатуру на керівні посади, складне і питання резерву
на 12 кафедрах. Очевидно, настав час прийняття радикальних рішень,
а саме — розширення і направлення в докторантуру. Завідувачам кафедр
сприймати рішення ректорату не як прохання, а як керівництво до дій.
Приклад: направлення в докторантуру А. А. Січкар, О. А. Рубан.
Як відомо, ВАК сьогодні пред’являє високі вимоги до дисертацій,
особливо до кандидатських. Щоб уникнути непорозумінь при розгляді
дисертацій нашого профілю, протягом вересня 2006 р. слід сформувати
вимоги, за якими експерти ВАК могли б розглядати наші роботи з фармхімії, технології, фармакогнозії, ОЕФ.

Патенти. Гранти
У 2005/2006 н. р. одержано патентів та рішень про видачу патентів — 52, з них 38 — на винаходи, 14 — на корисні моделі.
Подано заявок — 29, з них 21 — на винаходи, 8 — на корисні моделі.
За кількістю одержаних патентів першість у ЦНДЛ (9), кафедр АТЛ (7),
органічної хімії (6), фізіології (6), мікробіології (5).
Проведено 68 патентно-інформаційних досліджень на етапах планування дисертаційних і магістерських робіт.
Підготовлено і надіслано в Укрмедпатентінформ 16 науково-методичних рекомендацій (опубліковано — 7), 13 інформаційних листів
(опубліковано 5).
У реєстрі галузевих нововведень опубліковано 10 нововведень НФаУ.
Як і в попередні роки, залишає бажати кращого одержання грантів.
У 2005/2006 н. р. на всі кафедри та підрозділи НФаУ приходиться 3 гранти на проведення науково-дослідних робіт: кафедра органічної хімії (грант
INTAS на НДР «Синтез нового покоління протиракових засобів на основі
ізофлавоноїдів»), кафедра фізики (грант INTAS на НДР «Теплові ефекти
лазерного випромінювання в тонких дротинках та їх застосування у випро43
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мінювальній техніці») та грант від Американської асоціації діабетологів на
безкоштовне отримання періодичних видань та публікації у провідних виданнях з проблем діабету (доц. А. Л. Загайко, кафедра біохімії).
Шановні колеги! Гранти з неба не падають. Щоб одержати грант, потрібно дуже добре потрудитися, щоб представити все, на що здатна ваша
кафедра, ваш колектив, або один вчений. На жаль, ніхто не хоче себе
утруднювати. Проректору з наукової роботи проф. С. М. Коваленку, який
має практичний досвід оформлення документації на гранти, слід поділитись цим досвідом з колегами і як проректору взяти цей напрямок під
свій контроль.
За результатами наукових досліджень кафедр опубліковано 937 статей, 14 монографій, 42 методрекомендації і інформаційних листів.
Збільшилась кількість статей, опублікованих в фундаментальних
журналах.

Рекламно-інформаційна робота
За останній рік Національний фармацевтичний університет брав активну участь у різноманітній за напрямами та тематикою виставковій діяльності, яка була неодноразово відзначена численними нагородами та
дипломами. 28–30 вересня в НФаУ була організована і проведена Міжнародна виставка «Фармація–2005» в рамках VI Національного з’їзду
фармацевтів України та святкування 200-річчя фармацевтичної освіти
в Україні і 200-річчя заснування Національного фармацевтичного університету. Виставка «Фармація–2005» стала своєрідним святом вітчизняної
фармації. Експонентами виставки стали провідні хіміко-фармацевтичні
підприємства нашої країни, науково-дослідні установи, українські фармацевтичні фірми, представництва іноземних фармацевтичних компаній,
інформаційні та видавничі підприємства в сфері медицини та фармації.
У 2005–2006 рр. університет експонував свої розробки в галузях науки та освіти на 10 виставках: обласних, регіональних і міжнародних.
Одержано срібну медаль, 6 дипломів, 2 грамоти, почесне звання «Лідер сучасної освіти», пам’ятну нагороду «За міжнародне співробітництво
в галузі освіти й науки».

З’їзди. Конференції
На базі НФаУ відбувся VI Національний з’їзд фармацевтів України
та 10 наукових конференцій. Конференції провели кафедри фізіології
(2), кафедри іноземних мов та іноземних мов-2, кафедри органічної хімії,
токсикологічної та аналітичної хімії, судової фармації ІПКСФ; кафедри
економічної теорії, менеджменту, економіки підприємства.
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Студентське наукове товариство
До складу студентського наукового товариства НФаУ входять 44 наукових гуртки кафедр, в яких займаються 703 студенти.
Студентська наука дає змогу залучати до наукових досліджень свіжі
сили, вести відбір майбутніх магістрів і аспірантів.
Велике значення для майбутніх вчених має проведення студентської
наукової конференції, видання тез доповідей і можливість публічного
виступу на пленарних засіданнях, на лекціях.
У 2005/2006 навчальному році студенти СНТ НФаУ брали активну
участь у численних конференціях та конкурсах.
Студент НФаУ Павло Шинкаренко за наукову роботу «Синтез
3-(5-N-ариламіно[1,3,4]тіадіазол-2іл)-2-N-арилімінокумаринів» здобув премію ім. Л. М. Марковського для молодих вчених вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи у галузі хімічних наук.
Протягом листопада — грудня 2005 р. СНТ НФаУ проведено перший
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Конкурсною комісією Національного фармацевтичного університету проведено рецензування наукових робіт та визначено переможців
першого туру: це Ольга Товчіга «Фармакологічний аналіз терапії нефрогенної артеріальної гіпертензії», науковий керівник доц. О. О. Герасимова; Дмитро Марченко «Клініко-фармацевтичні аспекти створення м’яких лікарських форм на основі аміно цукру глюкозаміну та його
похідних», науковий керівник проф. І. А. Зупанець; Юлія Черних «Розробка складу та технологій вагінальних супозиторіїв на основі фенольного гідрофобного препарату прополісу та олії облепихової», науковий
керівник проф. О. І. Тихонов.
Роботи переможців було відправлено до базової установи — Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), де
у квітні 2006 р. було проведено другий тур конкурсу. Переможцем другого
туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стала магістр
Юлія Черних (ІІ місце).
У щорічній міжвузівській студентській науковій конференції «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» цього року взяли
участь більш ніж 500 студентів НФаУ та провідних ВНЗ: Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця; Донецького ДМУ; Запорізького ДМУ; Національного університету «Львівська політехніка»; Івано-Франківського ДМУ; Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка; Харківського ДМУ; Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна; Одеського національного університету
ім. І. І. Мечникова; а також Інституту фармацевтичної біології університету Альберта — Людвіга (Німеччина).
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У рамках конференції було заслухано 120 доповідей, які висвітлюють
сучасні наукові основи створення лікарських препаратів.
Вперше на кожному з етапів конференції було проведено анкетування усіх учасників пленарного та секційних засідань з метою виявлення
найбільш цікавих, перспективних наукових розробок серед обдарованої
молоді. Анкетування дало можливість кожному з присутніх висловити
свою думку щодо актуальності, структури доповіді та вміння доповідача
змістовно відповідати на запитання. Переможців визначали за найбільшою кількістю балів у анкетах.
На пленарному засіданні було заслухано 12 доповідей, присвячених
широкому колу питань створення та дослідження лікарських засобів. Переможці були обрані за результатами анкетування.
Перше місце зайняв Владислав Ванілін (НФаУ; кер. проф. В. М. Толочко)
з доповіддю «Аналіз професійної діяльності провізорів у сучасних умовах».
Друге місце — Сергій Ратушний (НФаУ; кер. проф. І. А. Єгоров)
з доповіддю «Изучение полимеров с целью разработки трансдермальных
терапевтических систем».
Третє місце — Світлана Олійник (НФаУ; кер. проф. О. І. Тихонов,
асист. Г. Б. Ходарченко) з доповіддю «Изучение полимеров с целью разработки трансдермальных терапевтических систем».
Приз симпатій глядачів отримала Надія Павленко (НФаУ; кер. доц.
Г. В. Зайченко) за доповідь «Лекарства и беременность: pro et contra?».
У рамках конференції працювали 8 секцій, на яких заслухано 120 доповідей. У збірнику тез доповідейопубліковано 506 наукових робіт. Отримано 43 нагороди.
У перспективах на наступний навчальний рік, окрім щорічних заходів
(робота наукових гуртків, проведення конференції, участь у конкурсах),
планується проведення «Дня відкритих дверей СНТ» для студентів 1 та
2 курсів, з метою більш повного охоплення студентської молоді та виявлення серед них найбільш здібних та талановитих майбутніх науковців.

Центральна науково-дослідна лабораторія
(керівник — професор Л. В. Яковлєва)
ЦНДЛ посідає важливе місце у структурі НДР університету. Укомплектована кваліфікованими науковими кадрами і необхідним лабораторним устаткуванням, вона в змозі проводити увесь комплекс доклінічних
досліджень лікарських препаратів і біологічно активних сполук.
ЦНДЛ проводила у 2005/2006 3 наукові-дослідні роботи держбюджетного фінансування на суму 368,1 тис. грн., та 23 госпрозрахункові
науково-дослідні роботи на суму 611 тис. грн. (на 01. 06. 2006 р. фактично
отримано 281 тис. грн.). Це найбільш результативний підрозділ, який заробляє гроші для самозабезпечення.
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Доклінічні вивчення проходили 38 препаратів (15 ЛП НФаУ, 23 ЛП —
госпдоговірні НДР), проходять дослідження 32 лікарських препарати.
У ЦНДЛ ведеться результативна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів.
У 2005/2006 н. р. захищено 2 кандидатських дисертації (Є. В. Бондарєв, Кемаль Ель-Ділабі).
Виконується 3 докторських (Т. С. Сахарова, О. Я. Міщенко, О. О. Герасимова), 6 кандидатських дисертацій (Н. М. Беркало, Ю. В. Федорчук,
Н. В. Котелевець, Фаді Алі Саллуб, О. Б. Ленницька, О. Ю. Кошова).
Заплановано на 2007–2010 рр. 1 докторська, 2 кандидатські дисертації.
Опубліковано 23 статті, 40 тез, методичні рекомендації. Отримано
5 патентів, 3 позитивних рішення, взято участь у 3 конференціях.
Серед перспектив, намічених колективом ЦНДЛ:
• розробка та освоєння нових експериментальних моделей та нових
методів фармакологічного дослідження;
• підготовка докторів і кандидатів наук для роботи в ЦНДЛ та
НФаУ;
• написання монографій за тематикою наукових досліджень в ЦНДЛ.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю
якості лікарських препаратів
(завідувач — проф. С. М. Коваленко)
Лабораторія проводить експериментально-аналітичну роботу в галузі аналізу та контролю якості лікарських засобів, а також використовується для виконання науково-дослідних і навчальних робіт з використанням
сучасних досягнень фармацевтичної науки.
За 2005/2006 н. р. ДНДЛ з контролю якості ЛЗ виконала 550 аналізів готових лікарських форм, субстанцій та лікарської сировини на суму
85 800 грн., здійснила госпдоговірні НДР на суму 3200 грн. (технологічна
група Ю. І. Губіна) та на суму 40 000 рос. рублів (хроматографічна група
С. М. Губар).
Лабораторія є важливим об’єктом, де проходять практику студенти
з спеціалізації спеціальностей ТПКЗ та Фармація, а також здійснювались
практичні заняття для студентів 5 курсу та слухачів ІПКСФ.
Лабораторія одержала в 2005 р. нове свідоцтво про атестацію в системі УкрСепро, згідно з яким відповідає критеріям атестації і може проводити вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації.
ДНДЛ з контролю якості ЛЗ уклала контракт з фірмою «Контакт
Сервіс» (Росія) на виконання НДР на рідинному хроматографі «Varian»,
на суму 411 864,41 рос. рублів. Укладено 10 госпдоговорів про співробітництво з фармфірмами та підприємствами різних форм власності.
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На базі лабораторії виконуються наукові дослідження різних кафедр
НФаУ.
За 2005/2006 н. р. на базі лабораторії виконана 1 докторська дисертація (доц. І. А. Журавель), 9 кандидатських дисертацій 1 магістерська,
1 дипломна робота.
Лабораторія може і повинна збільшити обсяги госпдоговірних НДР,
зокрема з аналізу БАД.
Діяльність Проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (зав. лабораторії — проф. Л. М. Малоштан) спрямована на проведення високоточних нових методів дослідження у сфері товарів побутової хімії, парфумерно-косметичних засобів, БАДів, лікарських засобів.
На 2006 рік укладено договорів на 14 952 грн.
Лабораторія набирає темпи. У 2006/2007 н. р. зусилля повинні бути
спрямовані на проходження акредитації, на ефективне використання
придбаного та введеного в експлуатацію імуноферментного мікросмужкового зчитувача.
У 2006/2007 н. р. зусилля наукового відділу і наукових підрозділів
університету будуть спрямовані:
• на активне залучення різних джерел фінансування;
• розширення госпдоговірної наукової тематики;
• широку рекламу наукових досліджень НФаУ;
• виконання комплексних НДР з вітчизняними та закордонними
співрозробниками;
• посилення роботи з одержання грантів;
• впровадження результатів НДР у навчальний процес;
• використання СНТ як джерела майбутніх наукових кадрів;
• розширення спектра спеціальностей з підготовки магістрів, аспірантів, докторантів;
• збільшення контингенту вітчизняних та іноземних аспірантів,
що навчаються за контрактом;
• досягнення рівня 75% ПВС з науковим ступенем;
• активне використання Internet у науковому процесі;
• збільшення наукових публікацій у зарубіжних виданнях;
• проведення кафедрами наукових конференцій, семінарів;
• участь НФаУ у виставках різного рівня;
• об’єднання науково-дослідних проблемних лабораторій в Інститут
дослідження лікарських засобів.
Крім того, у планах та перспективах:
• розмістити на Інтернет-сайті інформацію про конкурентоспроможні розробки лікарських препаратів вчених НФаУ та постійно її оновлювати;
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• підготувати

пакет пропозицій на фармацевтичні підприємства
України щодо впровадження у промислове виробництво лікарських засобів, які розроблені у НФаУ;
• скласти обґрунтований план поїздок на фармацевтичні підприємства України;
• розробити план заходів по проведенню днів «Науки» і «Освіти»
НФаУ. В кінці квітня запропонувати проведення наукової конференції
студентів та молодих науковців, міжрегіональної виставки «Світ здоров’я
та краси» до Дня відкритих дверей НФаУ;
• продовжити укріплення матеріально-технічної бази наукових досліджень.

Виховна робота
Навчання і виховання становлять єдиний процес підготовки високоосвічених, висококультурних спеціалістів із творчим мисленням. Саме завдяки виховній роботі в НФаУ через систему гуманістичних цінностей особистості формується нова генерація інтелігенції фармацевтичної галузі.
Усіма формами і методами виховної роботи у майбутніх спеціалістів виховуються такі особистісні якості, як патріотизм, конкурентоспроможність,
самостійність, цілеспрямованість, комунікабельність, толерантність, індивідуальність, корпоративність і креативність. Якщо раніше ректорат критикував виховну роботу за однобокість (тільки культурні заходи), то сьогодні ми бачимо виховну роботу в усій її різноманітності, комплексності.
Розвиток демократичних аспектів життя суспільства посприяв активізації соціальної активності молоді через форми студентського самоуправління — Студентський парламент, студентські ради гуртожитків.
Сьогодні це форма партнерської діяльності викладача і студента
в удосконаленні університету, форма відповідальності студентського колективу за розвиток своєї Alma mater, школа громадянської відповідальності і управлінської діяльності.
Члени Студентського парламенту НФаУ беруть активну участь у громадському житті різних рівнів, починаючи з університету і закінчуючи
міжнародним.
Студпарламент НФаУ співпрацює з AIESEC (Міжнародною асоціацією студентів в економіці та управлінні), налагоджує зв’язки з Міжнародною студентською фармацевтичною федерацією (JPSF).
Члени Студпарламенту брали участь у роботі форуму «Крок до ефективного студентського самоврядування» Всеукраїнської студентської
ради, у Всеукраїнському з’їзді лідерів студентського самоврядування,
у «круглих столах», конференціях з проблем молоді.
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Молодь НФаУ також бере активну участь у громадському житті області: студент IV курсу П. Козак на громадських засадах обіймає посаду
радника голови облдержадміністрації у справах молоді.
Проректором з виховної роботи доц. К. А. Івановою на рівні університету проведено багато заходів, які значно активізували студентське
життя.
Відновлена команда «Що? Де? Коли?», проведено дебатний турнір
між командами різних ВНЗ. Великого значення надається вихованню національної самосвідомості, патріотизму, культурних традицій, поваги до
історичного минулого України. Так, на честь 150-річчя від дня народження І. Я. Франка були проведені тематичні заняття у групах І курсу, випущено стіннівку, організовано екскурсію у літературний музей, етнографічний музей НФаУ. Відбулися заходи щодо вшанування пам’яті жертв
голодомору та масових репресій.
Велика увага приділялась викладачами української мови формуванню культури мовлення.
Свою роль у вихованні відіграє також газета «Молодість фармації»,
на сторінках якої студенти знаходять відповіді ректора на питання, які їх
цікавлять, висвітлюються проблеми студентського життя та історії університету.
Вийшло 37 номерів газети, спецвипуск до VI з’їзду фармацевтів та
200-ліття НФаУ, три спецвипуски для абітурієнтів НФаУ.
У підготовці матеріалів беруть активну участь студенти під керівництвом гол. редактора Є. О. Борисенка, а також працівників газети —
І. В. Борисенко, Р. М. Кривко, І. Р. Жеребкіна.
Пожвавилась робота Музею історії НФаУ з приходом нових співробітників — директора музею П. І. Токарєва та зберігача фондів музею —
О. Л. Євдокимової. Ними розроблено оновлену концепцію музею, проект стаціонарної експозиції, розширено фонди музею, які поповнено раритетними експонатами, серед яких пам’ятні подарунки від колег та гостей VI Національного з’їзду фармацевтів. Значним поповненням фондів
музею стали 27 ювілейних видань, що надруковано до 200-річчя НФаУ та
VI з’їзду фармацевтів. Унікальними серед них є «Фармацевтична енциклопедія» та «Енциклопедія лікарських рослин» (трьома мовами).
Розпочато створення «Геральдичного комплексу НФаУ» та книги
спогадів співробітників нашого університету, яка стане логічним продовженням книги «Історія НФаУ: люди, події, факти».
Велике виховне значення для молоді мають зустрічі студентів з ветеранами НФаУ, які є носіями університетських традицій.
Налагодженню комунікаційних зв’язків з іншими музеями буде сприяти і створення web-сторінки музею на сайті НФаУ.
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На допомогу головному музею НФаУ слід було б створити міні-експозиції історії кафедр, розташувавши їх у рекреаціях кафедр.
Соціокультурний напрям виховної роботи знайшов своє втілення
у роботі Культурного центру НФаУ.
Практика проведення молодіжного дозвілля показує, що найбільш
принадними формами для молоді є музика, танці, ігри, ток-шоу, КВК. Саме
ці форми є основними в роботі Культурного центру. Сьогодні до його активу входять 180 студентів і він постійно поповнюється новими талантами.
Протягом 2005/2006 н. р. Культурним центром підготовлено та проведено 62 заходи, серед яких 5 — обласного рівня, 10 — міського, а також
взято участь у проведенні фестивалів команд КВК у м. Одесі та влаштовано виїзд з вітальним концертом до Луганського медуніверситету з нагоди
7-річчя фармацевтичного факультету.
Великою популярністю у студентів і викладачів університету користуються свята «Посвячення у студенти», «Випускний бал», «День фармацевта в НФаУ», фестиваль студентської творчості, конкурс художньої
самодіяльності «Дебют», «Гуморина в НФаУ», ректорський прийом для
іноземних студентів, святкування Нового року, торжества з нагоди Дня
Перемоги, зустрічі випускників різних років.
Впроваджено нові форми культурно-масових заходів: міні-фестиваль
«Карооке на перерві», фестиваль улюблених пісень «На біс».
Неодноразово студенти НФаУ посідали призові місця та були відзначені дипломами на обласному і міському рівні:
дует «Каліпсо» — Гран-прі обласного конкурсу «Прем’єр-пісня»;
Анна Шульга — приз глядацьких симпатій обласного конкурсу
«Прем’єр-пісня»;
ансамбль естрадного танцю «Парадіз» — Гран-прі конкурсу «Ритми
планети»;
ансамбль сучасного танцю «Адреналін» — дипломант конкурсу «Ритми планети»;
квартет «Спокуса», театр мініатюр «Аттелана» — дипломанти міського конкурсу «Студентська весна – 2006»;
театр естрадної пісні «Ексклюзив», ансамбль танцю «Парадіз», дует
«Каліпсо», студія бального танцю «Нонстоп» — лауреати міського конкурсу «Студентська весна — 2006»;
збірна команда КВК НФаУ «FANORI» — лауреат Всеукраїнського
фестивалю команд КВК «Перлина біля моря»;
дует «Каліпсо» — приз глядацьких симпатій на конкурсі пісень іноземними мовами (МАУП).
Всі ці перемоги — результат уваги, яку приділяє ректорат розвитку
Культурного центру, та професіоналізму керівників творчих колективів КЦ
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О. П. Москаленко, Є. І. Калашник, О. В. Пирх, О. М. Гарбар, Р. А. Тихомирова, Ю. А. Федченкової, К. Н. Кобзєва, О. Липняк, А. А. Бондарів.
За останній рік суттєво оновилася матеріальна база КЦ. Придбано
музичної апаратури на суму більше 38 000 грн., виготовлено ексклюзивний сценічний одяг, зшито сценічні танцювальні костюми, концертні
українські народні костюми, придбано зручні конструкції для транспортування костюмів, виділено приміщення для костюмерної кімнати.
Але залишається ціла низка проблем: відсутність приміщень для проведення репетицій, нестача обладнання (програвачів) для їх проведення.
Інтернаціонально-патріотичне виховання традиційно проводиться
кафедрами гуманітарних наук (доц. Т. П. Цапко) російської мови (доц.
Л. А. Субота), природничих наук (доц. В. С. Трух). Не випала з поля зору
ця робота на кафедрах органічної хімії, фармакології, біохімії.
Є позитивні зрушення у роботі кафедри фізичного виховання і здоров’я, на яку покладено важливе завдання формування здорової, гармонійно розвиненої людини. Протягом року на базі ФОК проведені спортивні
заходи: спартакіада «Першокурсник», першість з міні-футболу, присвячена
Дню фармацевта, фестиваль аеробіки, а також Спартакіада НФаУ з 10 видів спорту.
Спортивні команди НФаУ взяли участь у чемпіонаті України серед
ВНЗ з футболу, чемпіонаті України з футзалу, обласному чемпіонаті з фітнес-аеробіки, чемпіонаті України з гандболу, у фестивалі аеробіки «Харків’янка – 2006».
Важливою подією 2005 року можна вважати відкриття в НФаУ спортивного клубу «Панацея». В клубі започатковані платні секції футболу,
баскетболу, тенісу, гандболу, аеробіки, шейпінгу, самбо, гімнастики та шахів. Тренування проводять викладачі кафедри фізвиховання та здоров’я.
Але, на жаль, у цьому році жодна із спортивних секцій, заявлених
зав. каф. доц. А. О. Аркушею, де б студенти могли займатися безкоштовно, не функціонувала, як не проводилося і велике спортивне свято для
підведення підсумків участі студентів у різних змаганнях.
Хотілося б сподіватись, що у найближчий час кафедра фізвиховання
та здоров’я (доц. А. О. Аркуша) та спортивний клуб «Панацея» об’єднають свої зусилля у доведенні спорту до широких мас студентів.
Не залишаються без опіки і уваги студенти-сироти, яким надається
фінансова, юридична та моральна підтримка, проводяться традиційні зустрічі з ректором і членами ректорату, які допомагають вирішувати проблеми їх побуту, навчання.
Окрім роботи зі студентами, позбавленими батьківського тепла, університет надає шефську допомогу Спеціальній загальноосвітній школі-інтернату № 8 для дітей з наслідками поліомієліту та церебрального паралічу.
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Все вищесказане свідчить про те, що проректор К. А. Іванова намагалась приділити увагу всім складовим виховної роботи. І багато в чому їй
це вдалося. Але випали з поля зору естетичне виховання, робота з радами побуту в гуртожитках.
Комплексний підхід до виховної роботи передбачає участь в ній усіх
підрозділів і працівників університету: від прибиральниці до професора.
Чому ми проходимо і не реагуємо, коли студенти лаються брутальними
словами, коли в університет приходять вдягненими, як на пляж, чому
миримось з брудом в коридорах, кімнатах, кухнях гуртожитків. Культуру
побуту треба виховувати. Чому у нас немає свого Університету культури,
де читали б лекції відомі митці культури і мистецтва, чому немає культпоходів до театру, туристичних подорожей в інші міста? Як наблизити
культуру до гуртожитків? Як виховувати університетські традиції — Дні
спеціальності, осінні, зимові, весняні бали. Де вони?
Не можна залишати роботу з пропагування здорового способу життя. Боротьба з палінням, алкоголем, наркоманією повинна стати складовою діяльності кожного викладача.
У нас ще багато незакритих позицій: портретна галерея вчених
НФаУ, пам’ятна стіна «Вони будували НФаУ», бронзові погруддя ректорів М. О. Валяшка, В. Г. Борисюка, Д. П. Сала. Так, на все це потрібні кошти, тому будемо просуватись в цих питаннях поступово.

Фінансово-економічна діяльність
Німецький письменник Бертольд Ауербах говорив: «Нажити багато
грошей — це хоробрість, зберегти їх — мудрість, а уміння витратити їх —
мистецтво».
Саме так можна охарактеризувати діяльність фінансових підрозділів
університету: планово-фінансового відділу і бухгалтерії.
Бюджет НФаУ формується і виконується, виходячи з реальних показників економічного і соціального розвитку університету. На першому
місці стоїть турбота про навчальний процес і виконання державного замовлення. В межах наявних ресурсів забезпечується виконання науководослідних, господарських робіт, надання соціально-побутових пільг.
Асигнування загального фонду державного бюджету на підготовку
кадрів і виконання бюджетних науково-дослідних робіт у 2005/2006 н. р.
складає 6371,2 тис. грн.
На рахунок спеціального фонду університету за 2005/2006 н. р.
надійшло 46 445,5 тис. грн., в тому числі:
– за навчання вітчизняних та іноземних студентів на контрактних
умовах — 42 918,8 тис. грн.;
– за надання в оренду приміщень та обладнання, що не використовуються у навчальному та науковому процесі, — 50,6 тис. грн.;
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– проживання в гуртожитках — 1998,5 тис. грн.;
– за видання журналів — 31 тис. грн.;
– за надання інших платних послуг — 962,3 тис. грн.;
– за виконання науково-дослідних робіт із замовниками — 484,3 тис. грн.
Використання коштів загального та спеціального фондів здійснюється згідно з затвердженим Міністерством охорони здоров’я України
кошторисом, планом використання коштів та затвердженим планом закупівель на 2005/2006 н. р. у відповідності до розподілу за кодами економічної класифікації видатків та розрахунків.
Кошти спеціального фонду за звітний період в сумі 41 758,6 тис.
грн. використані:
– на заробітну плату та нарахування на неї — 23 658,2 тис. грн.;
– на придбання предметів і матеріалів, послуги з утримання установи
— 6014,2 тис. грн.;
– на відрядження — 327,9 тис. грн.;
– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 2313,3 тис. грн.;
– на дослідження та розробки — 52,8 тис. грн.;
– на капітальні видатки — 8837,0 тис. грн.;
– на оплату податків до бюджету — 498,8 тис. грн.;
– інше — 56,4 тис. грн.
Із загального обсягу асигнувань на заробітну плату спрямовано
на виплату:
– надбавок за вислугу років — 891,0 тис. грн.;
– доплат за вчене звання та науковий ступінь — 392,8 тис. грн.;
– інших обов’язкових доплат — 222,3 тис. грн.;
– матеріальної допомоги — 413,1 тис. грн.;
– заохочення — 1367,8 тис. грн.
Із загального обсягу асигнувань на стипендію спрямовано на матеріальну допомогу та заохочення студентів, аспірантів і докторантів —
187,6 тис. грн.
Значна увага приділялась ректоратом оснащенню навчального і наукового процесу новими приладами і обладнанням.
У 2005/2006 н. р. на придбання обладнання витрачено 1 044 714 грн.
(у 2004/2005 н. р. — 1 550 714 грн., 2003/2004 — 1 263 739 грн., 2002/2003 —
289 080 грн., 2001/2002 — 548 684 грн.), в т. ч. на обладнання для харчувального комплексу: 2005/2006 — 430 028 грн., 2004/2005 — 727 305 грн.,
2003/2004 — 269 352 грн.
На комп’ютери: 2005/2006 н. р. — 569 818 грн., 2004/2005 —
668 778 грн., 2003/2004 — 772 212 грн., 2002/2003 — 764 032 грн., 2001/2002 —
589 930 грн. Значні суми виділялися щороку на придбання нових меблів
для аудиторій, лабораторій, хоча у 2005/2006 н. р. вони зменшились
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і склали 105 920 (у 2004/2005 н. р. — 778 651 грн., 2003/2004 — 726 554
грн., 2002/2003 — 760 811 грн., 2001/2002 — 525 975 грн.).
Фонд заробітної плати щороку збільшується. Так, у 2005/2006 н. р.
заробітна плата з нарахуванням склала 50,7% до загального обсягу фінансування (2004/2005 — 39,2%, 2003/2004 –32,6%, 2002/2003 — 24,2%,
2001/2002 — 23,8%). Коли цей відсоток був в межах 23–25%, ми мали
можливість більше виділяти коштів на ремонти, придбання комп’ютерів, меблів.
Середня заробітна плата усіх категорій працюючих щороку підвищувалась у середньому на 30–35%.
У 2005/2006 н. р. середня заробітна плата за категоріями працюючих склала:
– професорсько-викладацький склад — 1030,15 грн.;
– навчально-допоміжний персонал — 341,71 грн.;
– адміністративно-управлінський персонал — 427,14 грн.;
– обслуговуючий персонал — 314,4 грн.
Комісії, що перевіряли діяльність фінансового сектора, завжди відзначають чіткість, акуратність, скрупульозність в оформленні фінансової документації.
Протягом року і планово-фінансовою службою, і бухгалтерією виконується великий обсяг поточної роботи: підготовлено 132 проекти наказів і розпоряджень, 117 листів до МОЗ та інших організацій, розроблено
Положення про стипендіальну комісію НФаУ, внесені зміни і доповнення до 5 регламентуючих Положень, опрацьовано 1500 наказів, листів,
понад 80 нормативних документів МОЗ та інших міністерств, оформлено 53 науково-дослідних договори з замовниками на суму 482,64 тис. грн.,
16 договорів оренди, проведено 512 розрахунків за платні послуги.
З вересня 2005 року працівники університету переведені на Єдину
тарифну сітку.
Підвищенні посадові оклади з 01.09.2005 р. — на 7,1%, з 01.01.2006 р.
— на 5,4%, з 1.07.2006 р. (прогноз) на 7,1%.
На заохочення співробітників університету виплачені премії:
– за підготовку кадрів — 3500,0 грн.
– за видання підручників — 7358,3 грн.
– до ювілейних дат — 27 331 грн.
– до свят — 393 950 грн.
На надання матеріальної допомоги виділено 977 726 грн., в. т. ч.:
– на оздоровлення ПВС — 913 000 грн.
– при скрутному положенні — 52 676 грн.
– на поховання — 12 050 грн.
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На жаль, фінансові перспективи щодо підвищення заробітної плати
означають те, що ми повинні обмежити відрахування на ремонти, на видавничу діяльність, на придбання обладнання, реактивів.
Виважена політика господарювання змушує нас економити газ, воду,
електроенергію. Це має бути притаманним кожному співробітнику університету.

Матеріально-технічна база
Укріплення і розвиток матеріально-технічної бази університету є
одним з найважливіших напрямів діяльності ректорату. Результати цієї
діяльності наочно втілені у ремонтних, будівельних роботах та благоустрої приміщень і територій навчальних корпусів і гуртожитків. Сприяє
результативності цієї роботи і проведення виїзних засідань Ректорської
ради на об’єктах університету, коли є можливість побачити як успіхи, так
і негативні моменти.
Планомірна робота ректорату протягом останніх років дає підстави
стверджувати, що зовнішній вигляд усіх навчальних корпусів радує погляд, здійснено також великий об’єм робіт з реконструкції, ремонту і будівництва внутрішніх приміщень. Введено в дію багато важливих об’єктів — декілька кафе і їдалень харчувального комплексу, центр медичної
допомоги, фізкультурно-оздоровчий комплекс, додаткові аудиторії і лабораторії в навчальних корпусах, повністю реконструйовані корпуси по
вул. Пушкінська, 27, пл. Повстання, 17 з благоустроєм прилеглих до них
територій, капітально відремонтовано гуртожиток №1 та деякі поверхи
гуртожитків № 3 і № 4 та ін.
Слід зазначити, що всі роботи здійснювались поетапно, заздалегідь
планувались та виділялись кошти на проведення тих чи інших робіт. Вести такі широкомасштабні роботи дозволяла нам діяльність університету з залучення на навчання великого контингенту контрактних студентів. Але з кожним роком робити це стає все важче і навіть підвищення
оплати за навчання не дає нам можливості виконати все, що заплановано
з розвитку матеріально-технічної бази. Майже всі кошти госпрозрахункової діяльності йдуть на заробітну плату, її підвищення. Якщо в попередні роки на матеріальну базу ми витрачали по 8–10 млн. грн., то тепер не
більше 3–3,5 млн. грн. Але ми будемо шукати інші джерела фінансування
і вирішувати ці проблеми.
Протягом 2005/2006 навчального року здійснено наступні роботи
для покращення умов навчання і побуту студентів:
• ремонт холу та роздягальні в навчальному корпусі по вул. Блюхера, 4 — 884 936 грн.;
• ремонт східців гуманітарного корпусу по вул. Олександра Невського, 18 — 468 582 грн.;
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•
•

ремонт 5 навчальних класів у корпусі по вул. Блюхера, 4 — 344 596 грн.;
ремонт переходу з хімічного в технологічний корпус по вул. Блюхера, 4 — 452 412 грн.;
• ремонт кафедри мікробіології — Мельнікова, 12 — 369 983 грн.;
• ремонт підлоги в корпусі по вул. Олександра Невського, 18 —
126 739 грн.;
• ремонт частини покрівлі технологічного корпусу по вул. Блюхера, 4 — 355 295 грн.;
• ремонт туалетів в корпусі по вул. Блюхера, 4 — 207 261 грн.;
• ремонт покрівлі ЦНДЛ по вул. Мельникова, 12 — 68 531 грн.;
• ремонт сантехніки у гуртожитку № 2 по вул. Тимурівців, 35 —
118 682 грн.;
Поточні ремонти — 220 000 грн.
Всього на ремонтні роботи витрачено 3 млн. 619 тис. грн.
Зменшення фінансування на будівельні і ремонтні роботи заставляє
нас шукати інші шляхи вирішення проблеми, зокрема, залучати до цієї роботи спонсорів — фармацевтичні підприємства, для яких ми готуємо кадри. І потрібно віддати їм належне, вони здійснюють реальну допомогу.
Так, Фармацевтична фірма «Здоров’я» відремонтувала аудиторії № 3
і № 4, оснастила новими дошками, пюпітрами, лавами. Фірми «Фармак»
і «Дарниця» разом з завідувачем кафедри В. І. Чуєшовим предметно попрацювали над кафедрою промислової фармації. Сьогодні кафедра має сучасний
естетичний вигляд. Залишилось тільки настелити товстий лінолеум. Спонсорська допомога на ремонт приміщення кафедри промислової фармації (вул. Блюхера, 4) становила 98 тис. грн.
Невелика ФФ «Ейм» відремонтувала клас на кафедрі фармакогнозії —
78 тис. грн., Борщаговський ХФЗ відремонтував аудиторію №2, Орджонікідзевський район взявся відремонтувати лінгафонний кабінет.
Ми і надалі будемо йти таким шляхом. Першому проректору проф.
І. С. Гриценко необхідно взяти під контроль план заключення договорів
про співробітництво в галузі укріплення матеріальної бази з заводами,
фірмами, разом з проректором з АГР В. Т. Смоляником визначити об’єкти для ремонту, реконструкції.
Вже давно ректорат вважав за необхідне привести у належний вигляд приміщення бібліотеки в корпусі на вул. Блюхера, 4 та у коледжі
на вул. Олександра Невського, 18. З початку 2006 року на це виділено
300 000 грн.
На придбання меблів і м’якого інвентаря у 2005/2006 н. р. було витрачено 221 000 грн.
Велике господарство університету потребує постійної уваги. Тому на
кожен рік визначається план ремонтних робіт, об’єкти, кошти. Все, що
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намічаємо, намагаємось виконати. Але, якщо з об’єктивних причин щось
не вдається, плани змінюються і все одно виконуються, рано чи пізно.
На 2006/2007 навчальний рік і найближчу перспективу планується:
• Проектування та подальше будівництво складу хімреактивів.
• Прокладення пішохідної доріжки до гуртожитків № 3, 4 по вул.
Тимурівців,11.
• Реконструкція технічних приміщень кафедри ЗТЛ під навчальні
класи в навчальному корпусі по вул. Блюхера, 4.
• Реконструкція складських приміщень аудиторного корпусу № 2 під
технологічні лабораторії кафедри управління якістю по вул. Блюхера, 4.
• Ремонт приміщень актового залу коледжу по вул. Олександра Невського, 18.
• Благоустрій територій по вул. Олександра Невського, 18 (паркан,
відмостки).
• Обладнання автономною газовою опалювальною ФОКу, розташованого по вул. Блюхера, 4.
• Влаштування куртин ботанічного саду по вул. Блюхера, 4.
• Влаштування збірної оранжереї для ботанічного саду по вул. Блюхера, 4.
• Ремонт кафедри іноземних мов по вул. Блюхера,4.
• Благоустрій території гуртожитку № 1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ,48.
• Ремонт електричних, сантехнічних мереж гуртожитків № 3, 4
по вул. Тимурівців, 11.
• Ремонт кімнат у гуртожитках № 3, 4 по вул. Тимурівців, 11.
• Улаштування спортивного майданчику гуртожитків № 3, 4 по
вул. Тимурівців, 11.
• Капітальний ремонт гуртожитку № 2 по вул. Тимурівців, 35.
• Забезпечення класів та аудиторій меблями та необхідним обладнанням.
• Оновлення автопарку. Придбання автобуса, трактора та самоскида.
• Ремонт приміщень ЦНДЛ по вул. Мельникова, 12.
• Капітальний ремонт гуртожитку № 5 по вул. Олександра Невського, 18.
• Ремонт туалетних кімнат навчальних корпусів по вул. Блюхера, 4.
• Поточний ремонт покрівель.
• Ремонт фасадів.
• Прочистка каналізаційних мереж.
• Обладнання пожежною сигналізацією гуртожитку №1 по пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48.
• Проведення вогнезахисної обробки стропильних частин горищ.
• Ремонт підлоги в класах та аудиторіях.
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• Покращення системи освітлення з урахуванням енергозберігаючих

технологій.
• Продовження робіт з розробки проектної документації спортивнооздоровчого табору на березі Печенізького водосховища.
• Отримання свідоцтв права власності на споруди НФаУ.

Робота структурних підрозділів НФаУ
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

(директор — проф. О. Ф. Пімінов)
Кожний підрозділ університету чітко знає, що від його ефективної роботи як навчально-наукової, так і госпрозрахункової, багато в чому залежить стабільність і прогресивний рух вперед усього навчального закладу.
Неодноразово ІПКСФ був критикований за запізнення з відкриттям
нових напрямів і спеціальностей, обмеженість регіонів впливу.
Сьогодні Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
є лідером в Україні з післядипломної підготовки фахівців за всіма напрямами.
Ліцензійний обсяг курсантів складає 5000 чол., інтернів — 1500 чол.
Первинна спеціалізація, тематичне удосконалення, передатестаційна підготовка є головними напрямами підвищення кваліфікації фахівців.
Інститут співпрацює з 18 регіонами України. В перспективі нові області —
Закарпаття, Вінниччина.
Госпрозрахункова діяльність колективів кафедр ІПКСФ забезпечила
надходження до університету понад 1,5 млн. грн. (у 2005 р. — 800 тис.).
Проведено 94 цикли підвищення кваліфікації не тільки на базі Інституту, а і на виїзних циклах. Усього за 2005/2006 н. р. в ІПКСФ підвищили
кваліфікацію понад 3050 спеціалістів.
Специфіка діяльності ІПКСФ полягає у постійному удосконаленні
планів, програм і змісту дисциплін. Створено за звітний період 18 нових
програм, переглянуто — 54.
Створено 1390 комп’ютерних тестів, розроблена тематика 445 реферативних (випускних) робіт слухачів, складено 165 нових екзаменаційних білетів.
Інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання навчальнометодичної літератури. За 2005/2006 н. р. видано 16 методичних і практичних посібників, підготовлено до видання 12 методичних рекомендацій і посібників.
Викладачі кафедр постійно працюють над підвищенням професійного рівня — підвищили кваліфікацію 8 викладачів ІПКСФ.
На факультетах ІПКСФ ведеться підготовка наукових кадрів: виконуються 3 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Але із 7 кафедр —
100% ПВС із науковим ступенем мають тільки 3 кафедри: управління та
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економіки фармації (зав. каф. проф. В. М. Толочко), промислової фармації та економіки (зав. каф. доц. О. В. Доровський), клінічної фармакології та фітотерапії (зав. каф. проф. С. Ю. Штриголь).
4 кафедри мають відсоток ПВС із науковим ступенем нижче 75%:
каф. ЯССЛ — 66,7% (зав. каф. проф. В. А. Георгіянц), фармтехнології —
57% (зав. каф. проф. С. О. Тихонова), судової фармації — 50% (зав. каф.
проф. В. О. Шаповалова), педагогіки та психології — 42,9% (зав. каф. доц.
Л. Г. Кайдалова).
Викладацькі колективи цих кафедр молоді за віком. Багатьом вже заплановані докторські і кандидатські дисертації, але реалії сьогодні свідчать про відсутність резерву на цих кафедрах. Тому ректорат вбачає необхідність переводу на ці кафедри докторів наук поряд з підготовкою через
докторантуру і здобувачів.
За звітний період науковцями кафедр опубліковано 45 статей,
135 тез доповідей, взято участь у VI Національному з’їзду фармацевтів
України, 22 конференціях і семінарах, триває науково-дослідна робота
зі створення 5 нових лікарських засобів.
Надзвичайно важливим аспектом діяльності інституту є проведення
первинної спеціалізації — інтернатури з двох спеціальностей: Загальна
фармація та Клінічна фармація.
А спеціальностей і напрямків може бути більше і повинно бути більше.
Над цим потрібно працювати і директору ІПКСФ, і завідувачам кафедр.
Діяльність ІПКСФ у 2006/2007 н. р. повинна бути спрямована на виконання цілої низки завдань, а саме:
• впровадження прогресивних форм навчання: дистанційного, очнозаочного, навчання у співробітництві і т. ін.;
• створення навчально-методичного, технічного та програмного забезпечення;
• відкриття нових напрямків післядипломної освіти за новими спеціальностями і спеціалізаціями (ISO, валідація, GMP і GLP, біоеквівалентність для лікарів);
• разом з міжнародним департаментом вивчення можливості проведення роботи з організації підвищення кваліфікації для іноземних випускників і випускників країн СНД;
• опанування нових нефармацевтичних напрямів післядипломної
підготовки спеціалістів фармацевтичної галузі;
• розширення спектру госпрозрахункової діяльності для залучення
додаткових джерел фінансування шляхом проведення платних консультаційних послуг, науково-дослідних робіт на замовлення підприємств
фармацевтичної промисловості, НДІ, аптечних закладів тощо;
• оновлення та перевидання буклета «ІПКСФ НФаУ»;
• написання монографій згідно з планом.
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Коледж НФаУ
(директор— доц. Т. С. Прокопенко)
Контингент студентів коледжу на 01.05.2006 р. — 1509 чоловік. За денною формою навчається 900 студентів, за заочною — 609. За бюджетним замовленням навчається 58 студентів, за контрактом — 1451. Штат коледжу —
155 чоловік. У педагогічному колективі серед 68 чоловік — 3 кандидати
наук, 34 спеціалісти вищої категорії, 10 методистів, 5 старших викладачів.
У червні 2006 року відбувся випуск 595 фахівців середньої ланки —
молодших спеціалістів за трьома спеціальностями денного і заочного
навчання. Протягом 2005/2006 н. р. викладацький колектив коледжу
здійснив велику роботу з удосконалення навчального процесу для впровадження кредитно-модульної системи:
– розроблено для підготовки бакалаврів навчальний план з розподілом годин по залікових кредитах;
– виконано структурування навчальних дисциплін на модулі та змістовні модулі;
– розроблено Положення про рейтингову систему оцінювання, а також картки рейтингу для кожної дисципліни.
Протягом року оновлювалась база даних за програмою «Контингент»,
здійснювався підбір та поновлення інформаційними матеріалами фонду навчально-методичного кабінету, перероблено і доповнено фонд тестових завдань для проведення комплексного Державного іспиту із спеціальностей
Фармація та Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук.
14 викладачам присвоєно категорію: 1-шу — 4 викладачам, 2-гу — 7,
вищу — 3, підтверджено категорію 22 викладачами.
23 викладачі підвищили кваліфікацію з організації навчального процесу, взяли участь у 2 конференціях, 2 спеціалізованих виставках.
Приємно відзначити продуктивну працю науково-педагогічного колективу з видання навчально-методичної літератури. Піідготовлено 2 навчальних посібники, готується до видання 5 посібників. Видано також
«Лабораторний практикум з аналітичної хімії», 16 методрекомендацій
для заочного відділення, 6 нових варіантів тестів до ДЕК.
Традиційно різноманітною і ефективною є виховна робота: студенти коледжу неодноразово брали участь у міжвузівських районних та міських фестивалях-конкурсах, у 6 творчих проектах. Студенти нагороджені
2 грамотами, дипломом і цінними подарунками.
25 загальних культурно-масових заходів проведено Культурним центром коледжу, який об’єднує 8 творчих колективів. Найбільш вагомими є
«Посвята у студенти коледжу», концерт до 200-річчя НФаУ, конкурс краси «Міс Осінь — 2005», святкування 8 Березня, фольклорне свято «Весна
іде, красу несе», випускні вечори та ін.
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Цикли заходів до Дня рідної мови, річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка, 150-річниці від дня народження І. Я. Франка, участь
у VI міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика. Комплекс заходів відбувся до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, до річниці Великої Перемоги, Дня пам’яті жертв голодомору.
Були проведені екологічний двомісячник «Зелена весна», гуртком
«Спектрум» організована екологічна експедиція до с. Кача (м. Севастополь), здійснено 13 краєзнавчих екскурсій.
Члени Студентського парламенту коледжу провели 13 громадських
акцій та взяли участь у 3-х соціальних проектах.
Планомірно організована правовиховна робота з профілактики негативних явищ в студентському середовищі. Студенти активно відвідують
секції спортклубу «Уран», беруть участь у спортивних святах «Веселі старти», «Нумо, дівчата» та ін. На районних і міських спортивних змаганнях
студенти коледжу зайняли ряд призових місць.
Важливі питання діяльності коледжу обговорювались на 16 засіданнях адміністративної ради, 7 засіданнях педагогічної ради, 8 засіданнях
методичної ради. Особлива увага приділяється вихованню молодих викладачів, відбулося 7 занять у школі молодого викладача.
Практична підготовка студентів і укріплення зв’язків з аптечними
установами та підприємствами галузі теж не залишаються поза увагою.
758 студентів пройшли практику у 48 аптеках м. Харкова та 330 в аптеках
інших міст України (Сумська, Дніпропетровська, Луганська та ін.), у 5 науково-дослідних інститутах, 11 фармацевтичних підприємствах, та 5 СЕС
і у Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.
На відміну від університету, коледж протягом навчального року провів
3 науково-практичних конференції за підсумками виробничої практики.
Заслуговує на схвалення госпрозрахункова діяльність колективу.
Коледж повністю знаходиться на самофінансуванні.
За 2005/2006 н. р. зароблено 2 830 960,1 грн., з них:
• за навчання — 2 747 846,83 грн.
• гуртожиток — 57 266,98 грн.
• підготовчі курси — 25 377,2 грн.
• оренда — 469,16 грн.
Витрати: — 1 566 690,067 грн. з них:
• заробітна плата — 866 948,07 грн.
• комунальні послуги — 30 4467,64 грн.
• матеріальна допомога — 5083,92 грн.
Придбання:
• навчально-методична література — 230,00 грн.
• канцтовари — 43 106 грн.
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• копіювальна техніка — 13308,00 грн.
• спорт. інвентар — 2497,80 грн.
• рекламні акції — 2428,04.

Ремонт:
• приміщень — 12514,80 грн.
• обладнання — 1675,92 грн.
• паспортизація комп’ютерного класу — 2191,75 грн.
• допомога сиротам (одяг, їжа) — 3208,30 грн.
Залишок — 1264269,50 грн.
У 2006/2007 навчальному році колективу коледжу і директору доц.
Т. С. Прокопенко слід зосередити увагу на удосконаленні навчального
процесу за рівнем бакалавра, продовжити впровадження модульно-рейтингової системи, підготовку і видання навчально-методичної літератури, збільшення набору, розширення співпраці з роботодавцями з метою
покращення професійно-практичної підготовки студентів і працевлаштування випускників.
Більше уваги приділити укріпленню матеріальної бази: провести ремонт приміщення актового залу, фасаду, опалювальної системи, упорядкування прилеглих територій.

Міжнародний департамент
(Керівники: проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків —
доц. Т. П. Цапко; декан факультету іноземних студентів — доц. В. І. Вельма,
декан підготовчого факультету для іноземних громадян — доц. В. С. Трух)
Діяльність цього важливого підрозділу спрямована на створення іміджу університету в зарубіжних країнах. Від працівників міжнародного
департаменту багато в чому залежить не тільки забезпечення набору, а
перше враження від університету і нашої країни, яке складається у іноземних громадян, що приїхали на навчання.
Слід відзначити, останні роки робота міжнародного департаменту
набула чіткості та злагодженості, що неодноразово відмічали служби, які
перевіряють нашу роботу.
Багато в чому це заслуга екс-проректора з міжнародних зв’язків доц.
Г. В. Зайченко: нею було наведено порядок в документації, вироблено
чіткий алгоритм роботи кожного підрозділу департаменту, алгоритм поселення у гуртожитки, відремонтовано понад 30 кімнат для підготовчого
факультету, налагоджені контакти з багатьма фармфакультетами і фармасоціаціями зарубіжних країн.
Сьогодні міжнародний департамент під керівництвом доц. Т. П. Цапко поряд з набутим позитивним досвідом намагається по-новому вирішувати завдання, які ставить ректорат перед цією структурою.
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Чітко визначені основні напрями роботи, а саме:
– профорієнтаційна робота, спрямована на набір іноземних громадян для навчання в НФаУ;
– організація навчального процесу для студентів підготовчого факультету для іноземних громадян;
– організація навчального процесу для факультету іноземних студентів (І–V курси);
– розвиток міжнародного співробітництва в межах двосторонніх
угод між НФаУ та вузами країн Європи, Азії та Африки;
– організація різноцільових закордонних відряджень для співробітників університету (проведення профорієнтаційної роботи з набору
іноземних громадян на навчання, вивчення практичного впровадження
принципів Болонського процесу, участь в міжнародних практичних та
науково-методичних семінарах, конференціях тощо);
– вступ НФаУ до міжнародних асоціацій та організацій;
– участь у міжнародних освітніх виставках.
Профорієнтаційна робота проводиться протягом року і включає:
• Постійне оновлення інформації на сайті університету версій англійською, французькою та арабською мовами, розміщення інформації про
НФаУ у міжнародних довідниках вищих учбових закладів англійською,
французькою та арабською мовами. Цього року — у трьох міжнародних
довідниках: «Study in Ukraine», каталогах «Університети України та Росії», «Європейські університети».
• Видання рекламних листівок університету п’ятьма мовами (російською, англійською, арабською, фарсі, китайською).
• Налагодження контактів з асоціаціями випускників радянських та
українських вузів, країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки з
метою створення та поповнення банку даних випускників НФаУ.
• Відправлення рекламних листів-запрошень на навчання до середніх шкіл та коледжів країн Східної Європи, Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.
• Робота в Інтернеті з залучення іноземних громадян на отримання
освіти в НФаУ (більш ніж 35 студентів протягом 3 років).
• Розвиток контактів з міжнародним фондом Фулбрайта та німецькою академічною службою обмінів DAAD. Інформування студентів та молодих спеціалістів університету щодо програм обмінів, стипендій і грантів, міжнародних студентських проектів.
Ефективність профорієнтаційної роботи підтверджує той факт, що
нашу країну пізнають все більше країн світу, збільшується набір і контингент студентів, охоплюючи нові країни і регіони.
Контингент іноземних студентів на 01.05.2006 р. становив 1023 чол.
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Серед них:
• I–V курси — 891 студент;
• підготовчий факультет — 130 іноземних громадянини з 36 зарубіжних країн, в т. ч. з 7 країн СНД (50 студентів).
Новий набір на факультет іноземних студентів у 2005/2006 н. р.
склав 590 студентів. З них 141 студент I курсу та 459 студентів переведено
з інших вузів: з університетів «Айбусак» та Святої Терези (Вірменія) —
161 студент, з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова —
226 студентів, з інших вузів — 52 студенти.
На I курс навчання англійською мовою набрано 3 групи — 24 студенти. Серед нових країн — Китайська Народна Республіка, Турецька Республіка, Уганда, Кенія, Мадагаскар, Франція.
Не задовольняючись кількісними цифрами набору, слід звернути
увагу на якість підготовки іноземних громадян, саме за цим критерієм
зарубіжні держави оцінюватимуть нашу роботу. Так, посольство Сирії
звернулось до нас з побажанням звернути увагу саме на цей аспект, що
в них викликає недовіру той факт, що всі наші випускники мають високі
позитивні оцінки. І дійсно ми маємо такі приклади, коли високі оцінки
не підтверджуються такими ж високими знаннями. Тому кафедрам слід
ставити до іноземних студентів такі ж вимоги, як і до вітчизняних.
З метою забезпечення якості підготовки особливості іноземного
контингенту враховуються при розробці навчальних планів і програм.
Так, в 2005/2006 навчальному році деканатом по роботі з іноземними
студентами спільно з науково-методичною лабораторією НФаУ та з навчальним відділом розроблені нові робочі навчальні плани:
• для 4-го курсу (студенти, що перевелися після 3-го курсу Одеського
національного університету ім. І. І. Мечникова);
• для курсу 5,5 років (студенти, що перевелися після 4-го курсу Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова);
• для 5-го курсу (студенти, що перевелися після 4-го курсу з Єревану);
• для індивідуальної форми навчання (помічники фармацевтів, Болгарія);
• для студентів, переведених із Білоруського державного університету (бакалаври).
На кафедрі гуманітарних наук (завідуюча — доц. Т. П. Цапко) відкрито курс поглибленого вивчення російської мови для студентів підготовчого факультету та студентів-іноземців 1–5 курсів.
На базі кафедри іноземних мов (завідуюча — проф. М. В. Любієва) розпочато курс підвищення мовної підготовки (англійська мова) професорськовикладацького складу НФаУ (дві групи: початковий та просунутий етапи).
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Міжнародне співробітництво
Протягом року підписані двосторонні угоди про співробітництво
з 9 зарубіжними навчальними закладами із Словенії, Узбекистану, Туреччини, Казахстану, Німеччини, Болгарії.
В роботі — проект договорів з Університетом м. Лілля (Франція) та
Університетом Страсклайда, м. Глазго (Велика Британія).
Налагоджено контакти з Українською асоціацією міжнародної охорони здоров’я, Європейською асоціацією фармацевтичних факультетів,
Міжнародною фармацевтичною федерацією.
Укладено угоди про співробітництво з науково-дослідними інститутами: Інститутом рози та ефірно-олійних культур (Болгарія), Інститутом
хімії рослинних сполук (Узбекистан).
Налагоджено обмін науковими виданнями та науковими статтями
з фармацевтичними факультетами медичного університету м. Софія
(Болгарія), з Ташкентським фармацевтичним інститутом (Узбекистан).

Практика за кордоном
Приємні зрушення відбулися в організації практики для студентів
НФаУ в зарубіжних університетах.
У рамках підписаних договорів про співробітництво досягнута домовленість про проходження практики студентами 3–4 курсів НФаУ на базі:
– Медичного університету м. Гданськ (Польща);
– Університету медичних наук ім. Карола Марцинковського м. Познань (Польща);
– Медичного університету м. Софія (Болгарія);
– Медичного університету м. Каунас (Литва).
Підписано договір про співробітництво з фармацевтичним концерном «Dr. Teiss Naturwaren GmbH». У рамках договору для студентів НФаУ
запланована двотижнева практика на заводі концерну, результати якої
будуть відображені у наукових роботах студентів з розробки та стандартизації нових фітопрепаратів.
Також досягнута домовленість про проведення практики на базі університету ім. Фрідріха Шиллера м. Єна (Німеччина) у жовтні 2006 року.
На лютий 2007 р. за підтримки DAAD заплановано проходження
студентами двотижневої практики на базі двох німецьких вузів — Університету ім. Юлія Максиміліана м. Вюрцбург та Університету ім. Фрідріха
Шиллера м. Єна.
Участь у міжнародних виставках та закордонні відрядження ми
розглядаємо як ще одну можливість реклами нашого університету, здійснення профорієнтаційної роботи і налагодження зв’язків і контактів.
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18–21 жовтня 2005 р. завідуюча кафедрою хімії природних сполук
проф. Кисличенко В. С. взяла участь у науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми освіти, науки та виробництва у фармації» та конференції «Реформи та розвиток фармацевтичної освіти у Центральноазіатських республіках» (організатор — Європейське регіональне бюро
ВООЗ) у м. Ташкент, Узбекистан. Участь відбулася за підтримки Ташкентського фармацевтичного інституту та ВООЗ. Під час перебування
проф. Кисличенко В. С. була прочитана лекція «майстер-класу» та відбулися переговори про співробітництво з Ташкентським фармацевтичним
університетом (Узбекистан), Пермською державною фармацевтичною
академією (Росія), Національним університетом Республіки Узбекистан,
Південно-Казахстанською медичною академією, Казахстанським національним медичним університетом, Карагандинським медичним університетом (Казахстан), Медичною академією Республіки Таджикистан.
6–13 лютого 2006 р. проректор з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків доц. Т. П. Цапко відвідала Болгарську Республіку
з метою участі у Міжнародному семінарі з дистанційної форми навчання.
Підписано угоду про співробітництво між НФаУ та Болгарською Академією з інформаціології дистанційної форми навчання на базі Балканського
навчального центру.
7–9 квітня 2006 р. міжнародний департамент НФаУ взяв участь у виставці зарубіжних навчальних закладів «Ukrainian International Education Fair — 2006» в м. Київ. Отримано диплом МОН України за вклад у міжнародне співробітництво у сфері науки та освіти.
15–21 квітня проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків доц. Т. П. Цапко взяла участь у міжнародній освітній виставці «Академія–Сирія–2006 р.» у м. Дамаск (Сирія).
8–10 червня 2006 року доц. Л. Г. Кайдалова — завідуюча науково-методичною (науково-дослідною) лабораторією з питань фармосвіти взяла
участь у щорічній конференції Європейської асоціації фармацевтичних
Факультетів «Гарантія якості в фармацевтичній освіті» на базі університету м. Тарту, Естонія.
4–10 липня 2006 р. — перший проректор проф. І. С. Гриценко та проректор з науково-педагогічної роботи (заочної, дистанційної форми навчання) проф. В. А. Георгіянц взяли участь у Міжнародному освітньому
форумі «Євразійська Рада ректорів», м. Давос, Швейцарія.
Ми стали брати участь у міжнародних конференціях, виставках
і це добре. Але кожне відрядження повинне щось вносити у навчальний
процес, науку, знайомити з прогресивними заходами, збільшувати набір,
упевнюватись у правильності обраного нами шляху.
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Як приклад, відрядження завідуючої науково-методичною лабораторією
доц. Л. Г. Кайдалової на конференцію Європейської асоціації фармацевтичних факультетів в університеті м. Тарту (Естонія), в якій взяли участь представники 32 країн. Яким було їх здивування, що такий навчальний заклад, як
НФаУ, має набір понад 2000 чоловік, в той час як всі зарубіжні факультети —
в межах 100–150 чоловік. Але більш за все їх здивувало, що ми не входимо
до Асоціації європейських фармфакультетів. Їх здивувало і те, що ми випускаємо дійсно інженерів-технологів фармвиробництва, а у них це якийсь
симбіоз наукового консультанта з маркетологом. Приємно було упевнитись
у правильності нашої позиції, але водночас це дало поштовх для прийняття
рішення про членство в Асоціації і системного вивчення англійської мови.
Після відвідування Китаю, ми зрозуміли, що профорієнтаційна робота виграє більше від особистих контактів з послами, з працівниками
міністерств освіти і охорони здоров’я. Так, посол Китаю сказав, що у посольстві повинно бути до 1 тисячі проспектів китайською мовою. У китайської молоді є потяг до фармосвіти і бажання більше знати про такий
провідний заклад, як НФаУ.
Ректоратом визначені стратегічні напрямки роботи Міжнародного департаменту на 2006/2007 н. р.:
• створити комплексну програму профорієнтаційної роботи, спрямовану на збільшення контингенту іноземних студентів, залучення нових
фірм-партнерів, розширення географії набору;
• видати комплект оновлених рекламних матеріалів для іноземних
абітурієнтів п’ятьма мовами: англійською, французькою, китайською,
арабською та фарсі;
• провести оновлення сайту університету англійською, французькою, китайською та арабською мовами;
• активізувати роботу з реалізації положень Болонської декларації:
– провести порівняльний аналіз навчальних планів ВНЗ провідних
країн Європи з метою створення нового навчального плану підготовки
бакалаврів та магістрів фармації;
– вивчити зразки документів про вищу фармацевтичну освіту (дипломів та додатків) зарубіжних ВНЗ;
– організувати виїзд до ВНЗ країн Європи делегації для вивчення
досвіду впровадження кредитно-модульної системи навчання.
• продовжити створення комплексу навчально-методичної літератури для навчання іноземних студентів англійською мовою;
• продовжити англомовну підготовку професорсько-викладацького
складу на базі кафедр іноземних мов НФаУ;
• створити «електронну бібліотеку» комплексу навчально-методичної літератури для студентів, що навчаються англійською мовою;
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• забезпечити вступ НФаУ до міжнародних асоціацій та організацій:

– Української асоціації міжнародної охорони здоров’я (Тернопіль);
– Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation, FIP);
– Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (European
Association of Faculties of Pharmacy, EAFP);
– Європейської асоціації університетів (European University Association, EUA).
• активізувати підписання двосторонніх угод між НФаУ та провідними вузами Європи, Азії, Африки;
• активізувати академічні обміни студентами та викладачами. Забезпечити проходження практики студентами за кордоном;
• продовжити роботу з налагодження міжнародних наукових зв’язків НФаУ;
• розробити сумісно з ІПКСФ алгоритм залучення іноземців на післядипломні форми навчання;
• налагодити зв’язки із випускниками НФаУ. Створити базу даних
випускників, які займають в своїх країнах провідні посади. Організувати
та провести Інтернет-форум іноземців-випускників НФаУ з метою залучення інвестиційних вкладень у розвиток університету, міста, країни.

Навчальний відділ
(керівник — заступник ректора з навчальної роботи доц. Л. М. Віннік)
Навчальний відділ спільно з навчально-виховними структурами університету — науково-методичною лабораторією, деканатами факультетів,
відділом виробничої практики, міжнародним департаментом та комп’ютерним центром здійснив у 2005/2006 н. р. наступну роботу:
• впроваджено кредитно-модульну систему організації навчального
процесу для 4-х спеціальностей І курсу: 751 першокурсник (57 груп) навчались за КМС;
• до ліцензійних іспитів «Крок-1» «Крок-2» — проведено додаткові
консультації з 18 дисциплін спеціальності Фармація (380 годин);
• підготовлено до друку «Інформаційній довідник НФаУ на 2006/2007
навчальний рік»;
• проведено 5 робочих нарад з науково-педагогічним персоналом
університету, 7 розширених засідань навчального відділу;
• складено 19 проектів наказів розпоряджень;
• зроблено 17 доповідей на ЦМК, Вченій, Ректорській радах;
• складено 30 звітів в МОЗ України та інші структури;
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• проведено розрахунок педагогічного навантаження, штату НПП та

НДП, складання двічі на рік розкладу занять та всіх видів атестації знань
студентів, координацію використання навчальних площ;
• складено розклад ліквідації первинної та повторної заборгованості
сесій для 3,8 тис. студентів денної і заочної форми навчання;
• залучено до навчального процесу 25 спеціалістів-практиків та
130 сумісників;
• здійснена розробка, корегування та уніфікація 59 робочих навчальних планів, на 2006/2007 н. р. — 74;
• госпрозрахункова діяльність відділу з довузівської підготовки —
104 128 грн., що майже вдвічі більше, ніж у 2004/2005 н. р. (54 820,3 грн.).
Діяльність навчального відділу, керованого доц. Л. М. Віннік, завжди
відрізняється чіткістю, ритмічністю, відповідальністю. Комплект документації для кафедр, який вони одержують на початку навчального року,
охоплює всі напрями діяльності і оформлений на високому рівні.

Науково-методична (науково-дослідна) лабораторія
з питань фармацевтичної освіти
(Завідувач — доц. Л. Г. Кайдалова)
За звітний період співробітниками науково-методичної лабораторії:
• проведено роботу з реалізації положень Болонської декларації та
проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу:
• проведено роботу з акредитації спеціальностей: 8.110206 Клінічна фармація, 8. 110204 Технологія фармацевтичних препаратів, 8.110202
Технологія парфумерно-косметичних засобів, 8.050108 Маркетинг,
8.050107 Економіка підприємства, 6.050200 Менеджмент організацій.
Ліцензовано спеціальності: 8.000001 Якість, стандартизація і сертифікація (іноземні студенти), 8.000007 Адміністративний менеджмент,
7.050201 Менеджмент організацій.
Проведено ліцензування філій: Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Кіровоградської, Черкаської.
• Розроблено проекти експериментальних навчальних планів відповідно до кредитно-модульної організації навчання з освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і магістр з напряму 1102 Фармація зі спеціальностей: 6.110200, 8.110201 Фармація; 6. 110200, 8.110202 Технологія
парфумерно-косметичних засобів; 6.110200, 8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів; 6.110200, 8.110206 Клінічна фармація.
• Розроблено навчальні плани для освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст відповідно до кредитно-модульної організації навчання зі спеціальностей напряму Фармація.
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• Взято участь у розробці робочих навчальних планів з усіх спеціаль-

ностей для всіх форм навчання.
• Затверджено складові галузевих стандартів вищої освіти рівня магістр напряму підготовки 1102 Фармація.
• Видано буклет для підготовки студентів до тестового ліцензованого (пілотного) іспиту «Крок-1» зі спеціальності Фармація (2005).
• Спільно з Центром тестування, навчальною частиною НФаУ, ПВС
НФаУ проведено тестовий ліцензійний (пілотний) іспит «Крок-1» (Фармація).
• Розроблено матеріал та проведено внутрішній вузівський тестовий
іспит «Крок-1» (Фармація) для студентів, які не набрали прохідного балу
при написанні іспиту (березень 2006 року).
• Проведена первинна експертиза тестових завдань для тестових іспитів «Крок-1» та «Крок-2» спеціальності Фармація.
• Підготовлено та видано збірник для самопідготовки студентів до
тестового ліцензійного іспиту «Крок-2» спеціальності Фармація (2005).
• Введена в навчальний процес тестова комп’ютерна програма-тренінг
для самопідготовки студентів до тестового іспиту «Крок-2» (Фармація).
• Підготовлено матеріал і проведено ректорський контроль знань
«Крок-2» (вибірковий) у студентів 5-го курсу спеціальності Фармація.
• 11 травня 2006 проведено тестовий ліцензійний (пілотний) іспит
«Крок-2» (Фармація) (Спільно з Центром тестування, навчальною частиною НФаУ, ПВС НФаУ) та проаналізовано результати їх складання.
• Підготовлені тестові завдання «Крок-1» зі спеціальності Фармація
(200 шт.) та «Крок-2» зі спеціальності Фармація (200 шт.) для поповнення
банку тестів 2006 р. (Спільно з ППС).
• Підготовлено матеріал для формування буклету «Крок-1» (Фармація, 2006) для самопідготовки студентів до тестових ліцензійних іспитів.
• Впродовж року було проведено: 5 нарад з відповідальними експертами та завідувачами кафедр; 2 наради науково-методичної комісії «Фармація» з питання формування та затвердження буклетів для самопідготовки
студентів до тестових екзаменів «Крок-1» та «Крок-2» (Фармація).
• Здійснено організаційну роботу щодо направлення викладачів на
цикли підвищення кваліфікації при ІПКСФ з Болонського процесу та
курсу педагогіки і психології ВШ — 150 викладачів.
• Протягом 2005/2006 навчального року підвищили кваліфікацію
182 викладачі університету.
• Організовано та проведено 172 відкритих (показових) заняття та
лекції «майстер-класу» протягом 2005/2006 н. р. викладачами Національного фармацевтичного університету: лекцій «майстер-класу» — 21, лекцій —
62, практичних занять — 56, лабораторних занять — 30, семінарських занять — 3.
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• Відвідано та обговорено співробітниками науково-методичної лабора-

торії відкритих навчальних занять у І та ІІ семестрах 2005/2006 н. р.: лекцій
«майстер-класу» — 7; лекцій — 14; лабораторно-практичних занять — 24.
• Складено план видання навчально-методичної літератури на
2005/2006 н. р.
• Проведено аналіз та підготовку до розгляду на ЦМК всієї методичної літератури НФаУ та коледжу НФаУ.
• Проведено аналіз стану навчально-методичного забезпечення
з усіх спеціальностей.
• Проведено аналіз стану організації самостійної роботи на всіх кафедрах університету.
• Підготовлено та видано довідник «Вищі навчальні заклади ІІІ–
ІV рівнів акредитації, які проводять підготовку фахівців для фармацевтичної галузі: Цифри і факти» (Л. Г. Кайдалова, О. О. Тєлєжкіна).
• Видано посібник «Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті» (В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова, В. М. Толочко,
Т. Ю. Вахрушева).
• Видано Положення про порядок підготовки та захисту магістерської роботи (В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова, Л. М. Віннік,
Л. І. Вишневська, Т. В. Крутських, О. П. Стрілець).
• Підготовлено до видання посібник «Фармацевтична освіта за кордоном» (В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова та ін.).
• Підготовлено до видання «Пам’ятку студентові 1 курсу, що навчається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу
(КМСОНП)».
• Здійснювалась координаційна діяльність щодо 19 опорних кафедр
напряму «Фармація» та 3 опорних кафедр післядипломної освіти: семінари і конференції з підготовки до впровадження педагогічного експерименту, розробки програм, навчально-методичного забезпечення;
– зібрані звіти опорних кафедр про роботу за 2005/2006 навчальний
рік та плани їх роботи на 2006/2007 навчальний рік. Матеріали надіслані
до ЦМК МОЗ України.
• Створено психологічну службу НфаУ, якою проведено тренінгові
заняття соціально-психологічної та особистісної спрямованості для викладачів, аспірантів та студентів НФаУ.
• Розроблено та надіслано на кафедри інформацію щодо алгоритму лекцій, інтерактивних технологій, грантів, інформаційно-методичних матеріалів.
• Робота з підрозділами МОЗ і МОН:
– постійно надавались консультації представникам вищих навчальних закладів за спеціальностями напряму Фармація щодо змісту навчання, навчальних планів та програм, проведення практичної підготовки
тощо. Організовано рецензування навчально-методичної літератури.
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– співробітництво з ЦМК МОЗ та Центром тестування;
– співробітництво з МОН України з вищої освіти.
Зроблено 4 доповіді для засідань Ректорської ради, 1 доповідь на засідання Центральної методичної комісії.
• Участь в Українській науково-практичній конференції «Адаптація
української освітньої реформи до європейської (викладання іноземних
мов)» (НФаУ, 29–30 березня 2006 р.) Участь і виступ з доповіддю «Реалізація положень Болонської декларації в НФаУ» Л. Г. Кайдалової.
• Участь у науково-практичній конференції «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських
субстанцій» (присвячена пам’яті доктора хімічних наук, професора
П. О. Петюніна); (НФаУ, 16–17 березня 2006 р.) Участь і виступ з доповіддю «Упровадження кредитно-модульної системи» Л. Г. Кайдалової.
• Участь у виставках:
– Дев’ятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006» (15–17 лютого 2006 р.).
– Щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2006» та ІІ виставці зарубіжних навчальних закладів «Ukrainian International Educational Fair» (7–9 квітня 2006 р.).
• Підготовлено та опубліковано 3 статті.

Бібліотека НФаУ
(Завідувач — О. С. Усик)
Бібліотека університету є однією з найважливіших ланок, що забезпечує навчально-науковий процес та наукову діяльність університету необхідними навчальними, науковими та інформаційними виданнями.
Бібліотека НФаУ є однією з провідних вузівських бібліотек м. Харкова. У структурі бібліотеки — 9 відділів, 5 секторів та філія в коледжі НФаУ.
В гуртожитках працюють 4 читальних зали, які забезпечують інформаційні запити читачів.
У 2005/2006 н. р. бібліотека поповнила свої фонди на 23 000 примірників; було отримано ще 10 комп’ютерів. На сьогодні до електронної мережі бібліотеки підключено 33 комп’ютери; бібліотечна мережа, в свою
чергу, підключена до університетської мережі, що значно полегшує роботу бібліотечних працівників, а також користувачів бібліотеки.
Близько 65% фонду перебуває у відкритому доступі. За звітний рік
фонд поповнився на 120 назв профільної літератури, стандартами та
електронними документами.
Фонд бібліотеки налічує понад 500 000 примірників. Забезпеченість
підручниками навчальних дисциплін складає 97%.
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У бібліотеці організовуються тематичні виставки, виставки нових
надходжень, Дні аспіранта, Дні магістранта, Дні інформації, Дні дипломника та інші заходи.
Постійно оновлюється web-сторінка бібліотеки на сайті НФаУ.
За поточний рік площу бібліотеки збільшено на 142 м2, що дає можливість відкрити додаткові, вкрай необхідні для навчального процесу
та удосконалення самостійної роботи студентів, читальні зали. Продовжується робота зі створення повнотекстових баз даних ( електронних
журналів, підручників, методичних рекомендацій) та їх відображення
в електронному каталозі бібліотеки, проводиться активна робота з картотекою книгозабезпечення навчального процесу, що дає можливість
аналізувати та виявляти недоліки із забезпечення навчального процесу
університету необхідною методичною літературою. На даний час це одна
із найважливіших ланок бібліотечної роботи.

Деканати
Робота деканатів набула чіткості і системності. Доценти Л. І. Вишневська, А. О. Ткач, В. В. Малий, Т. В. Крутських, О. І. Набока, В. Д. Горячий, В. І. Степаненко, В. С. Трух, В. І. Вельма вникають в усі проблеми студентського життя, контролюють успішність і дисципліну студентів, забезпечення навчально-методичною літературою, здійснюють чітке проведення письмових екзаменів, державних іспитів, беруть участь
у розподілі студентів, працюють у контакті з Вченими радами і цикловими методичними комісіями факультетів.
Загальний контингент студентів, які навчались на всіх факультетах, —
10 787 студентів: на фармацевтичному факультеті № 1 та на фармацевтичному факультеті № 2 — 2783, на факультеті економіки та менеджменту — 651, на
факультеті промислової фармації — 503, на медико-фармацевтичному — 636,
на факультеті заочної (дистанційної) форми навчання № 1 та на факультеті
заочної (дистанційної) форми навчання № 2 — 5042, на факультеті іноземних
студентів — 1023, на підготовчому факультеті для іноземних громадян — 130.
Деканатами виконується великий обсяг профорієнтаційної роботи:
Дні відкритих дверей, виїзди в райони областей, розповсюдження рекламної продукції.
Декани постійно відвідують гуртожитки з метою контролю виконання правил внутрішнього розпорядку, дотримання дисципліни і здорового способу життя.
У 2006/2007 навчальному році зусилля слід зосередити на питаннях
подальшого впровадження КМС на І–ІІ курсах, контролі якості викладання, відвідування та успішності студентів, виховної роботи на кафедрах
і в гуртожитках, укріпленні зв’язків з підприємствами для проходження
практики студентами і працевлаштування випускників.
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Вчена рада НФаУ
(вчений секретар — проф. Л. М. Вороніна)
З 1 вересня 2005 року до складу Вченої ради входить 80 завідувачів
кафедр та керівників інших структурних підрозділів.
За звітний період було проведено 12 засідань, на яких було розглянуто біля 40 питань, які стосуються усіх важливих сторін діяльності університету: навчально-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської та інших.
Серед важливих питань, які були розглянуті:
— представлення до вченого звання професора та доцента. За
2005/2006 навчальний рік у вченому званні професора було затверджено —
9, у вченому званні доцента — 24;
— планування та організація навчального процесу у 2005/2006 навчальному році (пр. № 1 від 30.08.2005 р.);
— обрання на вакантні посади професорів та зав. кафедрами (пр. № 1
від 30.08 2005 р.);
— підсумки набору студентів на 1 курс (пр. № 2 від 20.10.2005 р.);
— робота ІПКСФ, нові напрямки діяльності (пр. № 3 від 10.11.2005 р.);
— звіт докторантів про стан виконання докторських дисертацій та
стан виконання докторських дисертацій боржниками з плану попередніх
років (пр. № 4 ід 15.12.2005 р.);
— звіт про наукову діяльність за 2005 рік та перспективи діяльності
наукового відділу (пр. № 5 від 23.01.2006 р.);
— звіт про роботу кафедри промислової фармації та економіки
ІПКСФ, кафедр клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ, фармакотерапії, фармтехнології ІПКСФ, менеджменту, природничих наук, біології, біотехнології, неорганічної хімії, інформаційних технологій, управління якістю у зв’язку з закінченням терміну дії контракту з завідувачами
кафедр (р. № 3 від 10.11.2005 р., пр. № 5 від 23.01.2006 р., пр. № 10 від
25.05.2006 р., пр. № 11 від 8.06.2006 р.);
— підсумки фінансової діяльності за 2005 рік та затвердження бюджету на 2006 рік (пр. № 8 від 21.03.2006 р.);
— про хід впровадження кредитно-модульної системи. Організація навчального процесу у 2006/2007 навчальному році (пр. № 9 від 26.04.2006 р.);
— ефективність магістратури та аспірантури за підсумками 2005 року
(пр. № 9 від 26.04.2006 р.);
— звіт проректорів НФаУ за підсумками діяльності у 2005/2006 навчальному році та основні завдання на 2006/2007 навчальний рік (пр. № 10
від 25.05.2006 р., пр. № 11 від 8.06.2006 р.);
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— інформація деканів НФаУ за результатами роботи у 2005/2006 навчальному році та перспективи на 2006/2007 навчальний рік (пр. № 10
від 25.05.2006 р., пр. № 11 від 8.06.2006 р.);
— видавнича діяльність НФаУ за підсумками 2005 року (пр. № 10 від
25.05.2006 р.);
Контроль за виконанням прийнятих вченою радою рішень здійснюється комісією, затвердженою наказом ректора НФаУ № 389 від 14 листопада 2002 р. (голова — проф. О. М. Свєчнікова).

Спеціалізована вчена рада
(Вчений секретар — проф. Л. М. Малоштан)
Наказом ВАК України № 313 від 09.06.2005 р. при Національному
фармацевтичному університеті перереєстрована Спеціалізована вчена
рада Д 64. 605. 01 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальностями:
15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи
15.00.01 — фармацевтична хімія та фармакогнозія
14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки).
Термін повноваження вченої ради з 09. 06. 2005 р. до 09. 06. 2008 р.
За період з липня по липень 2005/2006 навчального року було проведено
28 засідань, на яких розглянуто 21 кандидатську та 1 докторську дисертації, проведено переатестацію 1 кандидатської дисертації (за спеціальністю 14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні науки), переатестацію
1 докторської дисертації (за спеціальністю 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія (фармацевтичні науки), надісланих до ВАК України,
14 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація, затверджені
Президією ВАК України.
До ВАКу України направлено на переатестацію 1 докторська дисертація за спеціальністю 14. 03. 05 — фармакологія (медичні науки).
Станом на 1 червня 2006 р. у Спеціалізованій вченій раді знаходяться
3 кандидатських дисертації, яким затверджено офіційних опонентів та провідні установи, заплановано офіційний захист на вересень — жовтень 2006 р.

Видавничий центр НФаУ
(директор — доц. О. М. Котенко)
Видавничий центр заснований у 1993 році. На сьогодні він залишається одним із важливих підрозділів НФаУ, завдяки чіткій та злагодженій
роботі якого більшість дисциплін забезпечено комплектом навчальної літератури «підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації».
У 2005 році вийшло з друку 122 видання, з них 4 підручники, 42 навчальні посібники, 4 наукові методичні рекомендації та ін., загальний тираж
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яких склав 71 355 примірників (84 видання українською мовою, 28 —
російською, 9 — англійською); 1 — паралельно російською та англійською.
Усі підручники і більшість навчальних посібників мають грифи МОН та
ЦМК МОЗ України.
Видання запланованої на 2006 рік літератури виконується за графіком. До VІ Національного з’їзду фармацевтів було випущено більше
20 ювілейних видань, деякі з них, без перебільшення, є унікальними. Це
«Фармацевтична енциклопедія», часопис «Фармація України — від з’їзду
до з’їзду», довідник «Лекарственные препараты Украины», бібліографічний покажчик «Наукова спадщина вчених НФаУ», «Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти», унікальний історичний нарис про університет «С любовью к тебе, Alma mater», довідник
«Славетні імена Національного фармацевтичного університету. Ректори
та професори», навчальний посібник «От субстанции к лекарству». Також було випущено спецвипуски журналів «Вісник фармації», «Клінічна
фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та газети «Молодість фармації». Більшість видань вийшла за рахунок спонсорів та внесків делегатів з’їзду.
Виставка навчальної літератури постійно поповнюється новими виданнями і є об’єктом гордості університету. Наші видання користуються
попитом не лише в Україні, а й за її межами, що свідчить про їх високий
науковий та видавничий рівень. У 2005/2006 навчальному році з дозволу
НФаУ за рахунок комерційних видавництв перевидані підручник «Латинська мова» Є. І. Світличної, І. О. Толок та навчальні посібники «Біофізика
та медична апаратура. Ч. І. » В. Є. Добрової, В. О. Тіманюка, «Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям» за ред. І. Л. Дикого, «Клінічна біохімія» за ред. О. П. Тимошенко.
Збільшено обсяги реалізації видань: 7181 прим. видань на суму
128075, 46 грн.
Серед стратегічних завдань видавничого центру на 2006/2007 навчальний рік, крім випуску і розповсюдження навчально-методичної літератури та періодичних видань:
— підготовка та випуск електронних версій раніше виданої навчальної літератури;
— видання навчальної літератури англійською мовою для іноземних
студентів;
— підготовка до випуску інтерактивних підручників «Органічна хімія», «Фармакогнозія», «Клінічна фармакологія», «Технологія ліків»,
«Фармакологія»;
— забезпечення навчальною літературою нових кафедр і спеціальностей;
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— перевидання навчальної літератури з урахуванням збільшення самостійної роботи студентів, вимог кредитно-модульної системи навчання та переходу відповідно до Болонського процесу на нові освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавр і магістр;
— проведення роботи із забезпечення всіх дисциплін комплектом
«підручник — навчальний посібник — методичні рекомендації» трьома
мовами: українською, російською та англійською.
— збільшення обсягів реалізації навчальної літератури та її комерційне перевидання для потреб фармацевтичних факультетів України.

Відділ кадрів
(Керівник — помічник ректора з питань кадрової роботи З. Ф. Подстрелова)
Відділ є візитною карткою університету. Від того, як працівники відділу ставляться до відвідувачів і працівників, залежить мікроклімат і робоча атмосфера у закладі.
Співробітники відділу протягом року виконали об’ємну роботу з аналізу кадрового складу НФаУ, брали участь у розстановці кадрів на важливих посадах, вчасно вживали заходів з підготовки резерву і працевлаштуванні випускників аспірантури і докторантури.
У 2005/2006 н. р. проводилась робота з діловодства, укладання договорів, оформлення нагородних справ, видання нормативної документації.
Підготовлено 875 наказів, видано 425 довідок, оформлено 585 лікарняних листків, 23 пенсійних справи, 83 документи до Пенсійного фонду,
480 особових справ, внесено 3015 записів у трудові книжки, оформлено
113 актів на матеріальну допомогу, 110 посвідчень співробітника НФаУ.
Оголошено конкурс на 302 посади науково-педагогічних працівників.
Прийнято на роботу 531 чол., звільнено 203. Укладено 66 контрактів
з науково-педагогічними працівниками.
Здійснено низку заходів з укріплення трудової дисципліни. З нагоди
святкування 200-річчя НФаУ оформлено 260 нагородних справ.
За рік відділом кадрів подано 13 звітів в різні інстанції, взято участь
у роботі 9 комісій з питань кадрової політики. У планах на 2006/2007 н. р.:
внесення корективів у Положення про структурні підрозділи університету та посадові інструкції співробітників НФаУ, створення Реєстру фармацевтичних та медичних кадрів НФаУ згідно з вимогами МОЗ України
(наказ № 493 від 27.09.2005).

Канцелярія
(Завідувач — Л. В. Грайворонська)
Канцелярія сприяє веденню діловодства, організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, здійснює систематичний
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контроль за додержанням строків виконання наказів міністра МОЗ України, рішень та постанов Колегії МОЗ України, наказів міністра освіти
і науки України, а також наказів ректора університету, рішень Вченої
і Ректорської ради.
• Зареєстровано:
– вхідних документів — 1396
– вихідних документів — 4867, з них:
на рівні області — 3037
на рівні міністерств — 390
на рівні ВНЗ — 195
на рівні посольств — 95
до інших міст України — 1150
– внутрішніх документів (звернення до завідуючих кафедрами, повідомлення, вказівки тощо) — 828.
• Оформлено:
– посвідчень про відрядження та розпоряджень до кожного — 1520.
• Видано і роздано по підрозділах:
– наказів — 797
– розпоряджень — 158.
• Виконано:
– комп’ютерних робіт та електронних документів — 688.

Харчувальний комплекс
(директор — О. С. Шишкіна)
Протягом 2005/2006 н. р у навчальних корпусах університету безперебійно працювали їдальні, які входять до складу харчувального комплексу. Відкриття їдалень перед новим навчальним роком здійснюється після
ретельного обстеження об’єктів органами СЕС, що дає змогу стверджувати, що найважливіше завдання сфери харчування — безпека здоров’я
студентів — суворо дотримується.
Харчувальний комплекс НФаУ став переможцем обласного конкурсу
«Вища школа Харківщини — кращі імена» як найкращий вузівський заклад харчування.
В січні 2006 р. відкрито їдальню в навчальному корпусі по вул. Блюхера, 4. Пункт харчування має сучасний дизайн, що з першого ж дня роботи приваблює велику кількість відвідувачів. Їдальня розрахована на
120 посадочних місць, розташованих в двох обідніх залах і залі кафетерію, що вигідно відрізняє її від інших. Дві лінії роздачі і окремий кафетерій дають змогу вдвічі прискорити обслуговування відвідувачів.
Обідні зали, чотири цехи, допоміжні приміщення обладнані якісним
технологічним та холодильним обладнанням.
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Товарообіг комплексу харчування 2005/2006 н. р. склав 561 897,12 грн.
На базі їдалень харчувального комплексу проходять практику студенти Харківського державного університету харчування та торгівлі
і студенти профільних училищ.
Завідуючі виробництв ведуть роботи з вдосконалення професійних
навичок працівників їдалень, працюють над розширенням асортименту
продукції та вдосконаленням їх смакових характеристик.
З нового навчального року планується проведення днів національної кухні різних країн світу, а також ознайомлення студентів з нормами
раціонального харчування.
Постійно проводиться вивчення ринку постачальників якісних продуктів харчування. Проведено усі необхідні процедури закупівель і укладено угоди на поставку всіх необхідних продуктів харчування.
Головне завдання харчувального комплексу залишається незмінним —
охоплення раціональним, повноцінним харчуванням максимальної кількості студентів.

Ботанічний сад
(керівник — В. С. Пєтухов)
За період з вересня 2005 року по травень 2006 року співробітниками
ботанічного саду було виконано наступні роботи:
• на території НФаУ по вул. Блюхера, 4 проведено озеленення скульптурного комплексу: посіяно 0,03 га зеленого газону, посаджено 16 дерев,
12 чагарників, виконано рабатки з однорічних та багаторічних квітів;
• проведено озеленення територій структурних підрозділів університету: на пл. Повстання, 17 пересаджено 28 дерев, 70 чагарників, висаджені однорічні та багаторічні квіти;
• по вул. Мельникова, 12 на площі 0,01 га висаджено 57 кущів багаторічних квітів; біля гуртожитків № 3, 4 посаджено 78 дерев та 306 кущів
бирючини;
• протягом всього року працівники ботанічного саду проводять роботи з естетичного оформлення кімнатними рослинами приміщень НФаУ,
а також фойє та аудиторій під час проведення семінарів, конференцій,
виставок, «Днів відкритих дверей» тощо;
• взимку, напередодні новорічних свят, протягом 17 днів була організована цілодобова охорона хвойних насаджень. Як результат — жодного
дерева не зрубано;
• протягом зимових місяців власними силами проведено капітальний ремонт трактора, причепа, здійснено ремонт приміщень ботанічного саду, підготовлено інвентар та обладнання до весняно-літніх робіт;
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• у технічних приміщеннях ботанічного саду було вирощено 2500 шт.

розсади однорічних квітів у горщиках, ще 3200 шт. вирощено безрозсадним способом у парнику та ґрунті;
• на фармакопейній ділянці ботанічного саду в 2005 році вирощувались, окрім 70 дерев та 342 чагарників 42 видів, 161 вид трав’янистих
лікарських рослин. У 2006 році ця колекція поповнилась ще одним видом
дерев (Гінкго дволопатевий), а також 6 видами трав’янистих рослин. На
замовлення кафедри фармакогнозії окремі види трав’янистих рослин
були вирощені в кількості, необхідній для виготовлення гербарного матеріалу. Навесні 2006 року на ділянці посіяно 53 види однорічних рослин. У найбільш повному об’ємі зібрана колекція рослин, які належать
до наступних груп: полісахариди, ліпіди, вітаміни, тіоглікозиди, прості
феноли, хромони, флавоноїди, ксантони, антрацени, дубильні речовини, ефірні олії, сапоніни, серцеві глікозиди;
• на систематичній ділянці протягом звітного періоду вирощувалось
119 дерев, 118 чагарників та 100 видів трав’янистих лікарських рослин.
Навесні 2006 р. на ділянці посіяно 22 види однорічних рослин, а також
поповнена 3 видами колекція багаторічних трав’янистих рослин;
• проведено екскурсій по ботанічному саду за літній період 2005 р. —
128 груп, у травні 2006 р. — 3 групи;
• проведено навчально-виробничу практику для студентів технікуму,
кафедр ботаніки та фармакогнозії НФаУ.
Завдання на 2006/2007 н. р.:
• продовжити роботи по догляду за рослинами у закритому та відкритому ґрунті;
• для озеленення території гуртожитків № 1, 2 восени 2006 року висадити біля корпусів 60 дерев взамін знесених при санітарній вирубці.

Шановні колеги!
До звітної доповіді було надано кафедрами і підрозділами об’ємний
матеріал, який проаналізовано і представлено в доповіді і графічному
матеріалі книги «НФаУ: здобутки 2005/2006 — плани 2006/2007». Книга
буде розповсюджена в усіх структурних підрозділах університету.
Мій особистий доробок протягом 2005/2006 року, крім керівництва
навчальною, виховною, науково-дослідною і фінансово-господарчою роботою університету, складається з 18 доповідей на науково-практичних
конференціях, з’їздах, симпозіумах, 15 виступів на різних заходах всеукраїнського, вузівського рівнів, з 2 лекцій «майстер-класу», зустрічей
зі студентами, аспірантами, докторантами.
Опубліковано 52 статті і тези, видано у співавторстві 1 підручник,
2 посібники, 10 довідників, 1 монографія, 3 методрекомендації, а також
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здійснюється керування 1 докторською, 3 кандидатськими дисертаціями
та розробкою 11 лікарських препаратів, одержано 6 патентів і 6 позитивних рішень на видачу патенту.
Шановні колеги! За минулий навчальний рік зроблено колективом
дуже багато. За поданням керівників кафедр та підрозділів ректорат висловлює подяку викладачам і співробітникам, які сумлінно і плідно працювали весь рік. Ректорат глибоко вдячний їм за розуміння, за співпрацю, за творчість і високий професіоналізм.
Ключові напрями нашої діяльності на 2006/2007 навчальний рік визначені, настав час їх втілювати у життя.
З початком нового навчального!
Успіхів Вам у нелегкій, але почесній праці, здоров’я, миру, щастя
і натхнення!

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ НФАУ
у 2005/2006 навчальному році
У ЦИФРАХ І ФАКТАХ

Визначні події 2005/2006 н. р.

• Проведення VI Національного з’їзду фармацевтів України.
• Святкування 200-річчя започаткування фармацевтичної освіти

в Україні.
• Святкування 200-річчя з дня заснування Національного фармацевтичного університету.
• Встановлено почесне звання «Заслужений працівник фармації
України».
• Видано 27 ювілейних видань.
• Введення в дію їдальні для студентів на 120 місць (вул. Блюхера, 4).
• Випуск 2976 спеціалістів фармації:
— 2381 провізорів, бакалаврів і магістрів фармації;
— 595 молодших спеціалістів.
• Контингент студентів — 16 148 чол.
• Професорсько-викладацький склад — 749 (в т. ч. 598 — НФаУ,
151 — сумісник):
— 51 зав. кафедрами;
— 31 професор;
— 319 доцентів;
— 54 ст. викладачі;
— 143 асистенти.
• Якісний склад ПВС: 72,7% з науковим ступенем:
— докторів наук, професорів — 72 (12%);
— кандидатів наук, доцентів — 363 (60,7%).
• Набір 2005 р. на І курс за всіма спеціальностями і формами навчання — 2601 чол. (1981 — НФаУ, 260 — коледж).

Навчально-методична робота

• Педагогічний експеримент з реалізації положень Болонської де-

кларації та упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу напряму 1102 Фармація зі спеціальностей: Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-косметичних засобів, Технологія
фармацевтичних препаратів на І курсі (750 першокурсників, 57 груп).
• Акредитація спеціальностей:
8.110206 Клінічна фармація
8.110204 Технологія фармацевтичних препаратів
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8.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів
8.050108 Маркетинг
8.050107 Економіка підприємства
6.050200 Менеджмент організацій.
• Ліцензування спеціальностей:
8.000001 Якість, стандартизація і сертифікація (іноземні студенти)
8.000007 Адміністративний менеджмент
7.050201 Менеджмент організацій.
• Ліцензування філій: Херсонської, Миколаївської, Чернігівської,
Кіровоградської, Черкаської.
• Видавнича діяльність
Видано 122 видання, а саме:
– 4 підручники;
– 42 навчальні посібники (26 з грифом МОН і МОЗ);
– 4 науково-методичні рекомендації;
– 35 методичних рекомендацій (навчальні);
– 37 інших видань
• Проведено ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1» та «Крок-2»
зі спеціальності Фармація.
• Придбано 102 нових комп’ютери, 586 ліцензій на програмне забезпечення. Парк комп’ютерної техніки НФаУ — 590 комп’ютерів;
10,9 комп’ютера на 100 студентів, 25 мультимедійних проекторів.
• 78 підрозділів НФаУ, 15 комп’ютерних класів підключені до мережі Internet.
• 182 викладачі підвищили кваліфікацію.
• 172 відкритих заняття:
– 62 лекції;
– 21 лекція «майстер-класу»;
– 56 практичних занять;
– 30 лабораторних занять;
– 3 семінарських заняття.
• Підготовлено:
– 1058 нових текстів лекцій;
– 1941 нове практичне заняття;
– 24 230 тестових завдань.
• Участь у міжнародних виставках, конференціях:
– 6–13 лютого 2006 р. — участь проректора з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків доц. Т. П. Цапко у Міжнародному семінарі з дистанційної форми освіти у Болгарії.
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– 7–9 квітня 2006 р. міжнародний департамент НФаУ взяв участь у

виставці зарубіжних навчальних закладів «Ukrainian International Education Fair – 2006» в м. Київ. Отримано нагороду за міжнародне співробітництво у сфері науки та освіти.

– 15–21 квітня 2006 р. проректор

з науково-педагогічної роботи та
міжнародних зв’язків Т. П. Цапко взяла участь у виставці в м. Дамаск (Сирія).

– 8–10 червня 2006 року участь доц. Л. Г. Кайдалової у щорічній кон-

ференції Європейської асоціації фармацевтичних факультетів «Гарантія
якості в фармацевтичній освіті» на базі Університету м. Тарту, Естонія.

– 4–6 липня 2006 р. — участь першого проректора проф. І. С. Гри-

ценка та проректора з заочної (дистанційної) форми навчання проф.
В. А. Георгіянц у Міжнародному освітньому форумі «Євразійська рада
ректорів», м. Давос, Швейцарія.

– 19–23

липня 2006 р. — поїздка до Китаю першого проректора
проф. І. С. Гриценка.

• Національний фармацевтичний університет нагороджено сріб-

ною медаллю у номінації «Інновації моніторингу якості освіти».

• НФаУ присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти».
• З метою проведення профорієнтаційної роботи відбулися

поїздки проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Т. П. Цапко до Китаю, Уганди, Кенії.

• Почала роботу психологічна служба НФаУ.
Науково-дослідна робота

• Захищено 4 докторських та 23 кандидатських дисертації.
• Виконуються 45 докторських та 150 кандидатських дисертацій.
• На розгляді у ВАК знаходяться 4 докторських і 10 кандидатсь-

ких дисертацій.
• Виконувалися 133 НДР на суму 1016 тис. грн. з них:
– 5 НДР бюджетного фінансування;
– 80 НДР госпдоговірного фінансування;
– 56 НДР ініціативних (пошукових).
• Велась плідна робота над створенням понад 100 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії:
– 2 ЛП — освоєно промислове виробництво і проведена державна реєстрація;
– 3 ЛП — одержано дозвіл на промисловий випуск та медичне застосування;
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– 6 ЛП — ІІ фаза клінічних випробувань;
– 4 ЛП — І фаза клінічних випробувань;
– 25 ЛП — завершені доклінічні дослідження;
– 49 ЛП — продовжуються доклінічні дослідження;
– 15 ЛП — нові лікарські препарати, що почали розроблятися
у 2005 році.

• Одержано патентів та рішень про видачу патентів — 52, з них

38 — на винаходи, 14 — на корисні моделі.
• Подано заявок — 29, з них 21 — на винаходи, 8 — на корисні моделі.
• У рамках VІ Національного з’їзду фармацевтів України проведено 11 конференцій, зареєстрованих в Укрмедпатентінформ.
• Взято участь у 12 виставках, на яких одержано срібну медаль,
6 почесних дипломів, 2 грамоти, почесне звання та пам’ятну нагороду.
• Видано:
– 3 монографії;
– 7 методичних рекомендацій, опублікованих в Укрмедпатентінформі;
– 13 інформаційних листів;
– 29 видань матеріалів науково-практичних конференцій;

• 10 нововведень подано до Реєстру галузевих нововведень МОЗ

України.
• Опубліковано 937 статей.
• Отримано 3 гранти.
• Функціонує 44 наукових гуртки, в яких працює 703 студенти.
• Іменну стипендію Харківської облдержадміністрації для видатних вчених та молодих науковців в галузі фармації ім. М. О. Валяшка
у номінації «Видатний вчений» одержав професор І. М. Перцев.
– У номінації «Молодий науковець» обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини — кращі імена» нагороджена дипломом доцент А. А. Котвицька.

ЦНДЛ

• Держбюджетне фінансування науково-дослідних робіт — 368,1 тис. грн.
• Госпрозрахункові НДР на 611 тис. грн.
• Захищені та затверджені ВАК України 2 кандидатські дисертації.
• На різних етапах виконання знаходяться 6 кандидатських дисерта-

цій та 3 докторські дисертації.
• Опубліковано 23 статті та 40 тез доповідей.
• Видано 1 методичні рекомендації.
• Отримано 5 патентів.
• Участь у 3 науково-практичних конференціях.
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Профорієнтаційна робота

• Інформація розміщена у 28 виданнях загальним тиражем 700 тис.

примірників.
• Проведено виїзні «Дні Національного фармацевтичного університету» у містах та районах Харківської області.
• Проведено 5 «Днів відкритих дверей».
• «Дні відкритих дверей» відвідали понад 1500 майбутніх абітурієнтів.
• Проведено понад 5000 консультацій.
• Розповсюджено серед випускників шкіл 12 000 комплектів рекламної продукції.

Виховна робота

• Студентський парламент НФаУ є учасником Міжнародної асоціа-

ції студентів в економіці та управлінні, Міжнародної студентської фармацевтичної федерації, Всеукраїнської студентської ради та ін.
• Відновлена команда «Що? Де? Коли?»
• Проведено тематичні заходи з метою виховання патріотизму, прищеплення культурних традицій, поваги до історичного минулого.
• Оновлена експозиція музею історії НФаУ.
• 62 культурно-масових заходи проведено Культурним центром.
• Впроваджено нові форми: «Карооке на перерві», фестиваль пісень
«На біс».
• Призові місця та дипломи на обласному міському рівні здобули
8 творчих колективів Культурного центру.

Фінансово-економічна діяльність

• Протягом 2005/2006 н. р. тричі відбулося підвищення посадових

окладів в цілому на 19,6%.
• 12% — бюджетні надходження НФаУ.
• 88% — позабюджетні надходження НФаУ.
• 46445,5 тис. грн. — зароблено колективом у 2005/2006 н. р.
• 41758,6 тис. грн. — витрати у 2005/2006 н. р.
• Академія не має заборгованості з жодної із позицій, нецільового
використання коштів не допускалося.
• Проведено 512 розрахунків за платні послуги.
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Матеріально-технічна база

• Освоєно 8 млн. 837 тис. грн. на капітальні видатки.
• Введена власна газова опалювальна система у навчальному корпусі

по пл. Повстання, 17.
• На проведення поточних ремонтів витрачено 220 000 грн.
• Всього на ремонтні роботи витрачено 3 млн. 619 тис. грн.
• З вересня по грудень 2005 р. — 160 000 грн. на придбання меблів.
• З початку 2006 р. — на закупівлю м’якого інвентарю витрачено
290 000 грн., на закупівлю меблів — 32 000 грн.
• Для проведення поточних ремонтів з початку 2006 р. виділено
300 000 грн. для ремонту приміщення бібліотек у навчальних корпусах по
вул. Блюхера, 4 та коледжу по вул. Олександра Невського, 18.
• Для покращення побутових умов та умов для навчання студентів витрачено 5 млн. 637 тис. грн.
• Харчувальний комплекс визначено переможцем обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» як найкращий вузівський заклад харчування.

Коледж НФаУ

• Контингент студентів — 1509 чол., з них:

– денна форма навчання — 900 чол.;
– заочна форма навчання — 609 чол.
• Випуск — 595 молодших спеціалістів.
• Штат коледжу — 155 чол.
• Штат педагогічних кадрів — 68 викладачів.
• Госпрозрахункова діяльність — 2 830 960 грн.
• Видано 2 навчальні посібники, 1 практикум, 16 методичних рекомендацій.
• Проведено 25 культурно-масових заходів.
• 758 студентів пройшли практику у 48 аптеках м. Харкова і 330 аптеках інших міст України, у 5 НДІ і на 11 підприємствах галузі.

Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації

• Ліцензійний обсяг курсантів — 5000 чол., інтернів — 1500.
• 3050 спеціалістів підвищили кваліфікацію у 2005/2006 н. р.
• 450 інтернів пройшли навчання у 2005/2006 н. р.
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• Госпрозрахункова діяльність ІПКСФ склала 1500 000 грн.
• Проведено 94 цикли підвищення кваліфікації.
• Створено 18 нових програм, 1390 комп’ютерних тестів.
• Розроблена тематика 445 реферативних (випускних) робіт слуха-

чів, 165 нових екзаменаційних білетів.
• Видано 16 методичних і практичних посібників, підготовлено до
видання 12 методичних рекомендацій і посібник.
• Виконується 3 докторських, 19 кандидатських дисертацій.
• Опубліковано 45 статей, 135 тез.
• Взято участь у VІ Національному з’їзді фармацевтів, 22 конференціях і семінарах.
• Розробляється 5 нових лікарських препаратів.

Міжнародний департамент

• Контингент іноземних студентів І–V курсу — 1023 чол.
• Контингент підготовчого факультету для іноземних

громадян

з 36 зарубіжних країн — 130 чол.
• Набір на факультет іноземних студентів у 2005/2006 н. р. — 590 студентів. З них: 141 студент І курсу та 459 студентів, переведених з інших ВНЗ.
• На І курс навчання англійською мовою набрано 3 групи (24 чол.). Серед нових країн — Китай, Туреччина, Уганда, Кенія, Мадагаскар, Франція.
• Досягнута домовленість про проходження практики студентами
НФаУ на базі ВНЗ Польщі, Німеччини, Болгарії, Литви.
• Відкрито нові можливості міжнародного співробітництва для університету: обмін науковими публікаціями, спільні наукові розробки, обмін студентами (навчальна практика, навчання за кордоном), обмін викладачами, досвідом тощо.
• Протягом року на базі двосторонніх угод між НФаУ та іншими вузами країни Європи, Азії та Африки підписані угоди про співробітництво:
– з Медичним університетом м. Софія, Болгарія;
– Державним медичним університетом м. Каунас, Литва;
– Медичним університетом м. Любляни, Словенія;
– Університетом медичних наук ім. Карола Марцинковського, Польща;
– Таджицьким державним медичним університет, Таджикистан;
– Ташкентським науково-дослідним інститутом хімії рослинних
сполук, Узбекистан;
– Університетом м. Газі, Туреччина;
– Південно-Казахстанською державною медичною академією
м. Чимкент, Казахстан;
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– Університетом м. Вюрцбург, Німеччина;
– Університетом ім. Фрідріха Міллера м. Єна, Німеччина.
• Підготовлено проекти договорів про співробітництво:
– із Universidad Complutense de Madrid, Іспанія;
– Університетом м. Феррарі, Італія;
– Університетом ім. Людвіга Максиміліана м. Мюнхен, Німеччина;
– Універистетом м. Лілль, Франція;
– Університетом Страсклайда м. Глазго, Велика Британія.

Нагороди співробітників НФаУ
До 200-річчя з дня заснування НФаУ нагороджено 260 співробітників НФаУ, в т. ч.:
– Державні нагороди України — 4; в т. ч. ордени — 2 (орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня);
– почесні звання — 2;
– почесні грамоти Верховної Ради України — 15;
– цінний подарунок Верховної Ради — 1;
– подяка прем’єр-міністра України –3;
– почесні грамоти Кабінету Міністрів України — 3;
– почесна грамота колективу НФаУ — 1;
– почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я України — 20;
– нагороди Міністерства освіти і науки України –12, в. т. ч.:
нагрудний знак «Петро Могила» — 1;
нагрудний знак «Відмінник освіти України» — 5;
Почесна грамота — 6;
– почесні грамоти Міністерства оборони України — 2;
– почесна грамота Фармацевтичної асоціації України — 10;
– нагороди Харківської обласної державної адміністрації та обласної ради — 42, в т. ч.:
– почесні грамоти Фармацевтичного управління — 20;
– почесні грамоти Головного управління освіти і науки –14;
– почесні грамоти виконавчого комітету міської ради — 5;
– нагороди міського голови — 6; подяка міського голови — 5; відзнака
міського голови « За старанність» — 1;
– почесні грамоти Управління культури — 3;
– почесні грамоти управління Державного казначейства у Харківській області –1;
– почесні грамоти Харківської організації профспілки працівників
охорони здоров’я — 12;
– почесні грамоти Центрального комітету профспілки охорони здоров’я — 2;
– почесні грамоти об’єднання профспілок Харківської області — 5;
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– почесні грамоти Київської районної ради м. Харкова — 20;
– почесні грамоти Національного фармацевтичного університету — 96;

• Започатковано нові традиції:

– Впроваджено відзначення провідних науковців і співробітників
НФаУ почесними званнями Національного фармацевтичного університету із врученням почесного диплому. Нагороджено почесними дипломами у номінації та присвоєно звання «Заслужений професор НФаУ»:
П. О. Безуглому
І. М. Перцеву
А. І. Березняковій
О. І. Тихонову
С. М. Дроговоз
В. М. Толочко
І. Л. Дикому
– Присвоєно звання «Заслужений працівник НФаУ» — Л. М. Віннік.
– Створена «Золота книга Пошани Національного фармацевтичного університету», до якої занесені відомості про співробітників університету, які зробили вагомий внесок у розвиток університету за період
з 1805 по 2005 рр. — 87 осіб.
– З метою забезпечення атмосфери відкритості, прозорості та покращення інформованості трудового колективу університету про рішення ректорату створена незалежна Рада старійшин із числа найдосвідченіших професорів. До її складу увійшли: А. І. Березнякова, П. О. Безуглий,
В. В. Болотов, С. М. Дроговоз, В. М. Ковальов, І. М. Перцев, О. І. Тихонов.

ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стратегічні завдання 2006/2007 н. р.

• Підготовка до акредитації НФаУ за IV рівнем.
• Подальше впровадження кредитно-модульної системи організації

навчального процесу згідно із вимогами Болонської декларації.
• Підвищення якості навчального процесу.
• Широка профорієнтаційна робота в областях України і зарубіжних
країнах.
• Розвиток дистанційної форми навчання, створення навчально-методичного, технічного, програмного забезпечення.
• Оновлення напрямів наукових досліджень, збільшення госпдоговірних НДР.
• Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації докторів і кандидатів наук.
• Забезпечення навчального і наукового процесу сучасними приладами і обладнанням.
• Реконструкція, капітальний ремонт площ навчальних корпусів
і гуртожитків.

Науково-педагогічні кадри

• Контроль за виконанням плану підготовки докторів і кандидатів

наук. Два рази на рік проводити зустрічі ректорату з аспірантами, докторантами, здобувачами.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
зав. аспірантурою Л. М. Губська
наукові керівники
завідувачі кафедр

• Запланувати

докторські дисертації проректорам доц. Т. П. Цапко, доц. К. А. Івановій; деканам – доцентам Т. В. Крутських, О. І. Набоці,
А. О. Ткачу, Л. І. Вишневській, В. В. Малому (згідно з вимогами МОЗ).
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
• Завідувачам кафедр гуманітарних наук, іноземних мов, іноземних
мов-2, клінічної фармакології та фітотерапії ІПКСФ, медицини катастроф та військової медицини, менеджменту, неорганічної хімії, при94
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родничих наук, російської мови, суспільних наук, українознавства та латинської мови, фармакотерапії, фізвиховання та здоров’я вжити заходів
щодо підготовки резерву (доктора наук або кандидатів, який виконує докторську дисертацію).
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
завідувачі кафедр

• Використовувати для підготовки дієвого резерву переведення на

посади наукових співробітників, докторантуру, переведення докторів
наук з інших кафедр, здобувачів наукового ступеня.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
завідувачі кафедр

• Для визнання дипломів докторів і кандидатів наук, виданих ВАК

Росії, пройти нострифікацію дисертацій науково-педагогічним працівникам НФаУ в установленому чинним законодавством порядку.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко

• Кафедрам, які мають ПВС з науковим ступенем нижче 75%, комп-

лектувати штати особами з науковим ступенем, готувати кадри докторів і
кандидатів наук.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
завідувачі кафедр

• Директору ІПКСФ, завідувачам кафедр ІПКСФ добитись на кафе-

драх 100% викладачів з науковими ступенем.
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
завідувачі кафедр ІПКСФ

Набір. Профорієнтаційна робота

• Втілювати у життя Концепцію профорієнтаційної роботи в НФаУ.
Відповідальні:

проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. Т. П. Цапко
доц. С. В. Погорєлов
доц. О. М. Котенко
декани усіх факультетів
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• Запроваджувати нові форми профорієнтаційної роботи для збіль-

шення набору до НФаУ.
Відповідальні:

проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. Т. П. Цапко
доц. С. В. Погорєлов
доц. О. М. Котенко
декани

• Запланувати в кошторисі університету витрати на рекламну ком-

панію, видання рекламної продукції, на відрядження в області України,
в зарубіжні країни.
Відповідальні:
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
гол. бух. Т. П. Хурсал

• Систематично оновлювати в Internet web-сторінку НФаУ.

Відповідальні:

проф. С. М. Коваленко
доц. В. С. Власов
доц. С. В. Погорєлов
доц. О. М. Котенко

• Активізувати профорієнтаційну роботу на підготовчих курсах ВНЗ

м. Харкова, у школах, коледжах та загальноосвітніх навчальних закладах
інших областей України.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. С. В. Погорєлов
доц. О. М. Котенко
декани

• Поширити роботу з набору іноземних громадян через посольства

зарубіжних країн.
Відповідальні:

доц. Т. П. Цапко
доц. В. С. Трух
доц. В. І. Вельма

Навчально-методична робота

• Для

підвищення якості підготовки випускників вжити заходів
з реалізації пропозицій голів ДЕК: збагатити зміст дисциплін останніми досягненнями науки і практики, зменшити об’єм дипломних робіт,
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не планувати дипломні роботи студентам, які мають з дисципліни «3», передбачити політематичність дипломних робіт, залучати до рецензування
працівників практичної фармації. Внести корективи до Положення про
дипломні роботи.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
завідувачі кафедр
доц. Л. Г. Кайдалова

• Продовжити роботу з впровадження в НФаУ кредитно-модульної

організації навчального процесу і оцінювання знань студентів згідно
з вимогами Болонського процесу.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова

• Для якісного забезпечення самостійної роботи студентів в умовах

КМСОНП підняти рівень інформатизації і комп’ютеризації навчального
процесу.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
доц. В. С. Власов
проф. Ю. І. Пєнкін

• Вивчити

можливості збільшення навчальних площ та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, зменшення співвідношення «викладач/студент» до нормативного 1/8,5, зменшення кількості
студентів в лекційних потоках до 40–70 чол., зменшення обсягу річного
навчального навантаження викладача.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. Г. Кайдалова

• Навчальному

відділу, науково-методичній лабораторії з питань
фармосвіти, Центральній і цикловим методичним комісіям працювати
над змінами в організації навчального процесу з метою його гармонізації
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з навчальними планами ВНЗ Європи: над скороченням кількості дисциплін, зменшенням кількості заліків та іспитів, розподілом дисциплін
у навчальному тижні, розширенням циклового викладання для дисциплін об’ємом 54–81 год., оптимізацією використання аудиторного фонду
і комп’ютерних класів.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
ЦМК, циклові методкомісії

• З метою вивільнення площ бібліотеки і повного забезпечення на-

вчально-методичною літературою студентів заочної (дистанційної) форми навчання поступово перевести фонд навчальної літератури, створеної вченими НФаУ, на жорсткі диски.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. В. А. Георгіянц
доц. О. М. Котенко
доц. В. С. Власов

• Стаціонарно встановити мультимедійну техніку у лекційних ауди-

торіях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, забезпечити її зберігання у спеціальних шафах. ПФВ виділити кошти на здійснення робіт.
Відповідальні:
доц. В. С. Власов
проф. Ю. І. Пєнкін
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• Для реалізації потреб дистанційного навчання забезпечити регіо-

нальні філії НФаУ комп’ютерною технікою і можливостями її використання.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
доц. В. С. Власов

• Підвищити

якість підготовки спеціалістів через якісне читання
лекцій, якісне проведення практичних занять, впровадження нових технологій навчання.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
завідувачі кафедр
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• Міжнародному департаменту звернути увагу при прийомі і перево-

дах на недостатню підготовку іноземних студентів шляхом одержання
достовірної інформації про успішність перевідних студентів, проведення тестування і визначення курсу, для студентів I курсу проведення перевірки фундаменту знань.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
доц. Т. П. Цапко
доц. В. І. Вельма
доц. В. С. Трух

• Вивчити досвід роботи ХНАДУ щодо створення системи заохочу-

вальних мір для відмінників навчання.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
доц. К. А. Іванова
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• У зв’язку з підготовкою до акредитації НФаУ у 2007 р.

провести

самоатестацію всіх структур, підрозділів, напрямів роботи.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
доц. К. А. Іванова
доц. Т. П. Цапко

• Організувати філію НФаУ у Кривому Розі за спеціальностями Фарма-

ція, Технологія фармацевтичних препаратів дистанційної форми навчання.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік

• Організувати читання лекцій та проведення занять рівня «майстер-

класу» провідними професорами та доцентами на факультеті заочної
(дистанційної) форми навчання.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
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• Здійснити стажування викладачів філій НФаУ на кафедрах універси-

тету, здійснювати контроль за якістю викладання у регіональних філіях.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік

• Для студентів дистанційної форми навчання розробити дистанцій-

ні курси дисциплін, підготувати 5 інтерактивних підручників, створити
незалежну систему тестування, провести апробацію в регіонах України.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
завідувачі кафедр

• Провести

ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1» та «Крок-2» за
спеціальністю Фармація у пілотному варіанті на факультеті заочної (дистанційної) форми навчання.
Відповідальні:
проф. В. А. Георгіянц
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
декани з/ф

• Організувати

вивчення англійської мови для членів ректорату,
деканів, керівників підрозділів університету.
Відповідальні:
доц. Л. М. Віннік
проф. М. В. Григор’єва
доц. Л. А. Торяник

• Провести

аналіз змісту дисциплін за блоками з метою ліквідації

дублювання.
Відповідальні:

проф. І. С. Гриценко
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
ЦМК, циклові методкомісії

• Провести підготовчу роботу з упровадження КМС для спеціальнос-

тей напрямів: Економіка і підприємство, Менеджмент, Біотехнологія,
Медицина, Специфічні категорії.
Відповідальні:
доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова
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• Ліцензувати спеціальність «Менеджмент організацій» (магістр).

доц. Л. Г. Кайдалова
доц. Л. М. Віннік
проф. І. С. Гриценко
• Розробити стандарт освіти (ОКХ, ОПП, навчальні плани і програми) рівня бакалавр, магістр напряму Фармація.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Л. Г. Кайдалова
завідувачі кафедр
Відповідальні:

Практика

• Взяти участь у розробці нормативної бази проходження практики

студентами НФаУ на підприємствах недержавної форми власності.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. С. В. Огарь
зав. відділом практики О. А. Барковська

• Для вирішення питання оплати за керівництво практикою розро-

бити варіанти оплати, скласти орієнтовну суму вартості усіх видів практики, вирішити доцільність включення у кошторис університету.
Відповідальні:
доц. Л. М. Віннік
доц. С. В. Огарь
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• Переглянути організацію практики з метою введення практики за

новими дисциплінами.
Відповідальні:

доц. Л. М. Віннік
доц. Л. Г. Кайдалова

• Відновити практику проведення конференцій за результатами про-

ходження практики із залученням представників практичної фармації.
Відповідальні:
доц. С. В. Огарь
зав. відділом практики О. А. Барковська

• Міжнародному департаменту разом з відділом практики налагоджу-

вати ділові зв’язки з іноземними факультетами щодо практики в зарубіжних країнах на безвалютній основі.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. С. В. Огарь
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Науково-дослідна робота

• Кафедрам розширити спектр госпдоговірних наукових робіт на за-

мовлення підприємств фармпромисловості, аптечних, наукових закладів.
Скласти план на 2007 рік. Науковому відділу надавати допомогу у пошуку
потенційних замовників, здійснювати контроль за виконанням г/д НДР.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
завідувачі кафедр
• Для впровадження лікарських препаратів використовувати форми
переводу у патенти, продажу ліцензій, рекламування для фірм і заводів.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
проф. Л. В. Яковлєва
автори-розробники ЛП

• Забезпечити оновлення наукових напрямків досліджень через пла-

нування докторських і кандидатських дисертацій за перспективними досягненнями науково-технічного прогресу.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
проф. С. М. Дроговоз
наукові керівники дисертантів

• Разом

з міжнародним департаментом проводити роботу з поширення міжнародного співробітництва вчених університету з метою проведення спільних наукових досліджень, отримання грантів, стажування,
читання лекцій.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
доц. Т. П. Цапко

• Керувати роботою Студентського наукового товариства — резерву

майбутніх наукових кадрів.
Відповідальні:

проф. С. М. Коваленко
доц. Н. А. Цубанова

• Збільшити контингент вітчизняних і іноземних аспірантів, що на-

вчаються за контрактом.
Відповідальні:

проф. С. М. Коваленко
завідувачі кафедр

• Розширити спектр спеціальностей з підготовки магістрів, аспіран-

тів, докторантів.
Відповідальні:
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• Активно використовувати Internet у науковому процесі, збільши-

ти кількість наукових публікацій у зарубіжних виданнях, брати активну
участь у конференціях, виставках різного рівня.
Відповідальні:
завідувачі кафедр
• Об’єднати науково-дослідні проблемні лабораторії в Інститут дослідження лікарських засобів. Здійснити фінансові розрахунки.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
проф. Л. В. Яковлєва
проф. Л. М. Малоштан
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• Підготувати пакет пропозицій для фармацевтичних підприємств

України з впровадження у промислове виробництво лікарських засобів,
розроблених вченими НФаУ.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
проф. Л. В. Яковлєва
завідувачі кафедр

• Продовжувати укріплення матеріально-технічної бази наукових до-

сліджень НФаУ (придбання необхідних приладів, обладнання, посуду, реактивів)
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
проф. І. С. Гриценко

Виховна робота

• Посилити естетичне, етичне виховання студентів усіх курсів уні-

верситету.
Відповідальні:

доц. К. А. Іванова
професорсько-викладацький
склад кафедр

• Організувати системну роботу з студентськими радами побуту гур-

тожитків, використати можливості матеріального заохочення для активістів.
Відповідальні:
доц. К. А. Іванова
доц. С. В. Колісник
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
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• Організувати Університет культури, запрошувати на зустрічі з сту-

дентами артистів, мистецтвознавців, діячів культури, літератури.
Відповідальні:
доц. К. А. Іванова
О. П. Москаленко
• Продовжити університетські традиції з організації Днів спеціальності, Днів кафедри, Новорічного балу, Свята весни, осені.
Відповідальні:
доц. К. А. Іванова
О. П. Москаленко
• Продовжити роботу з виховання здорового способу життя, боротьбу з палінням, алкоголем, наркоманією.
Відповідальні:
доц. К. А. Іванова
професорсько-викладацький
склад кафедр

• У навчальних корпусах оформити портретну галерею вчених НФаУ,

пам’ятну стіну «Вони будували НФаУ», встановити погруддя ректорів
М. О. Валяшка, В. Г. Борисюка, Д. П. Сала.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
доц. К. А. Іванова

Фінансово-економічна діяльність

• Забезпечити ефективне використання фінансових коштів для ор-

ганізації навчального, наукового, виховного процесу, укріплення матеріально-технічної бази університету.
Відповідальні:
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
гол. бух. Т. П. Хурсал

• Всім підрозділам університету вжити заходів щодо економії газу, тепла,

води, реактивів, електроенергії, витрат на телефонні розмови, відрядження.
Відповідальні:
зав. кафедрами
керівники підрозділів

• Розширити спектр послуг для залучення додаткових джерел фінан-

сування.
Відповідальні:
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• Передбачити в кошторисі витрати на стажування викладачів у про-

відних європейських ВНЗ, на проходження практики.
Відповідальні:
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
гол. бух. Т. П. Хурсал

Матеріально-технічна база

• Продовжувати

практику співробітництва з заводами, фірмами
в галузі укріплення і оновлення матеріальної бази університету (ремонт,
оснащення аудиторій).
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
прор. з АГР В. Т. Смоляник

• Поетапне

виконання перспективного плану ремонтних робіт на
об’єктах університету.
Відповідальні:
прор. з АГР В. Т. Смоляник

• Будівництво складу хімічних реактивів.
Відповідальні:

проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
прор. з АГР В. Т. Смоляник

• Забезпечення

аудиторій меблями, приладами, реактивами, посудом для лабораторних робіт і наукових досліджень.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
проф. С. М. Коваленко
прор. з АГР В. Т. Смоляник
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• Забезпечити своєчасне проходження тендерів.

Відповідальні:

прор. з АГР В. Т. Смоляник
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко
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Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

• Кафедрам

ІПКСФ – ЯССЛ, фармацевтичної технології, судової
фармації, педагогіки та психології вжити заходів щодо підвищення відсотку ПВС з науковим ступенем до 75%.
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
проф. В. А. Георгіянц
проф. С. О. Тихонова
проф. В. О. Шаповалова
доц. Л. Г. Кайдалова

• Відкрити нові напрямки післядипломної освіти за новими спеціаль-

ностями і спеціалізаціями (ISO, валідація, GMP і GLP, біоеквівалентність
для лікарів).
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
зав. кафедрами ІПКСФ

• Разом з міжнародним департаментом вивчити можливості органі-

зації підвищення кваліфікації для іноземних випускників і випускників
країн СНД.
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
доц. Д. Л. Великий
доц. Т. П. Цапко
доц. С. В. Гарна

• Опанувати нові нефармацевтичні напрямки післядипломної підго-

товки спеціалістів фармацевтичної галузі.
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
доц. С. В. Гарна
доц. Д. Л. Великий
зав. кафедрами

• Розширення спектра госпрозрахункової діяльності для залучення до-

даткових джерел фінансування, освоєння нових регіонів для діяльності.
Відповідальні:
проф. О. Ф. Пімінов
зав. кафедрами ІПКСФ

• Оновлення та перевидання буклет «ІПКСФ НФаУ», підготовка мо-

нографій, посібників.
Відповідальні:
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Коледж НФаУ

• Удосконалення і організація навчального процесу за КМС для рів-

ня бакалавра.
Відповідальні:

доц. Т. С. Прокопенко
доц. О. В. Гейко

• Збільшення набору на всі спеціальності коледжу, впровадження но-

вих форм і методів профорієнтаційної роботи.

доц. Т. С. Прокопенко
доц. О. В. Гейко
• Підготовка і видання навчально-методичної літератури.
Відповідальні:
доц. Т. С. Прокопенко
доц. О. В. Гейко
Відповідальні:

• Поширення співпраці з роботодавцями для проходження практи-

ки студентами і працевлаштування випускників.
Відповідальні:
доц. Т. С. Прокопенко
доц. О. В. Гейко

• Поетапний ремонт і реконструкція матеріальної бази із залучен-

ням спонсорів, упорядкування прилеглих територій.
Відповідальні:
доц. Т. С. Прокопенко
доц. О. В. Гейко

Міжнародний департамент

• Створити комплексну програму профорієнтаційної роботи, спря-

мовану на збільшення контингенту іноземних студентів, залучення нових
фірм-партнерів, розширення географії набору.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. І. Вельма
доц. В. С. Трух

• Видати комплект оновлених рекламних матеріалів для іноземних

абітурієнтів п’ятьма мовами: англійською, французькою, китайською,
арабською та фарсі.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. І. Вельма
доц. В. С. Трух
доц. О. М. Котенко

107

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

• Провести оновлення web-сайту НФаУ та доповнення матеріалів ан-

глійською, французькою, китайською та арабською мовами.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. С. Власов

• Підвищити актив НФаУ на міжнародному рівні через підвищення якос-

ті підготовки іноземних студентів, участь викладачів у міжнародних освітніх і
наукових конференціях, з’їздах, семінарах, у т. ч. з Болонського процесу.
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Т. П. Цапко
• Налагоджувати зв’язки з новими регіонами світу – Китай, Ірак, Малайзія, Індія та ін.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. І. Вельма
доц. В. С. Трух

• Встановити наукові зв’язки з провідними науковими установами за-

рубіжних країн, пропонувати свої розробки лікарських препаратів, можливості наукових колективів кафедр.
Відповідальні:
проф. С. М. Коваленко
доц. Т. П. Цапко

• Забезпечити виїзд провідних учених і фахівців НФаУ за кордон на

стажування на 1 місяць.
Відповідальні:

проф. С. М. Коваленко
доц. Т. П. Цапко

• Сприяти укладенню договорів на проходження практики студентів

НФаУ за кордоном.
Відповідальні:

проф. С. М. Коваленко
доц. С. В. Огарь

• Активізувати роботу з реалізації положень Болонської декларації:

провести порівняльний аналіз навчальних планів ВНЗ Європи та НФаУ
з метою створення нового навчального плану підготовки бакалаврів та
магістрів фармації; вивчити зразки документів про вищу освіту (дипломів та додатків) зарубіжних ВНЗ, організувати виїзд до ВНЗ Європи делегації викладачів НФаУ для вивчення досвіду впровадження КМС.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. Л. Г. Кайдалова
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• Продовжити створення комплексу навчально-методичної літерату-

ри англійською мовою для іноземних студентів.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. І. Вельма
доц. В. С. Трух
викладачі кафедр

• Створити електронну бібліотеку навчально-методичної літератури

для студентів, що навчаються англійською мовою.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
доц. В. С. Власов
викладачі кафедр

• Забезпечити вступ НФаУ до міжнародних асоціацій та організацій:

Української асоціації міжнародної охорони здоров’я (Тернопіль); Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federatiоn, FIP); Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP);
Європейської асоціації університетів (EUA).
Відповідальні:
проф. І. С. Гриценко
доц. Т. П. Цапко
заст. ректора з екон. питань
Л. М. Коваленко

• Активізувати підписання двосторонніх угод між НФаУ та провідни-

ми вузами Європи, Азії, Африки.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко

• Розробити сумісно з ІПКСФ алгоритм залучення іноземних випус-

кників на післядипломні форми навчання
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
проф. О. Ф. Пімінов

• Налагодити зв’язки з випускниками НФаУ.

Створити базу даних
випускників, які займають в своїх країнах провідні посади. Організувати
та провести Internet-форум іноземців–випускників НФаУ з метою залучення інвестицій у розвиток університету, міста, країни.
Відповідальні:
доц. Т. П. Цапко
міжнародний департамент
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ПОДЯКА ЗА ПРАЦЮ
Ректорат висловлює щиру подяку всім, хто сумлінно і плідно працював
у 2005/2006 навчальному році, примножуючи авторитет
Національного фармацевтичного університету.
Проректорам:
проф. І. С. Гриценку
проф. В. А. Георгіянц
доц. К. А. Івановій

проф. С. М. Коваленку
доц. Т. П. Цапко
В. Т. Смолянику

Заступникам ректора:
з навчальної роботи – доц. Л. М. Віннік
з економічних питань – Л. М. Коваленко
Головному бухгалтеру: Т. П. Хурсал
Помічникам ректора:
з питань кадрової роботи –З. Ф. Подстреловій
з загальних питань –
Т. А. Хохловій
Директору ІПКСФ –
проф. О. Ф. Пімінову
Директору коледжу – доц. Т. С. Прокопенко
Зав. НМЛ з питань
фармацевтичної освіти – доц. Л. Г. Кайдаловій
Зав ЦНДЛ –
проф. Л. В. Яковлєвій
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Деканам:
доц. Д. Л. Великому
доц. В. І. Вельмі
доц. Л. І. Вишневській
доц. С. В. Гарній

доц. В. Д. Горячому доц. В. І. Степаненку
доц. Т. В. Крутських доц. А. О. Ткачу
доц. В. В. Малому
доц. В. С. Трух
доц. О. І. Набоці

Заступникам деканів:
доц. В. О. Грудьку
ас. Н. В. Деркач
доц. С. Г. Калайчевій
доц. В. В. Король

доц. С. І. Крижній
доц. Т. В. Мартинюк
доц. О. Є. Микитенко
доц. Ю. Б. Решетняку

доц. І. В. Сенюку
доц. Ю. В. Столєтову
доц. А. В. Тарану
доц. Р. І. Філіпенку
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Завідувачам кафедр:
А. О. Аркуші
Д. В. Бабічу
О. Г. Башурі
П.О. Безуглому
А. І. Березняковій
В. В. Болотову
В. С. Бондарю
Л. М. Вороніній
В. А. Георгіянц
В. І. Гридасову
І. С. Гриценку
В. Г. Дем’яненку
Л. В. Деримедвідь
І. Л. Дикому
Д. І. Дмитрієвському
О. В. Доровському
С. М. Дроговоз

О. І. Зайцеву
О. І. Залюбовській
І. А. Зупанцю
В. І. Кабачному
Л. Г. Кайдаловій
В. С. Кисличенко
С. М. Коваленку
В. М. Ковальову
В. М. Кравченко
Є. Я. Левітіну
М. В. Любієвій
Л. М. Малоштан
З. М. Мнушко
В. О. Могилко
А. С. Нємченко
Ю. М. Пєнкіну
О. В. Посилкіній

Є. І. Світличній
А. Г. Сербіну
Л. С. Стрельнікову
Л. А. Суботі
В. О. Тіманюку
С. О. Тихоновій
О. І. Тихонову
Л. А. Торянік
В. М. Толочку
В. С. Трух
Т. П. Цапко
В. І. Чуєшову
В. О. Шаповаловій
С. Ю. Штриголю
Л. В. Яковлєвій
Т. Г. Ярних

Професорам кафедр:
М. Є. Березняковій
Є. В. Гладуху
І. А. Єгорову
М. С. Журавльову
А. М. Ковальовій
В. М. Кузнєцовій

І. О. Павлію
П. О. Пашнєву
І. А. Перцеву
І. М. Риженко
А. М. Свєчниковій
М. М. Слободянюку

С. Г. Таран
І. В. Українцю
Н. І. Філімоновій
Л. А. Шемчуку

Доцентам, старшим викладачам і викладачам:
Н. В. Альохіній
Св. М. Коваленко
О. В. Радько
С. В. Андрєєвій
Т. М. Ковальовій
Л. Р. Репетіній
О. І. Артьомовій
Т. В. Кожуховій
Д. В. Рибачуку
Н. Ю. Бевз
Т. О. Колеснік
О. А. Рубан
Н. П. Безуглій
С. В. Колеснику
В. П. Руденко
Н. Л. Березняковій
І. О. Кононову
Б. Ф. Рябчикову
А. А. Берестовій
Т. А. Костіній
Ж. Л. Сааковій
О. Є. Богуцькій
Г. Б. Кравченко
Т. В. Сальтевській
Н. А. Божковій
Т. В. Крисенко
К. С. Світличній
С. О. Бриксіну
Г. В. Кубасовій
Л. В. Сидоренко
Л. В. Брунь
Л. О. Кубрак
О. М. Сізоновій
О. В. Бухаріній
В. Е. Куделко
Л. Ф. Сілаєвій
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М. М. Великій
В. І. Висоцькій
О. О. Волобуєвій
Т. В. Гаврюшенко
Н. В. Гарній
О. Г. Гейдеріх
О. О. Герасимовій
О. А. Гісцевій
Т. М. Гонтовій
О. Ю. Гурко
К. В. Динник
Н. М. Діхтярьовій
О. М. Должніковій
Л. П. Дороховій
Л. К. Дудіній
О. А. Євтифєєвій
В. І. Жаренкову
О. В. Жуковіній
С. В. Журкіній
Т. В. Ільїній
С. А. Карпушиній
Г. І. Квітчатій
О. Г. Кизим
З. І. Коваленко

Т. В. Кузнєцовій
Т. О. Куценко
Я. А. Лабузовій
А. Ю. Ладняк
В. О. Лебединцю
С. Г. Леоновій
О. М. Литвиновій
О. В. Лукієнко
А. В. Матвійчуку
Т. М. Мелентьєвій
Т. Я. Мехедькіній
О. Я. Міщенку
А. М. Мурашко
С. В. Огарь
Н. Ф. Орловецькій
В. Ф. Осташко
В. П. Панкратову
І. В. Пестун
Л. О. Печенізькій
Д. Є. Погорілому
О. Г. Погосян
Л. М. Подорожній
С. М. Полуян
Н. О. Пузак

Л. М. Сірій
Т. О. Слободянюк
І. А. Сокуренко
І. В. Софроновій
К. В. Стрельченко
О. П. Стрілець
С. І. Ткачову
Т. О. Томаровській
Н. В. Турченко
Н. О. Фроловій
О. Л. Халєєвій
Г. І. Харі
С. В. Хіменку
Н. В. Хохленковій
Н. А. Цубановій
М. В. Чешевій
В. В. Чікіткіній
О. В. Шаповалову
Л. М. Шемчук
Л. І. Щебликіній
О. В. Щербак
З. І. Щербіні
Н. Б. Щокіній

Керівникам відділів і співробітникам:
А. В. Бондареву
І. І. Свєточевій
О. Є. Грінцовій
А. В. Дороховій
І. І. Шутку
О. Є. Темненковій
А. В. Писанному
І. М. Михайленко
О. І. Ніколаєву
А. С. Бабаєвському
І. М. Щербініній
О. М. Білинській
В. А. Кукановій
К. К. Голубцовій
О. М. Бобрик
В. А. Марченку
К. М. Кобзеву
О. Н. Школьній
В. В. Бабичу
Л. А. Межирицькій О. О. Мацюк
В. В. Голобову
Л. Б. Деркачовій
О. О. Скрипник
В. В. Єсікову
Л. В. Грайворонській О. О. Хирній
В. В. Журенко
Л. В. Громико
О. П. Москаленко
В. В. Павленко
Л. В. Іваненко
О. С. Лісняк
В. В. Сегодіній
Л. В. Клименко
О. С. Усик
В. В. Субботовській
Л. Г. Будановій
О. С. Шишкіній
В. Д. Ходжоян
Л. Г. Данець
О. Я. Барковській
В. Є. Добровій
Л. Г. Орловій
Я. С. Розуменко
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В. І. Дверницькій
В. І. Стьопкіну
В. Л. Іванькову
В. Л. Кірік
В. М. Гудирь
В. М. Сальтевській
В. О. Даниловій
В. С. Кузнєцову
В. С. Пєтухову
В. С. Федорченко
В. Ю. Пилипенко
В. Я. Демешко
Г. В. Романовій
Г. Г. Гончар
Г. М. Онопрійчі
Г. М. Солодовник
Д. В. Матушкіну
Д. В. Старіковій
Е. І. Калашник
Е. Ю. Ахмедову
І. Г. Балахонській
І. І. Крисановій

Л. Є. Брижко
Л. І. Карлюці
Л. М. Губській
Л. М. Свердловій
Л. Н. Галімзяновій
Л. О. Кас’яновій
Л. П. Кальченко
М. Б. Тюкіну
М. П. Мусатову
М. Ф. Сулій
Н. А. Третяковій
Н. І. Ашук
Н. І. Сорокіній
Н. М. Бондаренко
Н. М. Городиській
Н. О. Зенько
Н. С. Чорній
О. А. Гаджалієвій
О. А. Глобі
О. А. Гуріній
О. В. Козакевич
О. В. Орловій

О. В. Ушкварок
П. М. Олійник
Р. М. Стаховській
С. А. Гращенковій
С. А. Окуневій
С. В. Світличному
С. М. Лук’яненку
С. Ф. Юшкевич
С. Ю. Осіпенку
Т. В. Муратовій
Т. Г. Янгаєвій
Т. Д. Ульяновій
Т. Д. Хмелевській
Т. К. Юдкевич
Т. М. Гіндіній
Т. О. Ломаці
Т. О. Рижій
Т. П. Міщенко
Т. С. Горбачевій
Т. Ю. Вахрушевій
Ю. І. Губіну
Ю. С. Кальченку

Асистентам:
О. О. Андрєєвій
Г. В. Бєлік
Я.О. Бутко
І. О. Ведерниковій
Т. Д. Губченко
Н. В. Деркач

Р. М. Долженко
О. В. Должиковій
Л. Ю. Дьяковій
Л. В. Карабут
М. М. Нессоновій
І. А. Отрішко

С. М. Ролік
Ю. О. Садовниченко
О. В. Філіпцовій
Г. П. Фоміній
Г. Б. Ходарченко

Старшим лаборантам і лаборантам:
Т. С. Власенко
Л. П. Лещенко
І. В. Воробйовій
Н. Г. Литвиненко
М. Є. Воробйовій
О. О.Маланчук
Г. Г. Геращенко
В. В. Машталер
Л. М. Горбуненко
Т. М. Мироновій
Т. І. Дейнеко
С. А. Мінаковій
Я. В. Дехнич
О. О. Мозговій
О. О. Катречко
С. М. Мосенцевій
Н. Б. Кашицькій
Н. С. Патровій

Т. Л. Рибальченко
О. В. Самуленко
Я. І. Скарженюк
В. І. Скляр
Д. П. Солдатову
О. П. Струменській
Г. П. Федоровій
Т. А. Філоненко
В. І. Черкез
113

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Д. В. Колесніковій
Н. П. Криворучко
Т. В. Кульовій
Л. М. Курякіній
І. Г. Лазарєвій

О. В. Пахомовій
В. О. Петренко
Н. М. Поваляєвій
Ю. П. Покійній
О. Г. Рибальченко

О. М. Шаталовій
Т. П. Шаховій
Н. В. Шишкіній
І. В. Юрченко

Коледж НФаУ
Адміністративно-управлінському персоналу:
О. В. Гейко
Л. І Кравцову
О. А. Турчіну
Т. П. Зарудко
В. С. Новаковій
Г. О. Фоміній
В. М. Колісник
Т. О. Сугачовій
І. Л. Шевченко
Викладачам:
В. В. Берестовій
Ю. Є. Ваховській
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