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Вельмишановні колеги!

Лауреат Державної
премії України

Традиційне видання «Здобутки і плани НФаУ», що висвітлює
підсумки діяльності за навчальний рік, я хочу почати словами щирої
подяки нашому двадцятитисячному колективу співробітників і
студентів!
Нам є чим пишатися:
• збережено людський капітал – високопрофесійний науково-педагогічний колектив;
• якісно готуються фахівці для фармації та кадри вищої кваліфікації – кандидати і доктори наук;
• забезпечується високий рівень наукових досліджень та розробка
нових лікарських препаратів;
• здійснюється тісне співробітництво з НАНУ та НАМНУ;
• створюються навчально-методичні комплекси, зокрема й електронні підручники та дистанційні курси;
• зростає імідж університету у світі завдяки активізації міжнародної діяльності науковців, збільшенню закордонних наукових
публікацій;
• підвищується рівень володіння англійською мовою викладачами;
• виконується план соціального захисту співробітників і студентів і розвитку інфраструктури та матеріальної бази університету.
Сьогодні наша програма і всі зусилля спрямовані на те, щоб університет зберігав лідерські позиції та ставав кращим.

Доктор
фармацевтичних наук
Доктор
хімічних наук
Професор
Завідувач кафедри
органічної хімії
Заслужений діяч
науки і техніки
України
Заслужений винахідник
України
Почесний громадянин
м. Харкова

Україна, 61002,
м. Харків,
вул. Пушкінська, 53
Національний
фармацевтичний
університет
Тел. (057)706-35-81

Упевнений, що нашому колективу до снаги найскладніші завдання.
Дякую за розуміння і підтримку, за вашу відповідальність,
відданість справі й університету!

e-mail:
rector@ukrfa.kharkov.ua
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Стратегічні напрями діяльності
на 2014/2015 н.р.
m

Удосконалення галузевих стандартів вищої освіти з урахуванням євроінтеграційного вектора вищої освіти та змісту реформ сфери охорони
здоров’я.

m

Ліцензування нових спеціальностей.

m

Поліпшення якості додипломної підготовки спеціалістів: моніторинг
якості освіти, практична підготовка, кадрове, навчально-методичне та
матеріально-технічне забезпечення навчання студентів, зокрема іноземних громадян.

m

Забезпечення сучасними підручниками, посібниками з грифами МОЗ
та МОН України, виданими протягом останніх 5 років.

m

Закупівля та видання національних підручників.

m

Удосконалення системи інформатизації та модернізації навчального
процесу.

m

Розвиток дистанційних технологій навчання на додипломному та післядипломному рівнях.

m

Рейтинг студентів, викладачів, кафедр, факультетів, університету.

m

Виховна робота, студентське самоврядування.

m

Оптимальна організація післядипломної підготовки фахівців.

m

Підготовка науково-педагогічних кадрів та резерву на керівні посади.

m

Контроль за систематичним профільним підвищенням кваліфікації
науково-педагогічних кадрів, рівнем володіння англійською мовою,
особливо викладачів, які працюють з іноземними студентами.

m

Внесення наукових журналів університету до міжнародної наукометричної бази даних, підвищення рівня наукових публікацій.

m

Міжнародна співпраця з академічних обмінів, стажування викладачів,
пошуку грантів, участі у міжнародних науково-практичних заходах,
набуття членства в міжнародних асоціаціях, реалізації програми «Подвійний диплом».

m

Капітальне будівництво та поточні ремонти.

m

Профорієнтаційна робота.

m

Ефективна фінансово-економічна діяльність.

m

Підготовка до VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України.
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Ректорська рада
Голова
Черних В. П.
Заступники: Гриценко І. С.
Коваленко С. М.

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

Проректори: Попов С. Б.

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

Котвіцька А. А.
Іванова К. А.
Канцедал Л. М.

Керівники структурних підрозділів, провідні науковці та фахівці:
Андріяненков О. В.
– учений секретар НДЧ, голова Ради молодих вчених
Барковська О. Я.
– зав. відділу практики та сприяння працевлаштуванню
Віннік Л. М.
– заступник ректора з навчальної роботи, доц.
Вишневська Л. І.
– декан фармацевтичного факультету, проф.
Власов В. С.
– директор комп’ютерного центру, доц.
Гандзьошин Р. М.
– юрисконсульт
Гавриш Н. Б.
– директор наукової бібліотеки, канд. наук із соціальних комунікацій
Горячий В. Д.
– декан факультету з підготовки іноземних громадян, доц.
Грайворонська Л. В.
– зав. канцелярії
Девяткіна А. О.
– голова ППО студентів
Дурасова Н. Ф.
– головний бухгалтер
Живора Н. В.
– відповідальний секретар приймальної комісії, доц.
Журенко В. В.
– помічник ректора
Зайченко Г. В.
– зав. кафедри клінічної фармакології ІПКСФ, проф.
Кошовий О. М.
– декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти, доц.
Коваленко З. І.
– заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян, доц.
Коваленко Л. М.
– заступник ректора з економічних питань
Кононенко Н. М.
– учений секретар ученої ради, проф.
Котенко О. М.
– директор видавничого центру, проф.
Крутських Т. В.
– декан факультету промислової фармації, доц.
Кузнєцов В. С.
– начальник відділу охорони праці та техніки безпеки
Малий В. В.
– декан факультету економіки та менеджменту, доц.
Набока О. І.
– декан медико-фармацевтичного факультету, проф.
Огарь С. В.
– зав. науково-методичної лабораторії з питань фарм. освіти, доц.
Панкратова Я. І.
– директор центру дистанційних технологій навчання
Перцев І. М.
– проф. каф. заводської технології ліків
Пімінов О. Ф.
– директор ІПКСФ, проф.
Пляка Л. В.
– провідний практичний психолог
Подстрелова З. Ф.
– заступник ректора з питань кадрової роботи
Прокопенко Т. С.
– директор коледжу, доц.
Ткаченко О. В.
– адміністратор сайту НФаУ
Томаровська Т. О.
– голова ППО співробітників, доц.
Штриголь С. Ю.
– зав. кафедри фармакології, зав. ЦНДЛ, проф.
Яковлєва Л. В.
– зав. кафедри фармакоекономіки, проф.
Яковлєва О. Ю.
– редактор газети «Молодість фармації»
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Учена рада
Голова
Заступники:

Учений секретар

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

Попов С. Б. – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків),
д. мед. н., проф.
Котвіцька А. А. – проректор з науковопедагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти), зав. каф. соціальної фармації, д. фарм. н., проф.
Іванова К. А. – проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, зав. каф. філософії та соціології., д. філос. наук, проф.
Канцедал Л. М. – проректор з адміністративно-господарської роботи
Андріяненков О. В. – учений секретар
НДЧ, голова Ради молодих учених
Аркуша А. О. – к. фарм. н., доц., зав. каф.
фізичного виховання та здоров’я
Баранова І. І. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. товарознавства
Башура О. Г. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
технології парфумерно-косметичних засобів
Безуглий П. О. – д. фарм. н., проф. кафедри фармацевтичної хімії
Березнякова А. І. – д. мед. н., проф. кафедри патологічної фізіології
Великий Д. Л. – к. фарм. н., доц., декан
ф-ту підвищення кваліфікації ІПКСФ
Віннік Л. М. – заст. ректора з навчальної
роботи, доц.
Вишневська Л. І. – д. фарм. н., проф., декан фармацевтичного ф-ту, зав. каф. аптечної технології ліків
Власов В. С. – к. техн. н., доц., директор
комп’ютерного центру
Гавриш Н. Б. – директор наукової бібліотеки, канд. наук із соціальних комунікацій
Гарна С. В. – д. фарм. н., доц., зав. каф.
якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
Георгіянц В. А. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. фармацевтичної хімії
Гладух Є. В. – д. фарм. наук, проф., зав.
каф. промислової фармації
Глущенко А. В. – доц., декан ф-ту післядипломної освіти ІПКСФ
Гонтова Т. М. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. ботаніки
Горячий В. Д. – к. хім. н., доц., декан ф-ту
з підготовки іноземних громадян
Доровський О. В. – к. екон. н., доц., зав.
каф. промислової фармації та економіки
ІПКСФ, ген. директор ТОВ ФК «Здоров’я»
Дроговоз С. М. – д. мед. н., проф. каф.
фармакології
Дурасова Н. Ф. – головний бухгалтер
Євтіфєєва О. А. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. аналітичної хімії
Журавель І. О. – д. хім. н., проф., зав. каф.
токсикологічної хімії
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Загайко А. Л. – д. біол. н., проф., зав. каф.
біологічної хімії
Зайцев О. І. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
Зайченко Г. В. – д. мед. н., проф., зав. каф.
клінічної фармакології ІПКСФ
Залюбовська О. І. – д. мед. н., проф.,
зав. каф. клінічної лабораторної діагностики
Зупанець І. А. – д. мед. н., проф., зав. каф.
клін. фармакології з фарм. опікою
Кабачний В. І. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. фізичної та колоїдної хімії
Кайдалова Л. Г. – д. пед. н., проф., зав. каф.
педагогіки і психології ІПКСФ
Карамишев Д. В. – д. наук з державного
управління, проф., зав. каф. менеджменту і адміністрування
Кірєєв І. В. – д. мед. н., проф., зав. каф.
фармакотерапії
Кисличенко В. С. – д. фарм. н., проф.,
зав. каф. хімії природних сполук
Коваленко З. І. – к. фарм. н., доц., зав. каф.
фундаментальної та мовної підготовки
Коваленко Л. М. – заст. ректора з економічних питань
Ковальов В. М. – д. фарм. наук, проф.
каф. фармакогнозії
Котенко О. М. – д. фарм. н., проф., директор видавничого центру
Кошовий О. М. – д. фарм. н., декан ф-ту
ступеневої фарм. освіти, зав. каф. фармакогнозії
Крутських Т. В. – к. фарм. н., доц., декан
ф-ту промислової фармації
Левітін Є. Я. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
неорганічної хімії
Малий В. В. – д. фарм. н., доц., декан ф-ту
економіки та менеджменту, зав. каф. менеджменту і маркетингу у фармації
Малоштан Л. М. – д. біол. н., проф., зав.
каф. фізіології та анатомії людини
Набока О. І. – д. біол. наук, проф., декан
медико-фармацевтичного ф-ту, зав. каф.
біології
Немченко А. С. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. організації та економіки фармації
Огарь С. В. – к. фарм. н., доц., зав. наук.-метод. лабораторії з питань фармацевтичної освіти
Перцев І. М. – д. фарм. н., проф. каф. заводської технології ліків
Пєнкін Ю. М. – д. фіз.-мат. н., проф., зав.
каф. фармакоінформатики
Пімінов О. Ф. – д. фарм. н., проф., директор ІПКСФ
Погорєлов С. В. – к. фіз.-мат. н., доц., заст.
відп. секретаря приймальної комісії

Подстрелова З. Ф. – заступник ректора з
питань кадрової роботи
Посилкіна О. В. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. управління та економіки підприємства
Попова Н. В. – д. фарм. наук, доцент, зав.
каф. нутриціології та фармацевтичної броматології
Прокопенко Т. С. – к. фарм. н., доц., директор коледжу НФаУ
Рубан О. А. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
заводської технології ліків
Світлична Є. І. – к. філол. н., доц., зав. каф.
українознавства та лат. мови
Сербін А. Г. – д. фарм. н., проф. каф. ботаніки
Стрельников Л. С. – д. фарм. н., проф.,
зав. каф. біотехнології
Тіманюк В. О. – к. фіз.-мат. н., проф., зав.
каф. фізики
Тихонов О. І. – д. фарм. н., проф. каф. технології парфумерно-косметичних засобів
Толочко В. М. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
управління та економіки фармації ІПКСФ
Томаровська Т. О. – к. хім. н., доц., голова первинної профспілкової організації
співробітників НФаУ
Торянік Л. А. – к. пед. н., доц., зав. каф.
іноземних мов
Філімонова Н. І. – д. мед. н., проф., зав.
каф. мікробіології, вірусології та імуно
логії
Шемчук Л. А. – д. хім. н., проф. каф. органічної хімії
Штриголь С. Ю. – д. мед. н., проф., зав.
каф. фармакології, зав. ЦНДЛ
Яковлєва Л. В. – д. фарм. н., проф., зав.
каф. фармакоекономіки
Ярних Т. Г. – д. фарм. н., проф., зав. каф.
технології ліків
Безкровний О. Г. – студ. IV к., спец. «Маркетинг»
Бондарчук І. С. – магістрантка VI к., спец.
«Клінічна фармація», голова Студентського парламенту
Дуюн Д. О. – магістрантка V к., спец. «Економіка підприємства»
Ігнатенко М. О. – студ. V к., спец. «Фармація»
Кроленко К. Ю. – студ. V к., спец. «ТФП»
Лобанова Г. В. – студ. II к., спец. «Біотехнологія»
Луценко Д. А. – студ. III к., спец. «Фармація» ССО
Нерод К. С. – студ. V к., cпец. «Фармація»
Петрова Н. Б. – студ. III к., спец. «Фармація»
Федоровський О. С. – студ. II к., спец.
«Економіка підприємства»

Àäì³í³ñòðàö³ÿ óí³âåðñèòåòó
Çàâ³äóâà÷³ êàôåäð

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Перший проректор Проректор з науко- Проректор з науко- Проректор з наукоПроректор
з науково-педагогічвої роботи
во-педагогічної
во-педагогічної роз науково-педагоної роботи
Коваленко С. М.,
роботи
боти (м/н зв’язків)
гічної
Гриценко І. С.,
проф., зав. каф.
(ст. фарм. освіти)
Попов С. Б.,
(виховної) роботи
проф., зав. каф.
управління
Котвіцька А. А.,
проф. каф. клініч- Іванова К. А., проф.
медичної хімії
якістю
проф., зав. каф. со- ної фармакології та зав. каф. філософії
ціальної фармації
клін. фармації
та соціології

Проректор з
адм.-госп. роботи
Канцедал Л. М.

Головний
бухгалтер
Дурасова Н. Ф.

Заступник ректора
з екон. питань
Коваленко Л. М.

Директор ІПКСФ
Пімінов О. Ф.,
проф., зав. каф.
загальної фармації
та безпеки ліків

Директор
Коледжу НФаУ
Прокопенко Т. С.,
доц.

Помічник
ректора
Журенко В. В.

Заступник ректора Заступник ректора
з кадрової роботи з навчальної роботи
Подстрелова З. Ф. Віннік Л. М., доц.

Зав. приймальні
ректора
Павленко В. В.

Зав. НМЛ
Директор Наукової Директор видавниЗавідувач
з питань фармацев- бібліотеки НФаУ
чого центру
відділу практики
тичної освіти
Гавриш Н. Б.,
Котенко О. М.,
та сприяння
Огарь С. В., доц.
канд. наук із соціпроф.
працевлаштуванню
альних комунікацій
Барковська О. Я.
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Зав. канцелярії
Грайворонська Л. В.

Директор
комп’ютерного
центру
Власов В. С.,
доц.

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Декан
Декан медикофармацевтичного
фармацевтичного
факультету
факультету
Вишневська Л. І.,
Набока О. І.,
зав. каф. АТЛ, проф. зав. каф. біол., проф.

Декан
факультету
підвищення кваліфікації ІПКСФ
Великий Д. Л.,
доц.

Декан
факультету
післядипломної
освіти
Глущенко А. В.,
доц.

Директор
Культурного
центру
Москаленко О. П.

Директор
харчувального
комплексу
Шишкіна О. С.

Декан факультету
промислової
фармації
Крутських Т. В.,
доц.

Декан факультету
Декан факультету
економіки
з підготовки іноземта менеджменту
них студентів
Малий В. В.,
Горячий В. Д.,
зав. каф. ММФ, доц.
доц.

Заст. декана ф-ту
Декан факультету
Відповідальний
з підготовки іноземступеневої
секретар приймальних громадян
фарм. освіти
ної комісії
Коваленко З. І.,
Кошовий О. М.,
Живора Н. В.,
зав. каф. фунд. та мов- зав. каф. фармакодоц.
ної підготовки, доц.
гнозії, доц.

Директор
ботанічного
саду
Пєтухов В. С.

Начальник відділу
охорони праці
та техніки безпеки
Кузнецов В. С.

Голова первинної
Голова первинної
Голова Ради молоЗавідувач відділу
профсп. організації профсп. організації дих учених, учений зв’язків із громадспівробітників
студентів
секретар НДЧ
ськістю та пресою
Томаровська Т. О.,
Девяткіна А. О. Андріяненков О. В. Яковлєва О. Ю.
доц.

Зав. відділу
аспірантури та
докторантури
Губська Л. М.

Директор центру
дистанційних технологій навчання
Панкратова Я. І.
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ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР

Аналітичної
хімії
Євтіфєєва О. А.,
д. фарм. н., проф.

Біологічної
хімії
Загайко А. Л.,
д. біол. н., проф.

Заводської
технології ліків
Рубан О. А.,
д. фарм. н., проф.

Іноземних мов
Торяник Л. А.,
к. пед. н., доц.

Менеджменту
та адміністрування
Карамишев Д. В.,
д. н. держ. упр.,
проф.

Мікробіології,
вірусології
та імунології
Філімонова Н. І.,
д. мед. н., проф.

Організації та економіки фармації
Нємченко А. С.,
д. фарм. н., проф.
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Біотехнології

Ботаніки

Гуманітарних наук

Стрельников Л. С.,
д. фарм. н., проф.

Гонтова Т. М.,
д. фарм. н., проф.

Філяніна Н. М.,
к. філол. н., доц.

Клінічної лабораторної діагностики
Залюбовська О. І.,
д. мед. н., проф.

Клінічної
фармакології
ІПКСФ
Зайченко Г. В.,
д. мед. н., проф.

Клінічної фармакології та клінічної
фармації
Зупанець І. А.,
д. мед. н., проф.

Неорганічної
хімії

Нутриціології та
броматології

Патологічної
фізіології

Левітін Є. Я.,
д. фарм. н., проф.

Попова Н. В.,
д. фарм. н., доц.

Кононенко Н. М.,
д. мед. н., проф.

Педагогіки
і психології ІПКСФ

Промислової
фармації

Кайдалова Л. Г.,
д. пед. н., проф.

Гладух Є. В.,
д. фарм. н., проф.

Промислової фармації та економіки
ІПКСФ
Доровський О. В.,
к. екон. н., доц.

Процесів і апаратів
хім.-фарм. виробництв
Зайцев О. І.,
д. фарм. н., проф.

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР

Технології
ліків
Ярних Т. Г.,
д. фарм. н., проф.

Технології парфумерно-косметичних
засобів
Башура О. Г.,
д. фарм. н., проф.

Товарознавства

Токсикологічної
хімії

Українознавства та
латинської мови

Баранова І. І.,
д. фарм. н., проф.

Журавель І. О.,
д. хім. н., проф.

Світлична Є. І.,
к. філол. н., доц.

Управління та еконо- Управління та еконо- Фармакоекономіки
Фармакоміки підприємства міки фармації ІПКСФ
інформатики
Посилкіна О. В.,
Толочко В. М.,
Яковлєва Л. В.,
Пєнкін Ю. М.,
д. фарм. н., проф.
д. фарм. н., проф.
д. фарм. н., проф. д. фіз.-мат. н., проф.

Фармакотерапії
Кіреєв І. В.,
д. мед. н., проф.

Фармацевтичної
хімії
Георгіянц В. А.,
д. фарм. н., проф.

Фізики

Фізичного виховання
та здоров’я
Тіманюк В. О.,
Аркуша А. О.,
к. фіз.-мат. н., проф.
к. фарм. н., доц.

Фізіології та
анатомії людини

Хімії
природних сполук

Малоштан Л. М.,
д. біол. н., проф.

Кисличенко В. С.,
д. фарм. н., проф.

Фармакології,
зав. ЦНДЛ
Штриголь С. Ю.,
д. мед. н., проф.

Фізичної та
колоїдної хімії
Кабачний В. І.,
д. фарм. н., проф.

Якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
Гарна С. В.,
д. фарм. н., доц.
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Основні здобутки
колективу НФаУ
за 2013/2014 н. р.
у цифрах і фактах
• Структурні зміни
− Із 01.09.2013 р. уведено в структуру університету склад зі зберігання хімічних
реактивів.
− Із 01.01.2014 р. реорганізовано редакцію газети «Молодість фармації» у відділ
зв’язків з громадськістю та пресою.
− Із 01.01.2014 р. створено відділ внутрішнього аудиту.
− Із 01.07.2014 р. перейменовано кафедру менеджменту та маркетингу у фармації
на кафедру фармацевтичного маркетингу та менеджменту.
• Кадровий потенціал
− Навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів та 49 кафедр.
− Колектив НФаУ – 1880 співробітників.
− Науково-педагогічний корпус: 618 штатних працівників, з науковим ступенем
94 % (докторів наук – 117, кандидатів наук – 461 особа).
− Присвоєно вчене звання: професора – 5, доцента – 20.
− Виконувались 288 дисертаційних робіт, з них 66 докторських,
222 кандидатських, 13 наукових магістерських робіт.
− Захищено у спеціалізованих учених радах 10 докторських та 34 кандидатських
дисертації.
• Освітня діяльність
− Підготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями.
− Контингент студентів, слухачів та інтернів – 17948 осіб (в т.ч. студенти університету – 9459, студенти коледжу – 1980, ІПКСФ – 5899; в т.ч. контингент іноземних
студентів – 1528 осіб).
− Набір у 2013/2014 н. р. за всіма спеціальностями та формами навчання разом
склав 3519 осіб (університету – 2796 осіб та коледжу – 723 особи).
− Випуск у 2013/2014 н. р. – 2516 осіб (випускників університету – 1859 та
випускників коледжу – 657).
− Акредитація спеціальностей:
8.12010007 «Лабораторна діагностика»;
7.12020101, 8.12020101 «Фармація».
− Підвищили кваліфікацію 511 викладачів університету і коледжу.
− Проведено 322 відкритих (показових) занять та лекцій майстер-класу.
− Вийшло з друку 157 видань. Загалом видано: 9 підручників, 46 навчальних
посібників, у т.ч. 11 видань англійською мовою.
− Стабільно виходять наукові журнали «Вісник фармації», «Клінічна фармація»,
«Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та газета «Молодість фармації»;
НФаУ є співзасновником наукових фахових журналів «Управління, економіка та
забезпечення якості в фармації», «Український біофармацевтичний журнал»,
«Фармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».
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ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ НФаУ за 2013/2014 н. р. У ЦИФРАХ І ФАКТАХ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Бібліотечний фонд – 570601 примірник на паперових носіях.
Нові надходження до бібліотечного фонду – 11664 примірники літератури.
Експонувалося 146 книжкових виставок, що представляли 4269 видань.
Електронний каталог – 108000 документів.
Функціонує 31 комп’ютерний клас. Парк комп’ютерної техніки складає
1037 комп’ютерів.
Кількість мультимедійних проекторів – 75.
Функціонує web-сайт НФаУ.
Упроваджується інтегрований корпоративний інформаційний програмний
комплекс «Автоматизована система управління навчальним закладом».
Функціонують: сервер дистанційного навчання, сайт дистанційного навчання.
Керівництво виробничою практикою студентів здійснюють 24 кафедри.
Базами практики є 290 аптечних, фармацевтичних установ та підприємств.
Проведено профорієнтаційний тиждень, конференцію за результатами
практики, ярмарок вакансій спільно з Харківським обласним центром.

• Профорієнтаційна робота
− Видано довідник «Абітурієнту НФаУ – 2013» та 2 спеціалізованих випуски
університетської газети «Молодість фармації» для абітурієнтів.
− Проведено 6 «Днів відкритих дверей НФаУ» на базі НФаУ, 45 виїзних днів НФаУ
у містах України.
− Проведено пілотне тестування у 31 коледж для 2127 студентів з фахових
дисциплін медико-фармацевтичного профілю.
− Інформація про НФаУ розміщена у 7 спеціалізованих виданнях тиражем
близько 100 тис. примірників.
− Співробітництво кафедр з 215 навчальними закладами.
− Співпраця з регіональними центрами зайнятості 12 областей України.
• Наукова діяльність
− На кафедрах та в науково-дослідних лабораторіях виконувалося: 257 НДР,
з них 5 держбюджетних, 134 госпдоговірних, 123 ініціативних.
− У розробці знаходяться 300 лікарських препаратів.
− Отримано 35 патентів та 50 рішень про видачу патентів України, подано
42 заявки на винаходи та корисні моделі, 13 нововведень, 13 грантів.
− Розширено перелік наукових спеціальностей у докторантурі та аспірантурі зі
спеціальності 15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів.
− На базі НФаУ проведено 12 науково-практичних конференцій.
− Участь у 8 виставках міжнародного та всеукраїнського рівнів.
− СНТ: 49 наукових гуртків кафедр.
• Міжнародна діяльність
− Співпраця з 70 ВНЗ та науковими установами 33 країн світу.
− Участь у 33 міжнародних форумах, виставках (Ірландія, Італія, Литовська
Республіка, Російська Федерація, Казахстан, Франція, Угорщина, Іспанія,
Словаччина, Польща, Узбекистан, Німеччина, Нідерланди, Чеська Республіка,
Турецька Республіка, Велика Британія, Грузія).
− Стажування на базі НФаУ студентів та магістрантів Казахського національного
медичного університету ім. С. Д. Асфендіярова, Південно-Казахської державної
фармацевтичної академії; Варшавського медичного університету (Польща);
викладачів НДУ «Бєлгородський державний університет» (Російська Федерація).
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ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КОЛЕКТИВУ НФаУ за 2013/2014 н. р. У ЦИФРАХ І ФАКТАХ
−

−

−

Лекції майстер-класу у закордонних університетах: Південно-Казахська державна фармацевтична академія; Національний аграрний університет ім. Стульгінського (Литовська Республіка); Вроцлавський медичний університет та Варшавський медичний університет (Польща); НДУ «Бєлгородський державний університет» (Російська Федерація); Ташкентський фармацевтичний інститут (Узбекистан).
Офіційні візити іноземних делегації: проведено прийом 8 іноземних делегацій
із Білорусі, Грузії, Польщі, Марокко, Узбекистану, Нігерії, Іраку, Бурунді, Курдистану.
НФаУ підписано Велику хартію європейських університетів, є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів, Міжнародної фармацевтичної
федерації.

• Фінансово-економічна діяльність
− За 2013/2014 н. р.:
− Надходження коштів склало 10,6 млн грн загального фонду бюджету
та 148,8 млн грн власних надходжень.
− Усі гарантовані чинним законодавством соціальні виплати та платежі здійснюються у повному обсязі.
• Відзнаки та нагороди
− Диплом НФаУ «За вагомий внесок у розвиток національної освіти»
IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2013» (м. Київ).
− Диплом Гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального
закладу»; золота медаль і диплом у номінації «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології», 23 Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта
та кар’єра – 2013» (м. Київ).
− Диплом і золота медаль конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2013 року»
у номінації «Освіта» за створення навчально-методичного комплексу
з дисципліни «Органічна хімія» в рамках Всеукраїнської виставкової акції
«Барвиста Україна», 20-23 серпня 2013 р. (м. Київ).
− Диплом за підручник «Аптечна технологія ліків» Міжнародного технологічного
форуму «Наука, інновації, технології – 2013», 15-17 жовтня 2013 р. (м. Київ).
− Диплом Гран-прі та пам’ятна нагорода в номінації «Інноваційний розвиток
освіти та сучасні педагогічні технології»; золота медаль і диплом у номінації
«Науково-дослідна діяльність навчального закладу» Міжнародної спеціалізованої
виставки «Освіта та кар’єра – День студента» 14-16 листопада 2013 р. (м. Київ).
Нагороди співробітників НФаУ:
− Державна стипендія видатним діячам охорони здоров’я – 1.
− Відзнака НАН України «За наукові досягнення» – 1.
− Міністерства охорони здоров’я – 6.
− Державної служби України з контролю лікарських засобів – 5.
− Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 3.
− Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради – 3.
− Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я
України – 6.
− Харківського міського голови – 1.
− Харківської обласної ради – 2.
− Національного фармацевтичного університету – 70.
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Національного фармацевтичного
університету
НФаУ має досить могутній потенціал науково-викладацького складу, що забезпечує
якісну підготовку студентської молоді та успішно реалізує завдання із навчальної, наукової та інноваційної діяльності.
2013/2014 навчальний рік був плідним роком для реалізації основних засад кадрової
політики у напрямах:
• удосконалення інфраструктури університету як потужного навчально-науковоінноваційного комплексу;
• підвищення якісного професійного рівня керівних та науково-педагогічних кадрів університету;
• формування кадрового резерву на керівні посади;
• підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
• омолодження корпусу завідувачів кафедр, професорів кафедр, докторів наук;
• підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності науково-педагогічних кадрів;
• атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
• підтримка талановитої наукової молоді;
• сприяння працевлаштуванню випускників.
Удосконалення університетської інфраструктури як складової підвищення якості освітніх послуг:
До базових складових університетської інфраструктури входять 8 факультетів, у
структурі яких у 2013/2014 н. р. функціонує 49 кафедр.
На виконання «Програми розвитку НФаУ у 2011-2017 роках», виходячи із перспектив
розвитку факультетів і кафедр у 2013/2014 н. р. і з метою удосконалення організації навчального процесу, підвищення якості рівня освітніх послуг з орієнтацією на міжнародні
освітні стандарти, в університеті здійснено реорганізацію деяких структурних підрозділів:
− з 01.09.2013 р. уведено в структуру університету склад зі зберігання хімічних реактивів;
− з 01.01.2014 р. реорганізовано редакцію газети «Молодість фармації» у відділ зв’язків
з громадськістю та пресою;
− з 01.01.2014 р. створено відділ внутрішнього аудиту;
− з 01.07.2014 р. перейменовано кафедру менеджменту та маркетингу у фармації на
кафедру фармацевтичного маркетингу та менеджменту.

Кадровий склад університету

Науково-педагогічні працівники
Наукові працівники
Педагогічні працівники
Адміністративно-управлінській персонал
Навчально-допоміжний персонал
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2013/2014 н. р.
681
(у т.ч. 618 – НФаУ,
63 – сумісники)
67
84
376
275

2012/2013 н. р.
667
(у т.ч. 601 – НФаУ,
66 – сумісники)
66
86
351
296

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НФаУ
2013/2014 н. р.
404
105

2012/2013 н. р.
491
108

Коледж НФаУ

178

181

Загальна чисельність працівників

1880

1878

Обслуговувальний персонал
ІПКСФ

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Показники
Загальна чисельність працівників
Чисельність науково-педагогічних та наукових
працівників (штатних), у т. ч.:
– професорів
– доцентів
– докторів наук
– кандидатів наук

2013/2014 н. р.
1880
618

2012/2013 н. р.
1870
601

92 (14,9%)
353 (57,1%)
117 (18,9%)
461 (74,6%)

93 (15,4%)
365 (60,7%)
110 (18,3%)
455 (75,7%)

% науково-педагогічних працівників, які мають
науковий ступінь

94%

94%

% викладачів без наукового ступеня

6%

6%

Загальна кількість кафедр
Кількість кафедр, які очолюють:
доктори наук
кандидати наук
Кількість випускових кафедр, які очолюють
доктори наук, професори
Середній вік науково-педагогічних кадрів, у т. ч.:
– професорів
– доцентів
– докторів наук
– кандидатів наук

49

47

42 (85,7%)
7 (14,3%)

41(87,2%)
6 (12,8%)

23 (100%)

23 (100%)

45,6
55
45
54
41

45
58
45
55
42

51

52

Середній вік завідувачів кафедр, у т. ч.:
– допенсійного віку

50
73,5%

53
72,3%

Питома вага науково-педагогічних працівників
допенсійного віку, у т. ч.:
– професорів
– доцентів
– докторів наук
– кандидатів наук

82,2%

82,2%

61%
86%
70%
87%

62%
85,5%
63,2%
90,5%

Середній вік керівного складу

На кафедрах університету працює висококваліфікований колектив викладачів, висока питома вага докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів: 461 особа (74,6%)
має вчені звання, 578 осіб (94%) мають науковий ступінь (568 у 2012/2013 н. р.).

Управлінські кадри університету
В університеті значна увага приділяється добору кадрів на керівні посади, при призначенні на які враховуються: досвід роботи, інтелектуальний потенціал, організаторські
здібності, рівень професіоналізму та компетентність. Проректори, декани, завідувачі кафедр проходять конкурсний відбір.
• Проректори – 6 осіб, з них 5 мають науковий ступінь доктора наук.
• Декани – 8 осіб, з них 4 мають науковий ступінь доктора наук, 2 виконують докторські дисертації.
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•

•

Завідувачі кафедр – 49 осіб, з них 42 (85,7%) мають науковий ступінь доктора
наук, учене звання професора; 7 (14,3%) – кандидати наук, доценти, з них 2 виконують докторські дисертації.
Керівники відділів і підрозділів – 66 осіб, з них 10 (15%) мають науковий ступінь
і вчене звання.

Керівний склад кафедр
У НФаУ проводиться постійна планомірна робота, спрямована на реалізацію вдосконалення управлінського корпусу завідувачів кафедр як головних структурних підрозділів університету зі здійснення освітнього процесу.
У 2013/2014 навчальному році кафедри очолюють:
доктори наук – 42 кафедри (85,7%).
кандидати наук – 7 кафедр (14,3%); виконують докторські дисертації: зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ доц. Доровський О. В.; зав. каф. гуманітарних
наук доц. Філяніна Н. М.

Кафедри, які очолюють доктори наук – 42 (2012/2013 н. р. – 41)
Кафедра

Завідувач кафедри – доктор наук, професор

1. Аналітичної хімії

Євтіфеєва О. А., д. фарм. н., проф., 45 р.

2. Аптечної технології ліків

Вишневська Л. І., д. фарм. н., проф., 48 р.

3. Біології

Набока О. І., д. біол. н. проф., 48 р.

4. Біологічної хімії

Загайко А. Л., д. біол. н., проф., 40 р.

5. Біотехнології

Стрельников Л. С., д. фарм. н., проф., 64 р.

6. Ботаніки

Гонтова Т. М., д. фарм. н., проф., 45 р.

7. Заводської технології ліків

Рубан О. А., д. фарм. н., проф., 42 р.

8. Загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Пімінов О. Ф., д. фарм. н., проф., 69 р.

9. Клінічної лабораторної діагностики

Залюбовська О. І., д. мед. н., проф., 48 р.

10. Клінічної фармакології та клінічної фармації Зупанець І. А., д. мед. н., проф., 56 р.
11. Клінічної фармакології ІПКСФ

Зайченко Г. В., д. мед. наук, проф., 47 р.

12. Медичної хімії

Гриценко І. С., д. хім. н., проф., 63 р.

13. Менеджменту і маркетингу у фармації

Малий В. В., д. фарм. н., доц. 40 р.

14. Менеджменту та адміністрування

Карамишев Д. В., д. н. з держ. управління,
проф., 43 р.

15. Мікробіології, вірусології та імунології

Філімонова Н. І., д. мед. н., проф., 47 р.

16. Неорганічної хімії

Левітін Є. Я., д. фарм. н., проф., 63 р.

17. Нутриціології та фармацевтичної броматології Попова Н. В., д. фарм. н., доц., 56 р.
18. Організації та економіки фармації

Нємченко А. С., д. фарм. н., проф., 61 р.

19. Органічної хімії

Черних В. П., д. хім. н., д. фарм. н., проф., 74 р.

20. Патологічної фізіології

Кононенко Н. М., д. мед. н., проф., 38 р.

21. Педагогіки і психології ІПКСФ

Кайдалова Л. Г., д. пед. наук, проф., 53 р.

22. Промислової фармації

Гладух Є. В., д. фарм. н., проф., 53 р.

23. Процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних
виробництв

Зайцев О. І., д. фарм. н., проф., 53 р.

24. Соціальної фармації

Котвіцька А. А., докт. фарм. н., проф., 41 р.

25. Технології ліків

Ярних Т. Г., д. фарм. н., проф., 54 р.

26. Технології парфумерно-косметичних засобів

Башура О. Г., д. фарм. н., проф., 53 р.
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Кафедра

Завідувач кафедри – доктор наук, професор

27. Товарознавства

Баранова І. І., д. фарм. н., проф. 38 р.

28. Токсикологічної хімії

Журавель І. О., д. хім. н., проф., 48 р.

29. Управління та економіки підприємства

Посилкіна О. В., д. фарм. н., проф., 58 р.

30. Управління та економіки фармації ІПКСФ

Толочко В. М., д. фарм. н., проф., 63 р.

31. Управління якістю

Коваленко С. М., д. хім. н., проф., 55 р.

32. Фармакогнозії

Кошовий О. М., д. фарм. н., доц., 32 р.

33. Фармакоекономіки

Яковлева Л. В., д. фарм. н., проф., 67 р.

34. Фармакоінформатики

Пєнкін Ю. М., д. фіз.-мат. н., проф., 53 р.

35. Фармакології

Штриголь С. Ю., д. мед. н., проф., 51 р.

36. Фармакотерапії

Кіреєв І. В., д. мед. н., проф., 51 р.

37. Фармацевтичної хімії

Георгіянц В. А., д. фарм. н., проф., 49 р.

38. Фізичної та колоїдної хімії

Кабачний В. I., д. фарм. н., проф., 59 р.

39. Фізіології та анатомії людини

Малоштан Л. М., д. біол. н., проф., 57 р.

40. Філософії та соціології

Іванова К. А., д. філософ. наук, проф., 55 р.

41. Хімії природних сполук

Кисличенко В. С., д. фарм. н., проф., 55 р.

42. Якості, стандартизації та сертифікації ліків
ІПКСФ

Гарна С. В., д. фарм. наук, доц., 55 р.

Кафедри, які очолюють кандидати наук – 7 (2012/2013 н. р. – 6)
Кафедра

Завідувач кафедри – канд. наук, доцент

1. Гуманітарних наук

Філяніна Н. М., к. філол. н., доц. 41 р.
Докторська дисертація виконується

2. Іноземних мов

Торяник Л. А., к. пед. н., доц., 67 р.
Докторська дисертація не запланована

3. Фундаментальної та мовної підготовки

Коваленко З. І., к. хім. н., доц., 53 р.
Докторська дисертація не запланована

4. Промислової фармації та економіки ІПКСФ

Доровський О. В., к. екон. н., доц. 54 р.
Докторська дисертація виконується

5. Українознавства та латинської мови

Світлична Є. І., к. філол. н., доц., 65 р.
Докторська дисертація не запланована

6. Фізичного виховання та здоров’я

Аркуша А. О., канд. фарм. н., доц., 61 р.
Докторська дисертація не запланована

7. Фізики

Тіманюк В. О., к. фіз.-мат. н., проф., 64 р.
Докторська дисертація не запланована

Заходи щодо омолодження керівного складу кафедр
Кадрова політика ректорату є індикатором успішного розвитку університету, адже
вона будується на тривалу перспективу і в майбутньому повинна забезпечити оптимальний баланс збереження та оновлення професорсько-викладацького корпусу. Ректорат
активно працює над омолодженням кадрового складу завідувачів кафедр.
У 2013/2014 н. р. кафедри очолили молоді доктори наук:
Аптечної технології ліків – Вишневська Л. І., д. фарм. н., проф., 48 р.
Біології – Набока О. І., д. біол. н., проф., 48 р.
Менеджменту та маркетингу у фармації – Малий В. В., д. фарм. н., доц. 40 р.
Фармакогнозії – Кошовий О. М., д. фарм. н., доц., 32 р.
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Формування резерву на посади завідувачів кафедр
Пріоритетне значення для успішної реалізації формування програмних цілей кадрової політики є формування резерву на посади завідувачів кафедр: доктора наук або
кандидата наук, який виконує докторську дисертацію.
Кадровий резерв формується з метою добору та підготовки до роботи на посадах
завідувачів кафедр.
У 2013/2014 н. р. мають резерв – 47 кафедр (96%):
27 кафедр (%): резерв – доктор наук;
20 кафедр (%): резерв – кандидат наук, який виконує докторську дисертацію
не мають резерву 2 кафедри (4%):
ботаніки;
фундаментальної та мовної підготовки.

Кафедри, які мають резерв доктора наук – 27 (2012/2013 н. р. – 24)
Резерв на посаду завідувача кафедри –
доктор наук
1. Аналітичної хімії
Колісник С. В., д. фарм. н., доц., 49 р.)
2. Аптечної технології ліків
Половко Н. П., д. фарм. н., доц., 46 р.)
3. Біології
Філіпцова О. В., д. біол. н., проф., 40 р.)
4. Біотехнології
Стрілець О. П., д. фарм. н., 42 р.)
5. Загальної фармації та безпеки ліків
Шульга Л. І., д. фарм. н., доц., 41 р.)
6. Клінічної лабораторної діагностики
Березнякова М. Є., д. мед. н., проф., 52 р.)
7. Клінічної фармакології та клінічної фармації Попов С. Б., д. мед. н., проф., 51 р.)
8. Медичної хімії
Ісаєв С. Г., д. фарм. н., проф., 56 р.)
9. Менеджменту і маркетингу у фармації
Євтушенко О. М., д. фарм. н., доц., 40 р.)
10. Неорганічної хімії
Ведернікова О. І., д. фарм. н., доц., 43 р.)
11. Нутриціології та фармацевтичної броматології Ковальов С. В., д. фарм. н., доц., 42 р.)
12. Організації та економіки фармації
Панфілова Г. Л., д. фарм. н., доц., 43 р.)
13. Органічної хімії
Шемчук Л. А., д. хім. н., проф., 57 р.)
14. Патологічної фізіології
Тюпка Т. І., д. мед. н., проф., 47 р.)
15. Технології ліків
Хохленкова Н. В., к. фарм. н., доц. 40 р.)
16. Токсикологічної хімії
Мерзлікін С. І., д. фарм. н., проф., 55 р.)
17. Управління та економіки підприємства
Сагайдак-Нікітюк Р. В., д. фарм. н., доц., 39 р.)
18. Управління якістю
Підпружников Ю. В., д. фарм. н., проф., 50 р.)
19. Фармакоекономіки
Міщенко О. Я., д. фарм. н., проф., 49 р.)
20. Фармакології
Щокіна К. Г., д. фарм. наук, доц., 49 р.)
21. Фармакотерапії
Деримедвідь Л. В., д. мед. н., проф., 46 р.)
22. Фармацевтичної хімії
Українець І. В., д. фарм. н., проф., 53 р.)
23. Фізики
Стороженко І. П., д. фіз.-мат. н., проф., 44 р.)
24. Фізичної та колоїдної хімії
Блажеєвський М. Є., д. хім. н., проф., 58 р.)
Артеменко А. П., д. філос. н., 42 р., докт. дис.
25. Філософії та соціології
захищена у 2014 р.)
26. Хімії природних сполук
Журавель І. О., д. фарм. н., проф., 51 р.)
Владимирова І. М., д. фарм. н., 29 р., докт.
27. Якості, стандартизації та сертифікації ліків
дис. захищена у 2014 р.)
Кафедра
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Кафедри, які мають резерв кандидата наук,
який виконує докторську дисертацію – 20 (2012/2013 н. р. – 17)

1. Біологічної хімії

План
завершення
докторської
дисертації
Галузінська Р. Я., к. фарм. н., доц., 36 р.
2018 р.

2. Гуманітарних наук

Долга О. О., к. філол. н., доц., 38 р.

Кафедра

Резерв на посаду завідувача
кафедри – кандидат наук,
який виконує докторську дисертацію

2018 р.

3. Заводської технології ліків

Бобрицька Л. О., к. фарм. н., доц., 40 р.

2014 р.

4. Іноземних мов

Буданова Л. Г., к. пед. н., доц., 37 р.

2014 р.

5. Клінічної фармакології ІПКСФ

Бондарєв Є. В., к. фарм. н., доц., 40 р.

2016 р.

6. Менеджменту та адміністрування

Чухно І. А., к. н. з держ упр., доц., 34 р.

2018 р.

7. Мікробіології, вірусології та імунології Бочаров О. А., к. вет. н., доц., 45 р.

2018 р.

8. Педагогіки і психології ІПКСФ

Лутаєва Т. В., к. пед. н., доц., 48 р.

2017 р.

9. Промислової фармації
10. Промислової фармації та економіки
ІПКСФ
11. Процесів і апаратів хім.-фарм.
виробництв
12. Соціальної фармації

Січкар А. А., к. фарм. н., доц., 39 р.

2014 р.

Яковенко В. К., к. фарм. н., доц., 43 р.

2015 р.

Кутова О. В., к. техн. н., доц., 50 р.

2014 р.

Кубарєва І. В., к. фарм. н., доц., 41 р.

2019 р.

13. Технології парфумерно-косметичних
засобів

Петровська Л. С., к. фарм. н., доц., 46 р.

2014 р.

14. Товарознавства

Дем’яненко Д. В., к. фарм. н., доц., 38 р.

2014 р.

15. Українознавства та латинської мови
16. Управління та економіки фармації
ІПКСФ
17. Фармакогнозії

Тєлєжкіна О. О., к. філол. н., доц., 39 р.

2018 р.

Зарічкова М. В., к. фарм. н., доц., 40 р.

2016 р.

Ільїна Т. В., к. фарм. н., доц., 52 р.

2016 р.

Погорєлов С. В., к. фарм. н., доц., 40 р.
Королінська С. В., к. н. з фіз. виховання
та спорту, доц., 40 р.
Єрьоменко Р. Ф., к. біол. н., доц. 43 р.

2014 р.

18. Фармакоінформатики
19. Фізичного виховання та здоров’я
20. Фізіології та анатомії людини

2018 р.
2014 р.

Завідувачам кафедр, у яких відсутній резерв, необхідно поліпшити якісні характеристики щодо забезпечення дійового резерву та вжити відповідні заходи.
Кафедри університету мають надзвичайно потужний науково-педагогічний потенціал з докторів наук, професорів – 118 осіб, завдяки якому інтенсивно готуються доктори
і кандидати наук та невпинно зростає якісний склад професорсько-викладацького корпусу університету.

Характеристика за віком науково-педагогічних працівників
Середній вік НПП у 2013/2014 н. р. становить 42 роки, з них докторів наук – 54 роки,
кандидатів наук – 42 роки.
Кількість викладачів пенсійного віку – 16,7%.
Кандидатів наук допенсійного віку – 87%.
Докторів наук допенсійного віку – 70%.
Середній вік:
• завідувачів кафедр – 50 років (26,5% пенсійного віку; 73,5% допенсійного віку);
до 40 р. – 12,2%; 41–50 р. – 32,7%; 51–60 р. – 32,7%; 61 р. і старше – 22,4%;

21

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ за 2013/2014 н. р.
• професорів кафедр – 55 років (39% пенсійного віку; 61% допенсійного віку);
• доцентів – 45 років (14% пенсійного віку; 86% допенсійного віку);
• старших викладачів – 48 років (33% пенсійного віку);
• викладачів / асистентів – 35 років (0% – пенсійного віку).
Позитивною тенденцією кадрової політики є:
– збільшення кількості кафедр, які очолюють доктори наук допенсійного віку, протягом 4-х років на 16% (2013/2014 н. р. – 3,5%, 2012/2013 н. р. – 72,3%, 2011/2012 н. р. – 71%,
2010/2011 н. р. – 57,4%);
– суттєве омолодження корпусу завідувачів кафедр і професорів кафедр та підвищення середнього віку докторів наук і кандидатів наук. Сьогодні у НФаУ працюють 82,2%
викладачів допенсійного віку. Молодим педагогам будувати майбутнє університету та
переймати професійний досвід старшого покоління.
Нагороди
Ректорат приділяє особливу увагу відзначенню трудових здобутків співробітників
університету всіх категорій: навчально допоміжного, адміністративно-управлінського,
обслуговувального персоналу, керівних, науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.
За високі виробничі, наукові, науково-педагогічні досягнення у 2013/2014 н. р. та з
нагоди Дня фармацевтичного працівника нагороджено 101 співробітник університету.

Нагороди співробітників НФаУ
Державна стипендія видатним діячам охорони здоров’я

1

Відзнака НАН України «За наукові досягнення»

1

Почесні грамоти:
Міністерства охорони здоров’я

6

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

3

Харківської обласної державної адміністрації

1

Харківської обласної ради

2

Харківської обласної асоціації фармацевтичних працівників

1

Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
Об’єднаної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості
Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я
України
Харківського міського голови

2

Національного фармацевтичного університету
Разом

7
6
1
70
101

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Виконувалось 288 дисертаційних робіт (66 докторських, 222 кандидатські), та 13 наукових магістерських робіт.
Захищено у спеціалізованих вчених радах 10 докторських та 34 кандидатські дисертації.
Захистили докторські дисертації:
1. А. П. Артеменко, доцент кафедри філософії та соціології
2. Н. Л. Березнякова, доцент кафедри медичної хімії
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3. І. М. Владимирова, доцент кафедри якості, сертифікації та стандартизації ліків
4. Т. І. Єрмоленко, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
5. В. В. Малий, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту у фармації
6. О. П. Стрілець, доцент кафедри біотехнології
7. О. В. Ткачова, доцент кафедри фармакоекономіки
8. Н. В. Хохленкова, доцент кафедри технології ліків
9. Н. А. Цубанова, доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків
10. Л. І. Шульга, доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків
Позитивні тенденції:
1. Загалом у 2009-2014 роках потенціал корпусу докторів наук збільшився на 57 осіб.
2. Розширено перелік наукових спеціальностей у докторантурі та аспірантурі зі спеціальності 15.00.03 – Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
2012/2013 н. р.

2013/2014 н. р.

51

44

докторських

12

10

кандидатських

39

34

278

288

докторських

58

66

кандидатських

220

222

73

70

докторських

2

3

кандидатських

71

67

6

5

Захищено дисертацій (разом):

Виконувалось дисертацій (разом):

з них для практичної фармації, медицини,
хіміко-фармацевтичних підприємств (разом):

Проходять підготовку:
у докторантурі (разом):
з них громадяни України (держбюджет)

4

4

громадяни України (контракт)

1

–

іноземні громадяни (контракт)

1

1

99

106

з них громадяни України (держбюджет)

52

52

громадяни України (контракт)

36

39

в аспірантурі (разом):

іноземні громадяни (контракт)

11

15

16 асп.

10 асп.

Донецький державний медичний університет

7 асп.

4 асп.

Кримський державний медичний університет

1 асп

–

Івано-Франківський державний медичний університет

2 асп.

–

Одеський державний медичний університет

3 асп.

3 асп.

Вінницький національний медичний університет

1 асп.

1 асп.

Буковинський державний медичний університет

1 асп.

1 асп.

Житомирський базовий фармацевтичний коледж

1 асп.

1асп.

Проходять цільову підготовку для фармфакультетів:
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В університеті високими темпами проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Молодими науковцями віком від 25 до 45 років за 2008-2014 роки захищено 44 докторські дисертації:
1. Доц. А. П. Артеменко – кафедра філософії та соціології
2. Проф. І. І. Баранова – кафедра товарознавства
3. Доц. Н. Л. Березнякова – кафедра медичної хімії
4. Доц. І. О. Ведерникова – кафедра неорганічної хімії
5. Доц. І. М. Владимирова – кафедра якості, сертифікації та стандартизації ліків
6. Проф. Л. І. Вишневська – кафедра аптечної технології ліків
7. Проф. Л. В. Галій – кафедра менеджменту і маркетингу у фармації ІПКСФ
8. Проф. С. В. Гарна – кафедра якості, сертифікації та стандартизації ліків
9. Проф. В. Є. Доброва – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
10. Проф. Т. М. Гонтова – кафедра ботаніки
11. Проф. О. А. Євтіфєєва – кафедра аналітичної хімії
12. Доц. О. М. Євтушенко – кафедра менеджменту і маркетингу у фармації
13. Доц. Т. І. Єрмоленко – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
14. Проф. І. О. Журавель – кафедра хімії природних сполук
15. Проф. А. Л. Загайко – кафедра біологічної хімії
16. Доц. В. О. Зубков – кафедра медичної хімії
17. Проф. К. А. Іванова – кафедра філософії та соціології
18. Проф. Л. Г. Кайдалова – кафедра педагогіки та психології
19. Проф. С. В. Ковальов – кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології
20. Проф. С. В. Колісник – кафедра аналітичної хімії
21. Проф. Н. М. Кононенко – кафедра патологічної фізіології
22. Проф. А. А. Котвіцька – кафедра соціальної фармації
23. Доц. О. М. Кошовий – кафедра хімії природних сполук
24. Доц. С. І. Крижна – кафедра патологічної фізіології
25. Доц. Ю. В. Левачкова – кафедра технології ліків
26. Доц. В. В. Малий – кафедра менеджменту і маркетингу у фармації
27. Проф. О. О. Маміна – кафедра фундаментальної та мовної підготовки
28. Проф. О. Я. Міщенко – кафедра фармакоекономіки
29. Проф. О. І. Набока – кафедра біології
30. Доц. Л. О. Перехода – кафедра медичної хімії
31. Проф. І. В. Пестун – кафедра менеджменту і маркетингу у фармації
32. Доц. Н. П. Половко – кафедра аптечної технології ліків
33. Проф. Н. В. Попова – кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології
34. Проф. Р. В. Сагайдак-Нікітюк – кафедра управління та економіки підприємства
35. Проф. Т. С. Сахарова – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
36. Доц. О. П. Стрілець – кафедра біотехнології
37. Проф. Е. В. Супрун – кафедра загальної фармації та безпеки ліків
38. Доц. О. В. Ткачова – кафедра фармакоекономіки
39. Доц. Е. Л. Торянік – кафедра клінічної та лабораторної діагностики
40. Проф. Т. І. Тюпка – кафедра патологічної фізіології
41. Доц. Н. В. Хохленкова – кафедра технології ліків
42. Доц. Н. А. Цубанова – кафедра загальної фармації та безпеки ліків
43. Доц. Л. І. Шульга – кафедра загальної фармації та безпеки ліків
44. Проф. К. Г. Щокіна – кафедра фармакології
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З метою підвищення якісного рівня науково-педагогічного потенціалу, забезпечення
дієвим резервом на керівні посади університету продовжується робота із залучення молодих кандидатів наук до виконання докторських дисертацій.
Проводились традиційні ректорські зустрічі 5-11 лютого 2014 року (2008, 2012) на
кафедрах з молодими кандидатами наук віком 25-45 років щодо перспективи виконання
докторських дисертацій, серед яких 115 молодих науковців висловили бажання запланувати докторську дисертацію у 2014-2019 роках, мають оригінальні ідеї, гідний
актив наукових публікацій.
На сьогодні співробітниками університету заплановано виконання 66 докторських дисертацій на 2014-2019 роки, з них:
• через докторантуру (бюджет) виконуються 4 докторські дисертації:
доц. Бутко Я. О. –
кафедра фармакології (докторантура з 1 грудня 2011 р.)
доц. Гриценко В. І. –
кафедра заводської технології ліків (докторантура з 1 грудня 2011 р.)
доц. Лебединець В. О. – кафедра управління якістю (докторантура з 1 грудня 2012 р.)
доц. Федченкова Ю. –
кафедра фармакогнозії (докторантура з 1 грудня 2013 р.)
• поза докторантурою виконуються 62 докторські дисертації:
доц. Баюрка С. В. –
кафедра токсикологічної хімії
доц. Бобрицька Л. О. –
кафедра заводської технології ліків
доц. Богуцька О. Є. –
кафедра аптечної технології ліків
доц. Бондарєв Є. В. –
кафедра клінічної фармакології ІПКСФ
доц. Бондаренко Н. Ю. – кафедра фізичної та колоїдної хімії
доц. Бородіна Н. В. –
кафедра фармакогнозії
доц. Бочаров О. А. –
кафедра мікробіології
доц. Братішко Ю. С. –
кафедра управління та економіки підприємства
доц. Буданова Л. Г. –
кафедра іноземних мов
доц. Бурда Н. Є. –
кафедра хімії природних сполук
доц. Власов С. В. –
кафедра органічної хімії
доц. Галузінська Л. В. –
кафедра біологічної хімії
доц. Глущенко А. В. –
кафедра якості, сертифікації та стандартизації ліків ІПКСФ
доц. Гнатюк В. В. –
кафедра патологічної фізіології
доц. Грубник І. М. –
кафедра заводської технології ліків
доц. Губін Ю. І. –
кафедра управління якістю
доц. Дем’яненко Д. В. – кафедра товарознавства
доц. Долга О. О. –
кафедра гуманітарних наук
доц. Должикова О. В. – кафедра фізіології та анатомії людини
доц. Єрьоменко Р. Ф. –
кафедра фізіології та анатомії людини
доц. Зарічкова М. В. –
кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ
доц. Здорик О. А. –
кафедра фармацевтичної хімії
доц. Ільїна Т. В. –
кафедра фармакогнозії
доц. Кайдалова А. В. –
кафедра менеджменту і адміністрування
доц. Клименко Л. Ю. –
кафедра аналітичної хімії
доц. Криворучко О. В. – кафедра фармакогнозії
доц. Кобець М. М. –
кафедра менеджменту і маркетингу у фармації
доц. Коваленко Св. М. – кафедра товарознавства
доц. Козирєва О. В. –
кафедра управління та економіки підприємства
доц. Королінська С. В. – кафедра фізичного виховання та здоров’я
доц. Красільнікова О. А. – кафедра біологічної хімії
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доц. Крутських Т. В. –
доц. Кубарєва І. В. –
доц. Кутова О. В. –
доц. Куценко Т. О. –
доц. Ленчик Л. В. –
доц. Літвінова О. В. –
доц. Лутаєва Т. В. –
доц. Носик О. М. –
доц. Огарь С. В. –
доц. Петровська Л. С. –
доц. Погорелов С. В. –
доц. Прокопенко Т. С. –
доц. Прокопенко Ю. С. –
доц. Рухмакова О. А. –
доц. Рибак В. А. –
доц. Рибалкін М. В. –
доц. Сидора Н. В. –
доц. Сидоренко Л. В. –
доц. Сліпченко Г. Д. –
доц. Спиридонов С. В. –
доц. Стрижаченко О. В. –
доц. Тєлєжкіна О. О. –
доц. Тіманюк І. Л. –
доц. Федосов А. І. –
доц. Філяніна Н. М. –
доц. Ханін В. А. –
доц. Чемоданова М. Ф. –
доц. Чухно І. А –
доц. Шевченко В. О. –
доц. Шпичак О. С. –
доц. Яковенко В. К. –

кафедра управління якістю
кафедра соціальної фармації
кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
кафедра фармакології
кафедра хімії природних сполук
кафедра управління та економіки підприємства
кафедра педагогіки та психології ІПКСФ
кафедра менеджменту і адміністрування
кафедра організації та економіки фармації
кафедра технології парфумерно-косметичних засобів
кафедра фізики
директор коледжу НФаУ
кафедра якості, сертифікації та стандартизації ліків
кафедра технології ліків
кафедра біології
кафедра біотехнології
кафедра фармакогнозії
кафедра фармацевтичної хімії
кафедра заводської технології ліків
кафедра заводської технології ліків
кафедра фізики
кафедра українознавства та латинської мови
кафедра менеджменту і маркетингу у фармації
кафедра медичної хімії
кафедра гуманітарних наук
кафедра хімії природних сполук
кафедра іноземних мов
кафедра менеджменту і адміністрування
кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
кафедра аптечної технології ліків
кафедра промислової фармації та економіки ІПКСФ

Докторські та кандидатські дисертації, захищені у 2013/2014 н. р.
Медико-фармацевтична школа
Докторські дисертації – 3
1 Єрмоленко Тамара Іванівна (наук. консультант – д. мед. н., проф. Зупанець І. А.)
2 Ткачова Оксана Віталіївна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Яковлєва Л. В.)
3 Цубанова Наталя Анатоліївна (наук. консультант – д. мед. н., проф. Штриголь С. Ю.)
Кандидатські дисертації – 9
1 Дев`яткін Олександр Євгенійович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Яковлєва Л. В.)
2 Гевоян Сусанна Рафаеліївна (наук. керівник – д. мед. н., проф. Зайченко Г. В.)
3 Жемела Ольга Дмитрівна (наук. керівник – д. мед. н., проф. Березнякова А. І.)
4 Іванцик Леся Богданівна (наук. керівник – к. фарм. н., доц. Бутко Я. О.)
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5

Землянський Костянтин Володимирович (наук. керівник – д. мед. н., проф. Кононенко Н. М.)

6 Караковська Наталя Євгенівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Щокіна К. Г.)
7 Койро Ольга Олегівна (наук. керівник – д. мед. н., проф. Штриголь С. Ю.)
8 Кононенко Анна Володимирівна (наук. керівник – д. мед. н., проф. Дроговоз С. М.)
9 Луцак Ірина Василівна (наук. керівник – д. мед. н., проф. Штриголь С. Ю.)
Технологічна школа
Докторські дисертації – 3
1 Стрілець Оксана Петрівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Стрельніков Л. С.)
2 Хохленкова Наталія Вікторівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Ярних Т. Г.)
3 Шульга Людмила Іванівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Пімінов О. Ф.)
Кандидатські дисертації – 3
1 Білошицька Ірина Вікторівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Тихонов О. І.)
2 Конюхов Ігор Васильович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Чуєшов В. І.)
3 Марченко Михайло Володимирович (наук. керівник – к. фарм. н., доц. Крутських Т. В.)
Школа управління економіки у фармації
Докторські дисертації – 1
1 Владимирова Інна Миколаївна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Георгіянц В. А.)
Кандидатські дисертації – 8
1 Губарь Світлана Миколаївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Сур С. В.)
2 Жаркова Світлана Олексіївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Нємченко А. С.)
3 Красуля Оксана Іванівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Котвіцька А. А.)
4 Матяшова Наталія Олександрівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Немченко А. С.)
5 Міщенко Вікторія Іванівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Нємченко А. С.)
6 Москаленко Валерія Юріївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Мерзлікін С. І.)
7 Сімонян Люсіне Сандроївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Нємченко А. С.)
8 Хромих Анастасія Геннадіївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Посилкіна О. В.)
Школа хіміків-синтетиків
Докторські дисертації – 1
1 Березнякова Наталя Леонідівна (наук. консультант – д. хім. н., проф. Українець І. В.)
Кандидатські дисертації – 7
1 Алферова Діана Олександрівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Гриценко І. С.)
2 Багуля Олександр Вікторович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Бондар В. С.)
3 Карпова Світлана Павлівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Блажеєвський М. Є.)
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4 Лабузова Юлія Юріївна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Блажеєвський М. Є.)
5 Мирошниченко Юлія Олександрівна (наук. керівник – к. фарм. н., доц. Клименко Л. О.)
6 Олексієнко Тетяна Олександрівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Гриценко І. С.)
7 Ткаченко Олена Валентинівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Коваленко С. М.)
Фармакогностична школа
Докторські дисертації – 1
1 Малий Володимир Валентинович (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Хворост О. П.)
Кандидатські дисертації – 7
1 Авідзба Юлія Наліковна (наук. керівник – д. фарм. н., доц. Кошовий О. М.)
2 Водославський Василь Мирославович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Хворост О. П.)
3 Горяча Ольга Володимирівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Ковальова А. М.)
4

Кисличенко Олександра Анатоліївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Комісаренко А. М.)

5 Міщенко Володимир Анатолійович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Гарна С. В.)
6 Очкур Олександр Васильович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Ковальова А. М.)
7 Целюба Юлія Сергіївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Кисличенко В. С.)
Філософська школа
Докторська дисертація – 1
1

Артеменко Андрій Павлович (наук. консультант – д. філос. н., проф. Воропай Т. С.,
ХНУВС)
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Освітня діяльність у НФаУ ґрунтується на концептуальних засадах Законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна
ХХІ століття»), стратегічних документів державного та галузевого рівнів.
Національний фармацевтичний університет має унікальний кадровий потенціал і на високому рівні забезпечує діяльність національного навчального закладу, реалізуючи стратегічне завдання з підвищення якості освітніх послуг та забезпечення конкурентної спроможності в освітньому просторі. Навчально-виховний
процес та підготовка фахівців для фармацевтичної галузі України проводиться на сучасному рівні згідно з державними стандартами якості освіти.

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти визначені
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету
Міністрів України.
Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту
освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.
Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку вищої освіти є:
− особистісна орієнтація вищої освіти;
− формування національних і загальнолюдських цінностей;
− створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої освіти;
− постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
− запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
− формування в системі освіти нормативно-правових і організаційно-економічних
механізмів залучення і використання позабюджетних коштів;
− підвищення професійної компетентності працівників освіти, посилення їх державної і суспільної підтримки;
− розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;
− інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх просторів.
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Національний фармацевтичний університет надавав освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти, на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра
за 6 галузями знань і 14 спеціальностями:
Напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців
Галузь знань

Код та назва спеціальності
7.12020101 Фармація
8.12020101 Фармація
7.12020104 Технологія парфумерно-косметичних засобів

1202
Фармація

8.12020104 Технологія парфумерно-косметичних засобів
7.12020103 Технологія фармацевтичних препаратів
8.12020103 Технологія фармацевтичних препаратів
7.12020102 Клінічна фармація
8.12020102 Клінічна фармація

1201
Медицина

6.120102 Лабораторна діагностика
8.12010007 Лабораторна діагностика
6.030504 Економіка підприємства
7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

0305
Економіка та
підприємництво

8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
6.030507 Маркетинг
7.03050701 Маркетинг
8.03050701 Маркетинг
6.030601 Менеджмент

0306
Менеджмент
і адміністрування

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
8.03060107 Логістика
6.051401 Біотехнологія

0514
Біотехнологія

7.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
7.18010010 Якість, стандартизація, сертифікація

1801
Специфічні
категорії

8.18010010 Якість, стандартизація, сертифікація
8.18010021 Педагогіка вищої школи
8.18010018 Адміністративний менеджмент
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До складу навчально-методичного комплексу кожної спеціальності університету входять:
− освітньо-кваліфікаційна характеристика;
− освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра;
− навчальний план;
− анотовані програми з дисциплін;
− програма практичної підготовки та стажування;
− тематика курсових, дипломних та магістерських робіт (проектів).
Навчальний процес здійснюється відповідно до галузевих стандартів вищої освіти:
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП).
Навчальний процес з кожної спеціальності здійснюється за робочими навчальними
планами, розробленими відповідно до стандартів вищої освіти та типових навчальних
планів. Робочі навчальні плани розглядаються ученою радою та затверджуються ректором університету.
Велика увага у НФаУ приділяється якості навчання та оптимізації навчального процесу. Якість освіти відіграє важливу роль і розглядається як необхідна умова конкурування випускників на ринку праці. Організація навчального процесу в університеті визначає
якість підготовки студентів і є вирішальним фактором формування майбутніх спеціалістів.
Якісне надання освітніх послуг здійснюється завдяки чіткій організації навчального
процесу за всіма спеціальностями, методичного забезпечення навчального процесу, наукової роботи, підготовки наукових кадрів, інформатизації та комп’ютеризації, видавничої діяльності тощо.

Додатки до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT)
За дорученням МОЗ України науково-методичною лабораторією з питань фармацевтичної освіти розроблені Додатки до диплома про вищу освіту (Diploma supplement)
для випускників спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів». Розроблені додатки запроваджені до використання у навчальному процесі всіх фармацевтичних факультетів України (лист МОЗ України від 14.04.2014 р. № 23-01-9/76).

Акредитація та ліцензування
Діяльність за освітньою послугою, що ліцензується або акредитується, підтверджується відповідністю кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам. У висновках ДАК висвітлюються результати виконання
контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін, перелік зауважень (приписів) контролювальних державних органів, а також претензії юридичних і
фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу із заявленої для акредитації
спеціальності (акредитації закладу) за період підготовки (перепідготовки) фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про хід виконання цих заходів.
Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи,
прийняття рішень, їх оформлення, видачі, переоформлення ліцензій.
Ліцензійна експертиза передбачає наявність таких документів відповідно до
нормативних показників:
− обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги;
− результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг;
− кадрове забезпечення;
− матеріально-технічна база;
− навчально-методичне забезпечення;
− інформаційне забезпечення.
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Відповідно до плану проведення ліцензування та акредитації у 2013-2014 навчальному році у Національному фармацевтичному університеті проведено акредитацію спеціальностей:
8.12010007 «Лабораторна діагностика»;
7.12020101, 8.12020101 «Фармація».
Підготовлено пакет документів до проведення акредитації освітніх послуг, що
знаходиться на розгляді у Департаменті наукової діяльності та ліцензування МОН
України, а саме з:
− підвищення кваліфікації спеціалістів за галуззю знань 1202 «Фармація» з ліцензованим обсягом 5000 осіб;
− підготовки в інтернатурі за спеціальностями «Загальна фармація», «Клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 1500 осіб;
− підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих
навчальних закладів з ліцензованим обсягом 800 осіб;
− підготовки іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів з ліцензованим обсягом 300 осіб;
− підвищення кваліфікації іноземних фахівців з фармації з ліцензованим обсягом
150 осіб;
− підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) з ліцензованим обсягом 500 осіб;
− підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України з ліцензованим обсягом 200 осіб.
Підготовлено пакет документів до проведення ліцензування спеціальностей,
що знаходиться на розгляді у Департаменті наукової діяльності та ліцензування
МОН України, 6.010203 «Здоров’я людини» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»: розроблено та затверджено галузеві стандарти, типовий навчальний план, отримано дозвіл від МОЗ України на провадження освітньої діяльності.
− 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»;
− 8.03060107 «Логістика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Підготовлено пакет документів до ліцензування робітничих професій на базі
навчального центру «Перспектива» Національного фармацевтичного університету, а саме:
− розроблено та затверджено Концепцію освітньої діяльності навчального центру
«Перспектива» Національного фармацевтичного університету з надання освітніх
послуг у сфері професійно-технічної освіти;
− розроблено та затверджено «Положення про освітню діяльність навчального центру «Перспектива» Національного фармацевтичного університету»;
− розроблено навчальні програми для кожної робітничої професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
Ліцензування та акредитація фіксує й оцінює реальний стан готовності університету
до здійснення освітньої діяльності за заявленим напрямом, спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки і перепідготовки фахівців.
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Організація та проведення прийому абітурієнтів
Вступна кампанія 2013 р. проводилась відповідно до чинного законодавства,
згідно з планом роботи та Правилами прийому до Національного фармацевтичного університету. Прийом 2013 р. проведено прозоро та відкрито: був забезпечений
прозорий прийом на всі форми навчання; своєчасно оприлюднювались рейтингові списки та списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання; обов’язково і своєчасно
до абітурієнтів доводилась інформація щодо рішень приймальної комісії. Формування
рейтингових списків та наказів на зарахування проводилось в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Згідно з Планом МОЗ України в 2013 р. за державним замовленням на перший
курс зараховано 20 осіб, з них:
• за цільовим прийомом сільської молоді Харківської області – 4 особи;
• пільговий контингент – 4 особи.
План державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців
на 2013 р. виконаний повністю.
Загальна кількість зарахованих до НФаУ на всі курси за всіма формами навчання вітчизняних студентів склала 2282 особи:
Бакалаври,
спеціалісти

Магістри

546

63

Клінічна фармація
80
Технології парфумерно-косметичних засобів
101
Лабораторна діагностика
63
Педагогіка вищої школи
–
Промислової фармації
Технологія фармацевтичних препаратів
49
Якість, стандартизація та сертифікація
31
Біотехнологія
59
Промислова біотехнологія
–
Фармацевтична біотехнологія
–
Економіки та менеджменту
Економіка підприємства
36
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
–
Маркетинг
24
Менеджмент
24
Менеджмент організацій і адміністрування
–
(за видами економічної діяльності)
Логістика
–
Адміністративний менеджмент
–
Факультет ступеневої фармацевтичної освіти
Фармація
933
Разом
1946

7
3
14
46

Факультет
Фармацевтичний
Фармація
Медико-фармацевтичний

2
62
7
7
–
25
12
–
6
9
29
44
336
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Прийом студентів НФаУ і Коледжу НФаУ у 2013 році
Університет
Спеціальність

Фармація

вітчизн.
іноз.

Технологія парфумерно-косметичних
засобів

Клінічна фармація

вітчизн.
іноз.
вітчизн.
іноз.

Технологія
фармацевтичних
препаратів

вітчизн.
іноз.

Біотехнологія
Промислова біотехнологія

Денна
Вечірня Заочна
Рівень
Разом
підготовки бюджет контракт контракт контракт
спеціаліст

20

517

–

933

1470

магістр

–

11

52

44

107

магістр

–

373

–

130

503

спеціаліст

–

53

–

47

100

магістр

–

–

2

1

3

спеціаліст

–

1

–

–

1

магістр

–

1

–

–

1

спеціаліст

–

40

–

40

80

магістр

–

–

5

2

7

магістр

–

2

–

–

2

спеціаліст

–

23

–

26

49

магістр

–

–

–

2

2

магістр

–

4

–

–

4

бакалавр

–

52

–

7

59

магістр

–

5

2

–

7

магістр

–

7

–

–

7

бакалавр

–

63

–

–

63

магістр

–

14

–

–

14

бакалавр

–

10

–

–

10

бакалавр

–

24

–

8

32

вітчизн.

спеціаліст

–

–

–

4

4

магістр

–

17

–

8

25

іноз.

бакалавр

–

3

–

–

3

бакалавр

–

7

–

17

24

магістр

–

8

–

4

12

Менеджмент

бакалавр

–

9

–

3

12

Менеджмент організацій
і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

спеціаліст

–

–

–

12

12

магістр

–

6

–

–

6

магістр

–

9

–

–

9

спеціаліст

–

4

2

25

31

Фармацевтична біотехнологія
Лабораторна
діагностика

Економіка
підприємства

вітчизн.
іноз.

Маркетинг

Логістика
Якість, стандартизація
та сертифікація

магістр

–

12

25

25

62

Педагогіка вищої школи

магістр

–

10

15

21

46

Адміністративний менеджмент

магістр

–

2

10

17

29

20

1287

113

1376

2796

113

1376

2796

Разом по університету

34

1307
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Коледж НФаУ
Рівень
підготовки

Спеціальність

Денна

Вечірня

Заочна

бюджет контракт контракт контракт

Разом

молодший
спеціаліст

–

350

–

293

643

бакалавр

–

–

–

–

–

іноз.

молодший
спеціаліст

–

6

–

–

6

Аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

вітчизн.

молодший
спеціаліст

–

42

–

–

42

Виробництво
фармацевтичних
препаратів

вітчизн.

молодший
спеціаліст

–

32

–

–

32

–

430

–

293

723
723

вітчизн.
Фармація

Разом по коледжу

Загальний прийом

430

–

293

Денна

Вечірня

Заочна

бюджет контракт контракт контракт
20

1717
1737

Разом

113

1669

3519

113

1669

3519

Профорієнтаційна робота
Чітке планування профорієнтаційної роботи у 2013/2014 навчальному році стало запорукою успішного наступного набору. Питання профорієнтаційної та інформаційної роботи регулярно розглядались на засіданнях ректорської та вченої рад університету. Вся робота проводилась під безпосереднім керівництвом ректора університету.
Основними напрямами профорієнтаційної роботи приймальної комісії є:
• безпосереднє спілкування з майбутніми абітурієнтами під час різноманітних заходів;
• робота з управліннями та відділами освіти в регіонах;
• робота з обласними та районними центрами зайнятості;
• робота з регіональними центрами довузівської підготовки;
• робота з кафедрами університету щодо координації роботи у ЗОШ.
Презентації університету та розповсюдження інформаційних матеріалів проводились під час різноманітних заходів: на виїзних «Днях НФаУ» у регіонах України; на
виставках; на наукових семінарах, форумах та конференціях; на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директорів, вчителів хімії та біології) загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області; на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації НФаУ під час відряджень до інших регіонів України – викладачами та слухачами ІПКСФ; під час канікул та проходження навчальної та виробничої практики в різних
регіонах України – студентами; в аптечних установах, фармацевтичних фірмах – студентами-заочниками та випускниками університету.
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Для абітурієнтів були підготовлені презентаційно-інформаційні матеріали:
• кольорові плакати про спеціальності НФаУ формату А3 та А4;
• листівки з інформацією про умови прийому випускників загальноосвітніх навчальних закладів, молодших спеціалістів та бакалаврів до магістратури та отримання другої вищої освіти;
• таблиці періодичної системи Д. І. Менделєєва з інформацією про НФаУ українською та російською мовами;
• довідник «Абітурієнту НФаУ 2014»;
• 2 спеціалізовані випуски газети «Молодість фармації» для абітурієнтів;
• презентаційно-інформаційні матеріали про спеціальності НФаУ;
• презентаційно-інформаційні матеріали для розміщення у вагонах метро;
• публікації в газетах «Вечірній Харків», «Время», «Комсомольська правда», «Аргументы и факты».
Інформація про умови прийому до НФаУ була розміщена у 7 спеціалізованих
виданнях для абітурієнтів загальним тиражем близько 100 тисяч примірників.
Усього протягом 2013/2014 навчального року було проведено 45 презентацій університету в містах України.
Значна робота з налагодження зв’язків з керівництвом фармацевтичних та медичних
коледжів з метою залучення молоді до продовження навчання у НФаУ проводиться ректором, проректором з науково-педагогічної роботи (ступеневої фармацевтичної освіти),
завідувачами кафедр, які особисто проводили зустрічі зі студентами цих коледжів. У зустрічах взяли участь близько 3228 студентів. У пілотному тестуванні взяли участь
2127 студентів з 31 коледжу.
Продовжується профорієнтаційна робота у межах співпраці з Харківською
академією неперервної освіти: проведено 5 презентацій НФаУ, організовано 2 екскурсії на кафедри університету.
Однією з нових форм профорієнтаційної роботи є співпраця з регіональними центрами зайнятості. Представники НФаУ брали участь у масових профорієнтаційних заходах: «Веселка професій», «Ярмарок професій», «Марафон професій», «Випускник» та
ін. Сьогодні НФаУ підтримує зв’язки і проводить системну роботу з центрами зайнятості Харківської, Полтавської, Київської, Рівненської, Донецької, Луганської,
Чернігівської, Черкаської, Херсонської, Миколаївської Вінницької та Дніпропетровської областей.
У грудні 2013 року в межах профорієнтаційних заходів НФаУ був запрошений до
участі у I Профорієнтаційному конгресі учнівської молоді, організованому Центром зайнятості міста Стаханова за підтримки Луганського обласного центру зайнятості, відділу
освіти, РДА та ін.
Відзнакою плідної та творчої роботи приймальної комісії у цьому навчальному році стали Листи подяки від Харківської обласної бібліотеки для юнацтва за участь
у «Ярмарку вишів», Чигиринського районного центру зайнятості за участь у масовому
профорієнтаційному заході «День відкритих дверей», Карлівського районного центру
зайнятості за участь у «Ярмарку професій».
Традиційними стали зустрічі представників приймальної комісії НФаУ з випускниками Коледжу НФаУ в межах проекту «Від молодшого спеціаліста – до магістра». Так, у квітні 2014 р. відбулися 4 презентації НФаУ для молодших спеціалістів та
бакалаврів усіх спеціальностей коледжу.
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Основними напрямками роботи із залучення абітурієнтів є: презентаційне співробітництво з керівництвом навчальних закладів; безпосереднє спілкування з учителями
хімії та біології; постійне оновлення пропозицій кафедр школам, враховуючи вимоги
шкільних програм з хімії та біології; читання науково-популярних лекцій на базі шкіл та
виступи з науково-просвітницькими лекціями; участь у проведенні та суддівстві шкільних предметних олімпіад; здійснення наукового керівництва дослідницьких робіт МАН;
профорієнтаційна робота під час проведення наукових конференцій, виставок; організація екскурсій співробітниками НФаУ, музею історії, ботанічним садом НФаУ, кафедр;
кафедри брали участь в організації виїзних «Днів НФаУ» в регіонах України, гостинно
приймали у себе представників медичних (фармацевтичних) коледжів та училищ.
НФаУ взяв участь у заході «Ніч науки», який уперше відбувся 28 вересня 2013 року у
Харкові під патронатом Харківського міського голови.
Навчальною частиною НФаУ організовано та проведено навчання майбутніх
абітурієнтів на вечірніх та заочних підготовчих курсах.
Кафедри університету перейшли на новий якісний рівень співробітництва – за
школою постійно закріплена та співпрацює тільки одна кафедра. Протягом навчального
року було укладено 215 договорів і додатків до них (98 – школи м. Харкова, 117 – Харківської області та регіонів України).
Деканати факультетів разом с кафедрами проводять систематичну профорієнтаційну роботу серед школярів, беруть участь в учнівських олімпіадах з хімії та біології.
Деканат ступеневої фармацевтичної освіти координує профорієнтаційні заходи
та співпрацю з коледжами та училищами медичного та фармацевтичного профілів, роботу кафедр у цьому напрямку.
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ проводить роботу серед слухачів щодо можливостей отримання післядипломної освіти в університеті.
За навчальний рік проведено 6 «Днів відкритих дверей».
Сьогодні найпопулярнішим елементом електронних комунікацій є представництво
вишу в Інтернеті. Напрямки діяльності:
• інформаційно-довідкова консультація через електронну пошту;
• консультації по Skype;
• корпоративний сайт університету, розділ «Абітурієнт», де інформація регулярно оновлюється протягом року: для потенційних студентів НФаУ на офіційному
сайті представлена вся інформація про вступ та умови прийому; на сайті НФаУ
зареєструвались понад 1 000 абітурієнтів, для яких відбувається щотижневе розсилання персоналізованих повідомлень; електронні опитування абітурієнтів; у період вступної кампанії відбувається оперативне надання поточної інформації;
• робота з блогами і в соціальних мережах: створення аккаунтів у соціальних мережах «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook», «Blogger», де розміщується інформація про події в університеті. Загальна кількість переглядів – 12 500.
• організація рекламних кампаній в Інтернет-просторі;
• співпраця і розміщення різної інформації на освітніх порталах osvita.ua та
svitedu.com.ua;
• планування та організація маркетингових заходів щодо роботи з абітурієнтами.
Приймальна комісія працює протягом усього року: надано понад 1000 консультацій відвідувачам і понад 1500 консультацій за телефонними зверненнями.
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Контингент студентів НФаУ та коледжу за спеціальностями
і кваліфікаційними рівнями підготовки (станом на 01.01.2014 р.)
Денна

іноз.

вітчизн.

вітчизн.

вітчизн.

іноз.

Разом за
спеціальністю

спеціаліст

167

2

1551

4

–

–

4170

2

5896

магістр

–

–

10

1249

50

–

77

244

1630

спеціаліст

3

–

163

1

–

–

272

–

439

магістр

–

–

–

1

2

–

2

–

5

спеціаліст

3

–

94

–

–

–

129

–

226

магістр

–

–

–

5

6

–

3

–

14

Лабораторна
діагностика

бакалавр

5

–

164

12

–

–

–

–

181

181

магістр

–

–

61

–

–

–

–

–

61

61

Технологія фармацевтичних препаратів

спеціаліст

3

–

93

–

–

–

104

–

200

магістр

–

–

–

4

–

–

4

–

8

Форма фінансування
Спеціальність

Фармація
Технологія парфумерно-косметичних
засобів
Клінічна фармація

Рівень
підготовки

Бюджет

Контракт Контракт Бюджет

Контракт

Біотехнологія

бакалавр

–

–

128

–

–

–

36

–

164

Промислова
біотехнологія

магістр

–

–

5

–

2

–

–

–

7

Фармацевтична
біотехнологія

магістр

–

–

12

–

–

–

–

–

12

бакалавр

–

–

81

2

–

–

36

–

119

спеціаліст

–

–

–

–

–

–

13

–

13

магістр

–

–

17

–

–

–

20

–

37

бакалавр

–

–

52

–

–

–

35

–

87

магістр

–

–

8

–

–

–

9

–

17

бакалавр

–

–

30

–

–

–

25

–

55

–

–

–

–

–

–

16

–

16

–

–

12

–

–

–

–

–

12

–

–

13

–

–

–

–

–

13

Економіка
підприємства
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Маркетинг
Менеджмент

Менеджмент організаспеціаліст
цій і адміністрування
(за видами економічної
магістр
діяльності)
Логістика

магістр

Якість, стандартизація спеціаліст
та сертифікація
магістр

–

–

4

–

2

–

32

–

38

–

–

13

1

24

–

67

1

106

Разом

вітчизн.

Заочна

іноз.

Вечірня

вітчизн.

Університет

7526

444

240

208

171

12

169

104

83

13
144

Адміністративний
мененджмент

магістр

–

–

2

–

10

–

29

–

41

41

Педагогіка вищої
школи

магістр

–

–

10

–

15

–

37

–

62

62

181

2

111

0

5116

247

9459

9459

Разом студентів НФаУ:
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Коледж НФаУ

іноз.

вітчизн.

вітчизн.

вітчизн.

іноз.

Разом за
спеціальністю

молодший
спеціаліст

–

–

901

8

–

–

740

8

1657

бакалавр

–

–

107

–

–

–

–

–

107

Аналітичний
контроль якості
хімічних сполук

молодший
спеціаліст

–

–

94

–

–

–

–

–

94

94

Виробництво
фармацевтичних
препаратів

молодший
спеціаліст

–

–

122

–

–

–

–

–

122

122

–

–

1224

8

–

–

740

8

1980

1980

181

2

3747 1287

111

0

5856

255

11439

11439

Форма фінансування
Спеціальність

Фармація

Рівень
підготовки

Разом
Загальний контингент
студентів університету
та коледжу

Бюджет

Контракт Контракт Бюджет

Контракт

Разом

вітчизн.

Заочна

іноз.

Вечірня

вітчизн.

Денна

1764

Контингент студентів і всіх категорій, що навчалися в університеті у 2013-2014 н. р.,
склав 17948 осіб:
• Студенти НФаУ
– 9459
• Студенти Коледжу НФаУ
– 1980
• Магістранти (наукові)
– 13
• Аспіранти
– 109
• Докторанти
–5
• Здобувачі
– 81
• Слухачі та інтерни ІПКСФ
– 5899
• Слухачі підготовчого факультету – 194
• Слухачі підготовчих курсів
– 208
Випуск студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання у 2013-2014н.р. склав
1859 кваліфікованих фахівців. Разом з Коледжем НФаУ, який підготував 657 фахівців середньої ланки, випуск університету склав 2516 фахівців.

Випуск студентів у 2013/2014 н.р.

Спеціальність

Фармація

вітчизн.
іноз.

Разом

Університет
Денна
Вечірня
Заочна
Рівень
підготовки бюджет контракт контракт бюджет контракт
спеціаліст

82

174

–

–

776

1032

магістр

–

10

48

–

32

90

магістр

–

163

–

–

6

169

3

21

–

–

25

49

–

–

2

–

1

3

Технологія парфумерно- спеціаліст
косметичних засобів
магістр

39

Спеціальність
Клінічна
фармація

вітчизн.

Денна
Вечірня
Заочна
Рівень
підготовки бюджет контракт контракт бюджет контракт

Разом

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ за 2013/2014 н. р.

спеціаліст
магістр
магістр

іноз.
Технологія
спеціаліст
фармацевтичвітчизн.
магістр
них препаратів
Промислова
бакалавр
біотехнологія
Фармацевтична
магістр
біотехнологія
бакалавр
Лабораторна
діагностика
магістр
бакалавр
Економіка
спеціаліст
підприємства
магістр
бакалавр
Маркетинг
магістр
бакалавр
Менеджмент
спеціаліст
організацій
магістр
Логістика
магістр
спеціаліст
Якість,
вітчизн.
магістр
стандартизація
та сертифікація іноз.
магістр
Педагогіка вищої школи
магістр
магістр
Адміністратив- вітчизн.
ний менеджмент іноз.
магістр
Разом по університету

3
–
–

12
–
3

–
6
–

–
–
–

17
1
–

32
7
3

2

18

–

–

18

38

–

–

–

–

2

2

–

36

–

–

4

40

–

5

–

–

–

5

4
–
–
–
–
–
–
–

21
46
27
–
16
22
8
11

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
16
9
12
7
5
12

25
46
43
9
28
29
13
23

–

–

–

–

4

4

–

6
4
3
13
1
8
3
–
631

–
–
2
24
–
15
9
–
106

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
9
43
1
16
12
–
1028

6
4
14
80
2
39
24
–

–
–
–
–
–
–
94
725

106

1028

1859

Коледж НФаУ
молодший
вітчизн.
спеціаліст
Фармація

молодший
спеціаліст
вітчизн. бакалавр
Аналітичний контроль
молодший
якості хімічних
спеціаліст
лікарських сполук
Виробництво фармацев- молодший
тичних препаратів
спеціаліст
іноз.

Разом по коледжу

–

298

–

–

234

532

–

–

–

–

1

1

–

48

–

–

–

48

–

29

–

–
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Ліцензійні тестові іспити «Крок-1 Фармація» та «Крок-2 Фармація»
Сьогодні вища освіта України має використовувати кращі інноваційні технології зарубіжних країн. Це нерозривно пов’язано із запровадженням ліцензійного інтегрованого іспиту за галуззю знань «Фармація» спеціальностей 7.12020191 «Фармація», 7.12020102
«Клінічна фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів», який застосовується у більшості розвинених країн світу як сертифікаційний іспит, що визначає
необхідний для практичної діяльності фахівця рівень його професійної компетентності.
Система ліцензійних інтегрованих іспитів – комплекс засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первину спеціалізацію (інтернатуру), у вищих
закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.
Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному рівню згідно з вимогами державних стандартів вищої освіти.
Згідно з Положенням про ліцензійні інтегровані іспити він є складовою частиною
державної атестації випускників. Ліцензійні іспити здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою галузей знань «Медицина» і «Фармація
Із 2013 року відповідно до Порядку проведення ліцензованих інтегрованих іспитів,
який погоджений МОЗ України від 29.04.2013 р., уведено новий порядок підготовки та
проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок».
Експерти НФаУ брали участь у фаховій експертизі банку тестових завдань «Крок-1
Фармація» та «Крок-2 Фармація», яка проходила у листопаді – грудні 2013 р. у Центрі
тестування при МОЗ України (м. Київ).
Експертами НФаУ розроблені 1200 нових тестових завдань українською, російською
та англійською мовами для спеціальностей:
«Фармація Крок-1» – 300
«Фармація Крок-2» – 300
«Крок-2 Клінічна фармація» – 200
«Крок-2 Технологія парфумерно-косметичних засобів» – 200
«Крок-2 Лабораторна діагностика» – 200
Уперше 4 лютого 2014 р. проведено тестовий пілотний іспит «Крок-2 Лабораторна
діагностика».

Результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів
Рік
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11
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–
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–
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5
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6
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–

–

–

256
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2
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Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професійних знань і вмінь студентів вищого фармацевтичного закладу освіти (фармацевтичних
факультетів) мінімально необхідному рівню кваліфікації відповідно до державних кваліфікаційних вимог.
Система діагностики знань провізорів з використанням тестових технологій у процесі контролю та самоконтролю провізорів сприяє розвитку діагностичних здібностей
студентів, що особливо важливо для формування професійної компетентності майбутніх
фахівців фармації.

Методичне забезпечення навчального процесу
В університеті усі навчальні дисципліни на 100% забезпечені навчально-методичним
комплексом: підручник – навчальний посібник – методичні рекомендації – тестові завдання.
Одним із завдань Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти
та Центральної методичної ради (ЦМР) є експертиза змістовного наповнення підручників і навчальних посібників. Постійно проводиться аналіз та підготовка до розгляду на
ЦМР всієї методичної літератури університету.
Щорічно затверджується план видання навчально-методичної літератури кафедр та
структурних підрозділів університету.
Підручники та навчальні посібники видаються з грифами МОЗ та МОН України,
змістовне наповнення яких відповідає навчальним програмам. Кожен підручник та навчальний посібник, що надсилається до МОЗ та МОН України, відповідає вимогам наказу № 73/131 від 16.02.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок підготовки
навчальної та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації», проходить відповідну зовнішню та внутрішню експертизу.
У 2013-2014 навчальному році колективами авторів отримано грифи МОЗ України «Національний підручник» на такі видання:
1. Аптечна технологія ліків: Тихонов О. І., Ярних Т. Г.
2. Біохімія: Загайко А. Л., Александрова К. В., Скляров О. Я. та ін.
3. Клінічна фармація: за ред. В. П. Черних, І. А. Зупанця, І. Г. Купновицької.
4. Менеджмент та маркетинг у фармації: ч. І. Менеджмент у фармації; Менеджмент
та маркетинг у фармації: ч. ІІ. Маркетинг у фармації: Мнушко З. М., Діхтярьова
Н. М.
5. Органічна хімія: Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С.
6. Промислова технологія лікарських засобів: Чуєшов В. І., Гладух Є. В., Сайко І. В.
та ін.
7. Технологія ліків промислового виробництва у 2-х частинах: Чуєшов В. І., Гладух Є. В.,
Рубан О. А. та ін.
8. Фармакогнозія: Кисличенко В. С., Дармограй Р. Є., Хворост О. П. та ін.
9. Фармацевтична ботаніка: Сербін А. Г., Сіра Л. М., Слободянюк Т. О.
10. Фахова мова фармацевта: Світлична Є. І., Берестова А. А., Тєлєжкіна О. О.
11. Фізична та колоїдна хімія: Кабачний В. І., Осіпенко Л. К., Грицан Л. Д. та ін.
За участі фахівців науково-методичної лабораторії у 2013-2014 н. р. розроблено, затверджено та видано 8 положень НФаУ:
− Положення про організацію заочної форми навчання у НФаУ;
− Положення про безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників Національного фармацевтичного університету;
− Положення про експертизу дистанційного курсу;
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−

Положення про дистанційну форму навчання у Національному фармацевтичному університеті;
− Положення про Центральну методичну раду Національного фармацевтичного
університету;
− Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумернокосметичних засобів» у Національному фармацевтичному університеті;
− Положення про порядок підготовки та захисту дипломної роботи у НФаУ;
− Положення про порядок підготовки та захисту магістерської роботи у НФаУ.
Співробітниками науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти
розроблені та запроваджені в навчальний процес методичні рекомендації «Методологія
створення якісних стандартизованих тестів для діагностики навчальних досягнень студентів», «Організація та проведення лабораторних, практичних та семінарських занять».

Центральна методична рада НФаУ
У поточному році ЦМК, яка була дорадчим органом університету, згідно з рішенням
ученої ради НФаУ протокол № 5 від 23.12.2013 р. та наказом ректора № 35 від 23.01.2014 р.
реформовано на Центральну методичну раду (ЦМР). Вона є постійно діючим органом
управління, забезпечує керівництво, координацію та аналіз навчальної та навчально-методичної діяльності університету з метою підвищення якості підготовки фахівців.
Затверджено склад ЦМР. Створені нові методичні профільні комісії з технологічних,
біомедичних, хімічних, економіко-управлінських і соціально-гуманітарних дисциплін та
методичну комісію Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.
Робота ЦМР здійснюється згідно з планом роботи за напрямками:
− Рейтингові складові методичного забезпечення навчального процесу.
− Створення базових та національних підручників спеціальностей «Фармація».
− Організація та контроль самостійної роботи студентів заочного відділення.
− Упровадження дистанційної форми навчання у НФаУ.
− Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу згідно з вимогами
кредитно-модульної системи.
− Підготовка та проведення ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2».
− Наповнення та підтримка інформації сайтів кафедр НФаУ.
− Затвердження екзаменаційних білетів для державної атестації.
− Затвердження видань навчально-методичної літератури.
Головна увага у діяльності ЦМР НФаУ приділяється питанням забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи якісними і сучасними підручниками,
посібниками та іншими навчальними матеріалами та експертизі змістовного наповнення підручників і навчальних посібників. На засіданнях ЦМР розглянуто та затверджено
близько 100 навчально-методичних видань.
На постійному контролі знаходиться питання з упровадження дистанційної форми навчання у НФаУ. Проводиться розробка електронних навчальних курсів, навчальних
планів окремих дисциплін, підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання.
Особлива увага приділяється питанню щодо розміщення на сайті Центру дистанційних
технологій навчання та забезпечення електронних матеріалів кафедр для самостійної
роботи. Дистанційну форму навчання планується ліцензувати та впроваджувати на заочному відділенні.
На кожному засіданні ЦМР проводився аналіз показників якості освіти та їх відповідність державним стандартам, зокрема розглядалися питання щодо підготовки, проведення та результатів ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2», які в системі медичної
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освіти є формою зовнішнього оцінювання якості підготовки фахівців. Розглянуто питання щодо зміни структури ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2» на 2014-2015 н. р. з
урахуванням проведення цих іспитів у студентів заочної форми навчання.
На постійному контролі знаходяться питання впровадження дистанційних технологій навчання та сучасних засад використання мультимедійних технологій у навчальному
процесі. Планується організувати підвищення кваліфікації лекторів.
Про особливості організації навчального процесу у студентів заочної форми навчання та про підготовчу роботу до перевірки моніторингової групи МОЗ України розглянуто на червневому розширеному засіданні ЦМР.

Робота методичного кабінету
Співробітниками методичного кабінету за звітний період проведена така робота:
• методична допомога викладачам кафедр університету;
• ведення модуля методичного забезпечення викладання дисциплін у автоматизованій системі управління навчальним процесом;
• відвідування та аналіз відкритих показових занять та лекцій;
• вивчення, узагальнення та запровадження передових навчальних технологій (відвідування провідних ВНЗ, інтернет-ресурси);
• співпраця з бібліотекою та видавництвом з питань електронних підручників та
нових видань літератури.
Протягом навчального року працювала «Школа молодого викладача». Було розроблено тематичний план та методичне забезпечення занять зі слухачами. За результатами
роботи та захисту рефератів 22 викладача отримали сертифікати.
У методичному кабінеті працювали постійно діючі виставки «Типові програми»,
«Школа молодого викладача», «Нові надходження літератури», «Електронні освітні ресурси».

Робота опорних кафедр
Акцент у роботі опорних кафедр у 2013-2014 н. р. був спрямований на підготовку та
видання підручників з грифом МОЗ України «Національний». Також опорні кафедри проводили узагальнення та поширення кращого досвіду організації навчально-методичної
роботи, поліпшення теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців фармації,
а також узагальнення досвіду підвищення кваліфікації та фахової майстерності професорсько-викладацького складу, працівників системи охорони здоров’я, якщо йдеться про
опорні кафедри закладів післядипломної освіти МОЗ України.
Відповідно до наказу МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86» було визначено опорними 30 кафедр НФаУ напряму «Фармація» за спеціальностями: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія
парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аптечної технології ліків
Фізіології та анатомії людини
Біологічної хімії
Біотехнології
Ботаніки
Заводської технології ліків
Іноземних мов
Клінічної лабораторної діагностики
Клінічної фармакології з фармацевтичною опікою
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•
•
•
•
•
•
•

Технології парфумерно-косметичних
засобів
Медичної хімії
Менеджменту та маркетингу
у фармації
Організації та економіки фармації
Органічної хімії
Промислової фармації
Процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
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•
•
•
•
•
•
•

Технології ліків
Товарознавства
Токсикологічної хімії
Українознавства та латинської мови
Управління та економіки підприємства
Управління якістю
Фармакогнозії

•
•
•
•
•
•
•

Фармакоекономіки
Фармакоінформатики
Фармакології
Фармацевтичної хімії
Фізики
Фізичної та колоїдної хімії
Хімії природних сполук

і 3 опорних кафедри післядипломної освіти Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ:
• Управління та економіки фармації
• Загальної фармації та безпеки ліків
• Якості, стандартизації і сертифікації ліків.
Відповідно до листа ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти
МОЗ України» від 01.04.2014 р. № 23-01-9/71 перерозподілені функції та визначені нові
опорні кафедри:
1. Соціальної фармації – дисципліна «Фармацевтичне правознавство» для спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних
засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів».
2. Патологічної фізіології – дисципліна «Фармакогенетика» для спеціальності «Клінічна фармація».
Протягом звітного періоду опорними кафедрами НФаУ були організовані та проведені робочі науково-методичні наради, спільні засідання завідувачів опорних, однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів МОЗ
України, де розглядалися актуальні питання вдосконалення навчального процесу, з них:
− порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2» у студентів спеціальностей «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
− формування банку тестових завдань для складання ліцензійних іспитів «Крок-1»
та «Крок-2» спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
− обговорення та розробка робочих навчальних програм;
− викладання лекційного курсу та проведення лабораторних і семінарських занять
за умов раціональної організації самостійної роботи студентів;
− організація навчального процесу на факультеті заочної (дистанційної) форми навчання;
− необхідність удосконалення навчальних планів і програм;
− обговорення типових програм з дисциплін галузі знань «Фармація», які навчаються за кредитно-модульною системою;
− підвищення якості практичної підготовки на лабораторних заняттях та під час
виробничої практики;
− організація виконання дипломних, магістерських робіт (проектів);
− підготовка підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій;
− підвищення ефективності навчального процесу;
− запровадження новітніх технологій навчання у педагогічний процес.
Викладачі опорних кафедр приділяють увагу навчально-методичному забезпеченню
дисциплін, наполегливо працюючи в цьому напрямку і створюючи типові програми,
типові навчальні плани, підручники, навчальні посібники.
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Опорні кафедри під час навчального процесу застосовують інформаційні та комп’ютерні технології:
− лекції у вигляді мультимедійних слайдів, відеофільмів для лабораторних занять;
− організація самостійної роботи за допомогою телебачення (трансляції навчальних відеофільмів);
− тестовий контроль, комп’ютерні опитування на семінарах та під час підготовки
до ліцензійного іспиту.
Розроблені в системі електронного навчання Moodle навчально-методичні матеріали (програми навчальних дисциплін, календарні плани лекцій та занять, презентації
лекцій, банк тестів з дисциплін, питання до проміжних і підсумкових модульних контролів тощо) з нормативних дисциплін, які викладаються на опорних кафедрах студентам
спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів».
Опорні кафедри НФаУ застосовують таку ефективну форму обміну досвідом, якою є
підготовка, проведення та всебічне обговорення показових і відкритих різних за формою
навчальних занять.
Для підвищення якості викладання, обміну досвідом запрошувались закордонні лектори. У межах міжнародного співробітництва та для поширення досвіду викладання однопрофільних дисциплін викладачі опорних кафедр протягом звітного періоду з метою
обміном досвіду викладання дисциплін студентам та читання лекцій майстер-класу відвідували зарубіжні ВНЗ.
Роль фармацевтичної освіти в професійній діяльності сучасного провізора висвітлювалась протягом звітного періоду у засобах масової інформації.
Протягом 2013-2014 н. р. опорні кафедри брали участь у виставках та семінарах у
межах науково-практичних заходів.
Надання консультативно-методичної допомоги з питань організації викладання дисциплін однопрофільним кафедрам фармацевтичних факультетів інших вузів.
За звітний період проведена експертиза рукописів навчальної літератури та навчальних програм, представлених на рецензію кафедрами інших ВМНЗ.

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників
Науково-методична лабораторія є головним координатором з питань підвищення
професійного рівня науково-педагогічних працівників. З метою підвищення педагогічної
майстерності та обміну досвідом протягом 2013-2014 н. р. викладачами Національного
фармацевтичного університету проведено 322 відкритих заняття, з них: лекцій «майстерклас» – 32; лекцій – 159; лабораторних занять – 56; практичних занять – 71; семінарів – 4.
Налагодження системи відкритих занять і лекцій з метою опанування сучасних інноваційних технологій навчання є сьогодні першочерговим завданням.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Протягом
2013-2014 н. р. підвищили кваліфікацію 511 викладачів університету:
Цикли підвищення кваліфікації

Разом

Форми підвищення
кваліфікації

Разом

09.09-08.10.2013 р. «Основи педагогічної майстерності» –
для доцентів, ст. викладачів, викладачів, асистентів

11

Участь у конференціях

211

14.10-12.11.2013 р. «Психологія професійної діяльності
викладача вищої школи» – для доцентів, ст. викладачів,
викладачів

6

Участь у семінарах

19

11-13.12.2013 р. «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів

5

Школа молодого
викладача

22
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Форми підвищення
кваліфікації

Разом

Цикли підвищення кваліфікації

Разом

21.01-19.02.2014 р. «Методика викладання у вищій школі» – для професорів, доцентів, ст. викладачів

25

Вебінари

7

25.02-27.03.2014 р. «Лекторська майстерність викладача»
– для доцентів, ст. викладачів, викладачів

26

Тренінги

10

31.03-30.04.2014 р. «Основи психолого-педагогічної
підготовки викладачів» – для доцентів, ст. викладачів,
викладачів, асистентів

12

Курси англійської
мови

7

13.05-12.06.2014 р. «Сучасні технології навчання» – для
викладачів

12

Стажування

19

11.03-09.04.14 р. «Інноваційні підходи до викладання
медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти»

15

Конгреси та з’їзди

61

Курси підвищення кваліфікації на базі інших ВНЗ

31

Розробка дистанційного курсу

11

Психологічна служба
Особливістю діяльності психологічної служби НФаУ у 2013-2014 н. р. було зосередження уваги на забезпеченні оптимальних психологічних умов для професійного розвитку майбутніх фахівців фармацевтичної галузі, сприянні вихованню відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку.
Протягом звітного періоду психологічною службою було проведено:
Індивідуальне консультування студентів, магістрантів, науково-педагогічних працівників, співробітників та батьків студентів з метою надання психологічної допомоги у подоланні
психотравмувальних ситуацій та полегшення процесу соціалізації студентів; з проблем
особистісного та професійного розвитку, спілкування з ровесниками, викладачами, батьками; студентам щодо написання резюме та формування психологічної готовності до співбесіди з роботодавцями; у подоланні комплексів неповноцінності, невпевненості у собі,
страхів, стресів тощо: студенти – 163, викладачі і співробітники – 44, батьки студентів – 9.
Бесіди зі студентами з метою попередження негативних звичок (куріння, наркоманії,
алкоголізму) – 33.
Бесіди зі студентами з метою формування психологічної готовності до тестових ліцензійних іспитів «Крок» – 67.
Бесіди з науково-педагогічними працівниками з методичних проблем і проблем педагогічної майстерності – 23.
Індивідуальна психодіагностика (211 осіб), об’єктом якої був емоційний стан студентів;
особистісні риси і якості студентів, магістрантів з метою стимулювання їх особистісного
та професійного розвитку; психічні стани особистості; міжособистісні відносини тощо.
Розроблено анкету «Адаптація першокурсників» та проведено психологічне дослідження студентів-першокурсників медико-фармацевтичного факультету щодо визначення проблем адаптації студентів до нових умов навчання – 34.
Проведено науково-популярні семінари та тренінги для студентів: «Моя майбутня професія – шлях до успіху»; «Керування собою та своїми можливостями»; «Пізнай себе»;
«Вдалий старт»; «Майстерність публічного виступу»; «Комунікативні навички»; «Успішне працевлаштування»; «Я обираю щастя», «Як успішно пройти співбесіду».
Проведено науково-популярні лекції та семінари на теми: «Емоції та здоров`я»; «Здоровий образ життя» (на виконання державної цільової програми «Репродуктивне здоров’я
нації»); «Успіх як стиль життя» (з метою профорієнтації для студентів Коледжу НФаУ).
Сумісно с науковою бібліотекою НФаУ проведено книжкові виставки: «Психологія –
одна з провідних наук ХХІ століття»; «Вибір молоді – здоров`я»; «Психологія у віках».
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Сектор моніторингу якості освіти НФаУ
У 2013-2014 н.р. було завершено роботу зі створення системи внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності у НФаУ і визначено основні напрямки діяльності сектора моніторингу якості освіти.
Основна мета діяльності сектора у НФаУ полягає в упровадженні «Положення про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та моніторингу якості
освітніх послуг у НФаУ.
В університеті значну роль відводять контролю знань студентів. За минулий період
сектор брав участь в організації та проведенні контролю рівня засвоєння студентами НФаУ
знань, що проходив у таких формах, як ректорський контроль, ліцензійні тестові іспити.
Аналіз результатів дозволив виявити найбільш проблемних студентів, групи, кафедри,
викладачів; причини низької ефективності їх роботи. Результати аналізу було оприлюднено на вченій раді. Також було підготовано дані щодо результативності зимового / літнього підсумкового контролю.
Слід зазначити, що контроль реалізується не тільки серед студентських груп, але і на
кафедрах. Було перевірено 17 кафедр (аналізувалося ведення журналів обліку роботи
викладачів, електронних журналів, стану навчально-методичної літератури, проведення
консультацій і т. ін.).
У лютому 2014 року було проведено аналіз успішності складання зимової сесії іноземними студентами усіх курсів. За результатами аналізу виділені дисципліни – «лідери»
за кількістю студентів, які набрали найменші показники, а також було виділено групи
факторів, які впливають на низький рейтинг. Висновки було докладено на ректорській
раді.
Співробітниками сектора у співпраці з навчальним відділом було розроблено «Положення про рейтинг викладачів НФаУ» та спільно з навчальним відділом і деканатами
«Положення про рейтинг студентів НФаУ».
Одним з напрямів роботи сектора моніторингу якості освіти є проведення соціологічних досліджень з метою поліпшення якості навчання у НФаУ.

Студентські олімпіади
Олімпіада є змаганням студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.
Олімпіада проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, активізації творчої діяльності студентів. Вона є
критерієм скерування кращих студентів, переможців відбіркового туру для участі у міжнародних та всеукраїнській олімпіадах.
Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться на підставі наказу «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» і відповідного положення, затверджених МОН
України, та наказу ректора НФаУ.
Пріоритетним завданням у 2014 році було розширення переліку олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей для участі студентів НФаУ.
Так, упродовж 2013/2014 н. р. на базі Національного фармацевтичного університету
було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з чотирьох спеціальностей: «Фармація», «Економіка підприємства», «Промислова біотехнологія», «Маркетинг»
і чотирнадцяти навчальних дисциплін: неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, фармакологія, латинська мова, українська мова, іноземна мова, безпека життєдіяльності, історія України, медична біологія, фізика, фінансовий менеджмент, економічна теорія, фармакоінформатика. Брали участь 165 студентів, з них стали переможцями 69 студентів, грамотами за відмінні знання з окремих дисциплін було відзначено 26 студентів.
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ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проходив у базових вищих навчальних закладах України. Студенти НФаУ брали участь в олімпіаді з чотирьох спеціальностей: «Маркетинг» (почесна грамота за перемогу в номінації «За глибину та коректність
розв’язання завдань»); «Фармація» (третє командне місце); «Менеджмент організацій та
адміністрування»; «Промислова біотехнологія» (третє командне місце) та з трьох дисциплін: хімія (диплом МОН України ІІ ступеня), латинська мова (диплом МОН України ІІ
ступеня) та українська мова (диплом за перемогу в номінації «Креативність мислення»).

Видавнича діяльність
•

У 2013 році вийшло з друку 157 видань, з яких 94 за рахунок університету і 63 видання профінансували спонсори.
• Англійською мовою вийшло 11 видань: 2 підручники, 3 навчальних посібники з
грифами МОН України, 6 навчальних посібників з грифом ЦМК НФаУ.
• Загалом видано: 9 підручників, 46 навчальних посібників, з них 17 з грифом МОН
України.
• Загальний тираж виданої літератури склав 34610 примірників.
• Стабільно виходять наукові журнали «Вісник фармації», «Клінічна фармація»,
«Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та газета «Молодість фармації»,
видавцем яких є університет.
• Випускаються наукові журнали, співзасновником яких є НФаУ: «Фармацевтичний журнал», «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації», «Український біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».
У квітні 2014 року гриф базового національного отримали 11 підручників, це: «Біохімія», «Фармакогнозія», «Промислова технологія лікарських засобів», «Фармацевтична
ботаніка», «Фахова мова фармацевта», «Аптечна технологія ліків», «Фізична та колоїдна
хімія», «Органічна хімія», «Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. 1. Менеджмент у
фармації», «Технологія ліків промислового виробництва», «Клінічна фармація».
Пріоритетним завданням у 2013 році залишалось забезпечення навчальною літературою студентів, які навчаються на англійській мові. У 2013 році вийшло 11 англомовних
видань, з них 2 підручники, 3 навчальних посібники з грифами МОН України, 6 навчальних посібників з грифом ЦМК НФаУ.
Найбільш вагомими англомовними навчальними виданнями 2013 року є підручники з грифами МОН України: Pharmaceutical botany (Фармацевтична ботаніка), автори
Гонтова Т. М., Сербін А. Н., Марчишин С. М. та ін.; Understanding and using English in
proﬁency, автори Торяник Л., Пузик А.; а також навчальні посібники з грифами МОН
України: Pharmaceutical chemistry. Lectures for English speaking students (Фармацевтична
хімія. Лекції для англомовних студентів), автори Георгіянц В. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О.
та ін..; Basics of bioethics and biosafety (Основи біоетики та біобезпеки), автори Мороз В. А.,
Пропіснова В. В., Отрішко І. А., Шебеко С. К.; Information Technology in Pharmacy (Інформаційні технології у фармації), автори Пєнкін Ю. М., Яценко Н. М., Вельма С. В., Нессонова М. М.
На сьогодні студенти забезпечені англомовною літературою з більшості дисциплін,
але поряд з цим є предмети, з яких у бібліотеці відсутня навчально-методична література. Підготовку та випуск навчальної літератури англійською мовою необхідно продовжити, щоб забезпечити усі дисципліни навчальною літературою, спеціально підготовленою та адаптованою до навчання іноземних англомовних студентів.
За рахунок сторонніх видавництв та спонсорських коштів видано 5 підручників, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 21 навчальний посібник з грифом ЦМК НФаУ
та інших вузів, 10 монографій.
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Реалізація навчальної літератури. У 2013 році реалізовано 2 400 примірників навчальної літератури на суму 169 997,65 грн, зокрема ВНЗ України реалізовано 1486 примірників на суму 143 702,00 грн, студентам – 914 примірників на суму 26 295,00 грн. Найбільший обсяг реалізації навчальних видань припадає на кафедри: промислової фармації – 43 975,75 грн (301 примірник); клінічної фармації з фармацевтичною опікою –
31 355,00 грн (203 примірника); українознавства та латинської мови – 16 830,00 грн (192 примірника); фармацевтичної хімії – 15 070,00 (116 примірників).
Видавничим центром у 2013 році:
• проведена повна обробка і підготовка до друку 103 видань загальним обсягом
7604 сторінки авторського тексту і загальним тиражем 11760 примірників;
• надано 16 номерів ISBN;
• забезпечена постійна передача е-версій навчальної літератури до бібліотеки;
• за рахунок університету випущено у світ 94 видання;
• забезпечено розміщення інформаційних матеріалів університету у 12 Довідниках для абітурієнтів і 14 газетах, Харківському метрополітені, телефонних довідниках «Харків. Золоті сторінки. 2013»;
• забезпечені підготовка і тиражування достатньої кількості презентаційно-інформаційних матеріалів для профорієнтаційної роботи;
• забезпечені підготовка до друку та випуск наукових журналів «Вісник фармації»,
«Клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» і газети «Молодість фармації»;
• забезпечено розміщення повнотекстових версій наукових журналів на сайтах університету та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського;
• оновлено матеріали видавничого центру на сайті університету;
• за передплатою наукових журналів на рахунок НФаУ надійшло 91497 грн;
• у результаті реалізації навчальних видань університетом отримано майже 170 000 грн;
• виконано 21 замовлення відділів із закупівлі бланкової продукції;
• укладено і виконано 35 договорів з тиражування брошур, журналів, газети, інформаційних матеріалів, розміщення реклами у ЗМІ.
Випуск періодичних видань. НФаУ є співзасновником та видавцем наукових фахових журналів «Вісник фармації», «Клінічна фармація» і «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», які стабільно виходять чотири рази на рік. Крім того, НФаУ є співзасновником наукових фахових журналів «Управління, економіка та забезпечення якості
в фармації», «Український біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний журнал»,
«Фармацевтичний часопис».
Наукові журнали НФаУ внесені до переліку фахових видань для опублікування результатів дисертаційних робіт, реферуються в Українському реферативному журналі,
реферативних журналах «Хімія» (РАН, Росія) та «Chemical Abstracts» (США). Повні електронні копії журналів представлені на сайтах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і НФаУ (також і англомовні версії). Укладено договір про внесення наукових
журналів до наукометричної бази НЕБ і Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).
Університетська газета «Молодість фармації» стабільно виходить з 2002 року один
раз на місяць та висвітлює усі аспекти життя університету.
Завдання на 2014-2015 навчальний рік.
Директору видавничого центру забезпечити:
• першочергове видання навчальної літератури для забезпечення дисциплін спеціальностей «Фармація» та «Лабораторна діагностика» українською, російською
та англійською мовами;
• планування та поетапне видання базових національних підручників, створених
викладачами університету;
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•

контроль якості навчальної літератури, чітке планування тиражів видань відповідно до контингенту студентів;
оновлення і тиражування презентаційно-інформаційних матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи;
забезпечення підготовки наукових журналів відповідно до вимог МОН України
та наукометричних баз.

Наукова бібліотека
Наукова бібліотека НФаУ посідає одну з ключових позицій в інформаційному забезпеченні навчально-виховного та науково-дослідного процесів. Усіма структурними
підрозділами НБ НФаУ протягом року було обслуговано 23499 студентів та викладачів.
Книговидача становить 760333 пр. літератури. Кількість відвідувань бібліотеки становить
272772. За звітний період документальний потенціал наукової бібліотеки зріс до 570601 пр.
літератури, серед них 492463 пр. – навчальні видання, 52982 пр. – наукові. Минулого року
фонд бібліотеки поповнився на 11664 пр. літератури. Головним джерелом надходження
навчально-методичних видань залишився видавничий центр університету.
НБ активно інтегрує до електронного простору, створюючи високоякісний електронний контент, і розширює канали доступу до нього.
Значну роль у цьому процесі відіграє електронна бібліотека (е-бібліотека) як інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати і ефективно використовувати різноманітні колекції електронних ресурсів. Через електронний каталог здійснюється доступ до
електронних навчально-методичних видань, наукових, довідкових, періодичних видань
видавничого центру університету, колекцій авторефератів дисертацій науковців, захищених у НФаУ.
Електронний каталог на сьогодні містить бібліографічні записи на 108000 документів. За звітний період зафіксовано 73000 звернень користувачів до електронного каталогу.
Щорічно бібліотекою проводиться значна робота з інформаційного наповнення та
оновлення баз даних «Книгозабезпечення навчального процесу НФаУ» та «Праці вчених
НФаУ», безпосередньо пов’язаних з електронним каталогом.
Невід’ємною частиною електронних ресурсів університету є Електронний архів НФаУ,
який на цей час нараховує 4222 одиниці електронних документів завдяки активній і наполегливій роботі кафедр та бібліотеки.
Перспективним напрямом роботи Наукової бібліотеки НФаУ є подальше впровадження автоматизованої книговидачі на всіх пунктах обслуговування, електронного формуляра та пластикового читацького квитка (з ідентифікаційною міткою). З цією метою
колективом бібліотеки здійснено штрих-кодове маркування фонду навчальної та наукової літератури. Користувач може переглянути свій електронний формуляр шляхом авторизації на сайті бібліотеки.
НБ НФаУ з 2013 року стала учасником проекту «Єдина картка читача», який передбачає доступ до фондів і електронних ресурсів у читальних залах бібліотек ВНЗ м. Харкова, які приєдналися до проекту.
Бібліотека є активною учасницею проекту ELibUkr, що дало змогу протягом 2013-2014 н. р.
викладачам та студентам університету користуватись світовими науковими базами даних: ProQuest Biological Science Collection; ProQuest Dissertations & Theses A&I; ProQuest
Health Management; BioOne; The Natural Standard Database; Scopus; McGraw-Hill eBook
Library; McGraw-Hill Access Medicine; McGraw-Hill Access Pharmacy; SciFinder: Chemical
Abstracts Service, The AAPS Journal, AAPS PharmSciTech, Pharmaceutical Research British
Medical Journal: BMJ Learning, BMJ Portfolio, BMJ Best Practice Pediatric Neurology Briefs,
Web of Science.
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Бібліотека здійснює комплексний підхід до формування інформаційної культури майбутніх фахівців, використовуючи засоби і методи коригування та управління цим процесом; надає можливість об’єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність
користувачів. З цією метою бібліотека проводить тренінги, семінари та консультації для
студентів і викладачів.
Наукова робота бібліотеки. У 2013 році Науковою бібліотекою НФаУ проведена
науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти». У межах конференції були обговорені проблеми та
перспективи розвитку інформаційного забезпечення науки і освіти бібліотеками України. В заході взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ і бібліотек України
і Росії.
Конференція продемонструвала високий загальний рівень наукових досліджень у бібліотечній галузі, зростаючі міжбібліотечні зв’язки, активну та якісну інтеграцію бібліотечних фахівців та установ в електронне середовище. За результатами був виданий збірник матеріалів науково-практичної конференції, учасники отримали сертифікати.
У НБ НФаУ продовжується робота над дисертаційним дослідженням «Електронне
видання як засіб поповнення бібліотечних фондів України» (Каїді В. В.).
За звітний період співробітниками НБ НФаУ було опубліковано 3 наукові статті у
фахових журналах, 14 доповідей і тез у збірниках матеріалів конференцій.
Культурно-просвітницька робота НБ НФаУ є невід’ємною складовою її роботи і
спрямована на популяризацію культурної спадщини, виховання національної, морально-етичної свідомості користувачів бібліотеки.
Плідною була робота започаткованого у бібліотеці літературно-естетичного клубу
«Гармонія»: проведено засідання клубу за участі молодих прозаїків та ліриків і презентація літературного журналу «Етюд–вест»; організовано творчу зустріч з письменницеюфантастом Л. Астаховою; експонувалася книжкова виставка її романів. Протягом року
учасники клубу «Гармонія» відвідували Харківську філармонію, театр ім. Т. Г. Шевченка,
Будинок актора, презентацію письменницького альманаху «Квартали» в клубі Національної спілки письменників м. Харкова.
НБ НФаУ спільно з Харківським історичним музеєм було проведено цикл краєзнавчих лекцій «Історія Слобожанського краю»: «Заснування міста Харкова» та «Харківська
архітектура». Продовженням цього циклу стала етнографічна стендова виставка «Стежками рідного краю», книжкова виставка «Харків крізь призму століть».
Використання ІТ дає змогу в новому форматі представити на сайті НБ НФаУ книжкові виставки, приурочені до знаменних та пам’ятних дат, наприклад: «Д. П. Сало. До
90-річчя з дня народження»; «Корифеї фармацевтичної науки – І. М. Перцев»; «Його ім’я –
в усіх тисячоліттях і віках» – до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка; «Життя, присвячене науці» – до 100-річчя з дня народження доктора хімічних наук П. О. Петюніна;
«Загадкове слово логістика»; «Психологія – наука про душу»; «Психологія для всіх та кожного» та ін.
У рамках святкування 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у НФаУ проведено
низку заходів, приурочених до цієї події: «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…»; у
бібліотеці НФаУ експонувалися книжкові виставки «Т. Г. Шевченко – голос душі українського народу», мистецької спадщини Т. Г. Шевченка «Т. Г. Шевченко – художник»; проведено літературно-поетичну композицію «Магія Шевченківського слова» спільно з кафедрою українознавства та латинської мови.
За рік у бібліотеці НФаУ експонувалося 146 тематичних літературних виставок,
представлено 4269 видань.
Сьогодні Наукова бібліотека НФаУ є сполучною ланкою міцного ланцюга, який поєднує навчальний і науковий процес вишу, надаючи можливості доступу до світових
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інформаційних комунікацій. Серед пріоритетних завдань наукової бібліотеки НФаУ на
2014-2015 н. р. основними є:
• упровадження інноваційних технологій у практичну діяльність;
• створення власних електронних інформаційних ресурсів і забезпечення їх доступності;
• розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу;
• культурно-просвітницька робота та формування інформаційної культури користувачів;
• сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності університету на основі максимально повного задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і
студентів.

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення
• Комплексний розвиток інформаційних і комунікаційних технологій
Підготовка фахівців для фармацевтичної галузі відповідно до сучасних стандартів
освіти вимагає використання в навчальному і науковому процесах, а також в управлінській діяльності університету новітніх інформаційних, комунікаційних технологій і програмного забезпечення, що потребує формування відповідної комп’ютерної бази.
• Оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою
У Національному фармацевтичному університеті послідовно вирішуються питання
щодо інформаційно-технічного оснащення усіх напрямків діяльності університету. Значна
увага приділяється подальшому оснащенню університету сучасним комп’ютерним, мультимедійним та периферійним обладнанням. На сьогодні в університеті працює 31 комп’ютерний клас. Загалом в університеті парк комп’ютерної техніки складає 1037 комп’ютерів. Загальна кількість мультимедійних проекторів, що забезпечують проведення
лекцій з мультимедійними презентаціями, становить 75 шт.
• Подальший розвиток локальної мережі університету та її інфраструктури
Інтернет-простір університету поширюється за рахунок створення локальних мереж
кафедр та підрозділів і приєднання їх до корпоративної мережі університету. Усі комп’ютери навчального відділу, приймальної комісії, деканатів, відділу кадрів, завучів кафедр
приєднані до локальної мережі університету та сервера системи управління навчальним
закладом для створення єдиного інформаційного простору, що дозволяє здійснювати
інтерактивний перегляд робочих навчальних планів, поточної успішності, журналу відвідувань, навчального навантаження, розкладу занять тощо.
Приєднано до локальної мережі університету основні лекційні аудиторії № № 2, 3,
4, 8, 9. Забезпечено роботу усіх локальних мереж у корпусах університету зі швидкістю
100 мегабіт на секунду.
Для забезпечення використання студентами університету сучасних телекомунікаційних технологій m-Learning та m-Science усі читальні зали бібліотеки, усі місця самопідготовки студентів у навчальних корпусах університету забезпечені доступом до Інтернету через Wi-Fi зв’язок.
В усіх гуртожитках університету в усі кімнати заведено Інтернет. У кімнатах самопідготовки гуртожитків студент через Wi-Fi зв’язок має можливість безкоштовного приєднання по локальної мережі до інформаційних ресурсів університету (сайт університету,
сайт бібліотеки університету, сайт центру технологій дистанційної освіти).
У 2013-2014 н. р. запроваджено елементи мобільного навчання m-Learning – кафедри органічної хімії та патологічної фізіології створили мобільні комп’ютерні класи. Це
новий тип комп’ютерних класів, що оперативно створюються на базі планшетів у будьякому приміщенні, де є Wi-Fi і зв’язок з Інтернет або із сервером тестування університету.

53

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ за 2013/2014 н. р.
• Розвиток оптоволоконних ліній зв’язку
На даний час університет приєднаний по оптоволоконному кабелю до Української
науково-освітньої комп’ютерної мережі УРАН та пан-Європейської науково-освітньої телекомунікаційної мережі GÉANT2. Усі навчальні корпуси та гуртожитки НФаУ приєднані до Інтернету по оптоволоконних лініях зв’язку. НФаУ є опорною точкою приєднання
до мережі УРАН деяких вузів Харкова. Корпуси УЛК, УТК на Блюхера, 4, О. Невського, 18,
пл. Повстання, 17, Мельникова, 12, Пушкінська, 53, Пушкінська, 27 з’єднані між собою по
оптоволоконних лініях зв’язку. Реалізовані Інтранет-технології в локальної мережі університету.
У 2013-2014 н. р. прокладено оптоволоконні лінії зв’язку між кафедрою фармакотерапії та провайдером НФаУ, що дозволило приєднати кафедру до локальної мережі
університету та Інтернету.
• Онлайнові інформаційні технології
У 2013-2014 н. р. було продовжено активне використання он-лайнових інформаційних технологій. Фахівцями комп’ютерного центру було забезпечено проведення по Інтернету циклу відеолекцій провідних учених України.
У 2013 році було забезпечено проведення в режимі відеоконференції ХХХ науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». По Інтернету були представлені доповіді
вчених Іспанії, Казахстану, Росії, Монголії, Фінляндії, Польщі. Організатор – Національний фармацевтичний університет.
У 2013 році також було забезпечено участь співробітників університету у роботі Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013». Організатор – Запорізькій державний
медичний університет.
У 2014 році була організована та проведена Інтернет-конференція з коледжами міст
Рівне, Черкаси, Кіровоград, Полтава, Житомир. Ректор НФаУ професор В. П. Черних прочитав по Інтернету профорієнтаційну лекцію для студентів фармацевтичних і медичних
коледжів України.
У 2014 році також було забезпечено он-лайн відеоконференц-зв’язок у системі TrueConf
між Національним фармацевтичним університетом і Тернопільським державним медичного університетом ім. І. Я. Горбачевського для проведення відеотрансляції Міжнародної
навчально-наукової конференції «Досягнення та перспективи впровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». Було забезпечено читання відеолекцій через Інтернет
викладачами університету для студентів заочної форми навчання, які навчаються на базі
Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. С. Протасевича.
Усі проректори, завідувачі кафедр та керівники підрозділів університету мають Skypeадреси і активно використовують Skype-зв’язок у своїй діяльності.
• Розвиток системи серверів для управління університетом
На сьогодні встановлені, налаштовані та працюють такі сервери: сервер електронної
пошти університету; сервер нової системи управління навчальним закладом; сервер для
системи «Контингент»; сервер забезпечення роботи системи тестування у корпусі по вул.
Блюхера, 4; сервер забезпечення роботи системи тестування у корпусі по вул. Мельникова, 12; сервер забезпечення роботи системи тестування у корпусі по вул. О. Невського, 18;
відеосервер для забезпечення відеотрансляції; сервери дистанційного навчання; сервери
для забезпечення роботи системи бухгалтерського обліку університету.
У 2013-2014 н. р. зусилля фахівців комп’ютерного центру були направлені на подальший розвиток системи віртуальних серверів в університеті. Система віртуальних серверів
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дозволяє на одному фізичному сервері організувати роботу кількох серверних програм,
які забезпечують вирішення різних завдань.
Також у 2013-2014 н. р. для подальшого розвитку системи віртуальних серверів в університеті було встановлено централізоване сховище інформації. Сучасні серверні системи, створені з кількох серверів, обладнуються централізованими сховищами інформації.
Використання централізованих сховищ дозволяє підвищити надійність зберігання та доступність до інформації, забезпечити гнучкість розподілу місця на дискових нагромаджувачах.
• Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі
В університеті всі поточні лекційні аудиторії оснащені стаціонарними екранами. 100%
лекцій читаються з використанням технічних засобів навчання. В минулому навчальному
році було організовано: мультимедійне забезпечення усіх лекцій та наукових конференцій в університеті, технічне забезпечення всіх профорієнтаційних заходів університету,
Днів відкритих дверей НФаУ та виїзних Днів у регіонах України.
У 2013 році для читання мультимедійних лекцій на кафедрі медичної хімії було встановлено та налаштовано інтерактивний комплекс LED панель – комп’ютер (slim) – тачскрин монітор.
У 2014 році для читання мультимедійних лекцій на кафедрі органічної хімії було
встановлено екран та стаціонарно закріплено мультимедійний проектор, до якого є можливість приєднувати як звичайні ноутбуки по входу VGA, так і планшетні персональні
комп’ютери по входу HDMI.
• Розвиток системи тестового комп’ютерного опитування
Була здійснена підготовка нових електронних тестових завдань з навчальних дисциплін. Організовано та проведено ректорський комп’ютерний контроль знань студентів
при підготовці до ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2».
У 2013 році фахівцями комп’ютерного центру спільно з викладачами кафедри органічної хімії для забезпечення оперативного вхідного контролю студентів на кафедрі
органічної хімії була впроваджена одностороння система тестування за допомогою 6-ти
кнопкових бездротових пультів ACTIVote.
У 2014 році фахівцями комп’ютерного центру спільно з викладачами кафедр органічної хімії та патологічної фізіології була засвоєна й запроваджена в навчальний процес
технологія m-Learning – використання планшетних персональних комп’ютерів для забезпечення тестового контролю студентів.
• Розвиток системи відеоспостереження
У 2013 році лекційні аудиторії № № 3, 4, 5, 6, 10 корпуса по вул. Блюхера, 4, № № 1, 2,
корпуса по вул. Мельникова, 12, № № 8, 401 корпуса по вул. О. Невського, 18 були обладнані системами відеоспостереження. Нові сучасні системи відеоспостереження та потужні лінії зв’язку дозволяють:
− керівництву університету та групі моніторингу якості освіти стежити за проведенням занять і відвідуванням лекцій студентами;
− використовувати сучасні реєстратори інформації для забезпечення, згідно з наказом МОЗ України від 19.08.2013 року № 736, запису та зберігання відео- та аудіоінформації на час складання студентами ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» та передачі
інформації до ДУ «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України»;
− використовувати сучасні HD-камери та системи перетворення аналогового відеосигналу в цифровий для проведення відеолекцій через Internet.
• Розвиток автоматизованої системи управління університетом
У 2013-2014 н. р. в університеті активно розвивалась інтегрована корпоративна інформаційна система управління НФаУ. Автоматизована система управління НФаУ на-
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дає технічну можливість оперативно відслідковувати актуальну інформацію про хід навчання студентів, роботу всіх підрозділів університету, викладацького складу, що сприяє
ефективному управлінню. За допомогою автоматизованої системи є можливість проаналізувати стан на поточний момент і отримати статистику щодо роботи структурних підрозділів, факультетів, кафедр, викладачів; контролювати хід навчання за спеціальностями, курсами, групами, студентами; формувати статистичні форми та звіти. Відбувається
уніфікація документації, що приводить до виключення помилок. Розроблено зручний
інтерфейс та систему прав доступу, що забезпечує безпеку та надійність при введенні та
зберіганні даних.
Університет приєднано до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Розроблена підсистема, яка забезпечує обмін даними підрозділів університету з ЄДЕБО
в автоматизованому режимі.
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – ЄДЕБО) є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, зокрема
і персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.
Єдина база є джерелом даних, що використовуються під час: виготовлення документів про освіту державного зразка, вчені звання та наукові ступені, ліцензій на надання
освітніх послуг і сертифікатів про акредитацію, учнівських (студентських) квитків. Під
час виготовлення зазначених документів використовуються лише дані, що містяться в
Єдиній базі.
У 2014 році засвоєна нова комп’ютерна програма «EDUCATION» для підготовки бази
даних ІВС «Освіта» для виготовлення дипломів і додатків до дипломів.
Системи забезпечення інформаційної безпеки функціонування мережі та інформаційних ресурсів університету: постійне оновлення антивірусних програм; постійне оновлення серверних програм захисту інформації.
Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності розробників програмного забезпечення: удосконалено облік ліцензійного програмного забезпечення у підрозділах
університету.
Упровадження в навчальний процес НФаУ інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій та дистанційного навчання у 2013-2014 н. р. проходило за двома основними напрямами:
– методична і дидактична підтримка самостійної роботи студентів будь-якої форми
навчання;
– створення дистанційних курсів дисциплін за новітніми педагогічними технологіями дистанційного навчання та підготовка університету до отримання дозволу МОН України на запровадження в університеті дистанційної форми навчання.
Для реалізації цих завдань у НФаУ проводяться роботи зі створення навчального Webпорталу, який виконує роль спеціалізованого віртуального навчального середовища.
У навчальному веб-середовищі розміщено понад 1500 мультимедійних лекцій, 30 з яких
з аудіосупроводом викладача, близько 350 текстів і конспектів лекцій, близько 500 завдань
для самостійної роботи студентів, близько 3000 тестових завдань, база яких постійно поповнюється та оновлюється, робочі програми дисциплін за спеціальностями та ін.
Навчальний портал доступний студентам університету через Інтернет цілодобово з
можливістю безкоштовного доступу з кімнат самопідготовки та вільних Wi-Fi зон гуртожитків.
Для реалізації завдання підготовки НФаУ до отримання дозволу МОН України на
проведення педагогічного експерименту з дистанційного навчання у 2013-2014 рр. проводилось навчання викладачів з психолого-педагогічних та методичних аспектів створення
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дистанційних курсів та оволодіння необхідними новітніми інформаційними технологіями і технологіями Інтернет-комунікацій. Навчання на курсах підвищення кваліфікації
«Технології розроблення дистанційних курсів» на базі НТУ «ХПІ» пройшли 18 викладачів університету. Викладачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації з питань
дистанційної освіти.
Викладачі, які отримали сертифікати в минулому році (46 осіб), продовжили роботи зі створення дистанційних курсів дисциплін і значно просунулися в цьому напрямку.
На внутрішню експертизу були представлені 26 курсів.
Протягом 2013-2014 н. р. Центр дистанційних технологій навчання продовжив роботу зі створення системи електронної просвіти викладачів та студентів з питань технологій
дистанційного навчання: інформаційні матеріали, електронна бібліотека проблемних
публікацій, Інтернет-посилань на спеціалізовані сайти, дистанційні курси для викладачів розміщуються центром на навчальному Web-порталі. Створюються методичні рекомендації для викладачів з важливих питань роботи в LMS Moodle.
Web-сайт НФаУ: http://nuph.edu.ua. Web-портал університету в мережі Інтернет
функціонує з 1999 р. Для забезпечення поінформованості широкого кола громадськості
інформація на web-сайті представлена і постійно оновлюється 3 мовами: українською,
російською, англійською.
Web-сайт об’єднує понад 2300 сторінок рекламно-інформаційного характеру та близько 2600 публікацій новин НФаУ. В 2013-2014 н. р. у зв’язку з необхідністю систематизації,
збільшення та об’єднання інформаційного простору НФаУ вироблені загальні вимоги до
сайтів кафедр університету та продовжена робота зі створення сайтів підрозділів. В єдиний інформаційний простір НФаУ в мережі Інтернет входять: сайт НФаУ, сайт Коледжу
НФаУ, 43 сайти кафедр НФаУ і 3 сайти кафедр ІПКСФ, інформаційна система бібліотеки
(сайт наукової бібліотеки, електронний архів, електронний каталог наукової бібліотеки), сайти Центру дистанційних технологій навчання, Клініко-діагностичного центру,
Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів, відділу
виробничої практики та сприяння працевлаштуванню. Із 2014 р. на сайті НФаУ створено розділ «Блог ректора» з метою розширення відкритого діалогу, вирішення нагальних
проблем університету.

Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
Практика для університету – це спроба поєднати теоретичну підготовку з формуванням практичних навичок у студентів для полегшення їх виходу на ринок праці, спроба
отримати зворотний зв’язок з боку компаній і організацій, що беруть студентів на практику, про якість навчання, а також отримати додаткову інформацію про те, над чим потрібно попрацювати студенту, щоб відповідати сучасним вимогам ринку праці.
У 2013-2014 н. р. навчально-методичне керівництво практикою здійснювали 24 кафедри. Організаційне керівництво відбувалося за участі 32 відповідальних за практику від
кафедр, 5 з них були призначені вперше.
Цього року відбулися зміни у термінах практик за спеціальностями: «Фармація» (для
осіб, що мають о.к.р. «молодший спеціаліст», збільшений загальний термін практики на
2 тижні); «Лабораторна діагностика» (уведена переддипломна практика тривалістю 12 тижнів); «Менеджмент і адміністрування» (зменшена загальна тривалість практики на 4 тижні);
«Промислова біотехнологія» (збільшена тривалість переддипломної практики на 2 тижні). Також збільшені терміни практики для студентів випускних курсів факультету ступеневої фармацевтичної освіти з термінами навчання: 2,0 р.н., 2,5 р.н., 4,5 р.н., 5,0 р.н., 5,5 р.н.;
для студентів 4 курсу з термінами навчання 2,0 р.н., 2,5 р.н., 4,5 р.н. уведена виробнича
практика з аптечної технології ліків.
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У тісній співпраці з кафедрами:
• проведені 2 робочі наради з викладачами «Підсумки проведення практики у
2012/2013 н.р. та особливості її організації у 2013/2014 н.р.» (17.10.2013 р.); «Підготовка до організації і проведення науково-практичної конференції та Ярмарку
вакансій у 2014 році» (28.01.2014 р.);
• проведені організаційно-виробничі збори з практики для іноземних (4 курс) та
вітчизняних (5 курс) студентів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ» (5 курс), «Клінічна фармація» (5 курс) «Біотехнологія» (4 курс), «ТФП» (4 курс), «Маркетинг»
(4 курс);
• на допомогу студентам вперше підготовлені навігатори з практики англійською
і російською мовами для іноземних студентів, що навчаються за спеціальністю
«Фармація»; також для спеціальностей «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна фармація», «Біотехнологія», «Технологія фармацевтичних препаратів».
Практика на підприємствах. Удосконаленню знань практикантів сприяє проведення практики на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх організаційноправових форм. Загальна кількість баз становить 290, з них 218 аптечних закладів (також і
аптечні склади та контрольно-аналітичні лабораторії), 11 лісових господарств, 15 хімікофармацевтичних заводів, 13 підприємств біотехнологічного профілю, 3 парфумерно-косметичних підприємства, косметичних салонів і кабінетів, 21 лікувально-профілактичний
заклад (ЛПЗ), медичні центри, клініко-діагностичні лабораторії, 5 навчальних закладів, 3
підприємства економічного спрямування (банки, страхові компанії), 1 НДІ.
Практика за кордоном. Під керівництвом завідувача кафедри фармакотерапії проф.
Кіреєва І. В. була організована навчальна ознайомча медична практика у Польщі на базі
Варшавського медичного університету (07.12.2013-14.12.2013 р.). Цей захід дозволив студентам НФаУ познайомитися з організацією навчального процесу у Варшавському медичному університеті, відвідати університетський госпіталь і взяти участь у роботі окремо взятих спеціалізованих відділень багатопрофільного медичного закладу. Також захід
став плацдармом для подальшої співпраці двох ВНЗ. За протекцією міжнародного департаменту Медичного університету, а саме Ms. Lidia Przepiora – Dziewulska и Ms. Hanna
Wojtasik, делегація відвідала різні відділення госпіталю «Centralny Szpital Kliniczny w
Warszawie».
Студентка 4 курсу спеціальності «Фармація» пройшла виробничу практику з аптечної технології ліків на базі аптеки «Farmacia Di Fraia di Antonio Minichinie Patrizia di Fraia»
в Італії (м. Портічі, Неаполь).
Участь у конференціях 2013/2014 н. р. Студенти НФаУ вперше взяли участь у Міжнародній студентській науково-практичній конференції (24-25 жовтня 2013 р., м. Ялта),
отримавши дипломи I ступеня: Шпінь О., Дубовська І., Кононенко О.
Також представлена доповідь Барковської О.Я. на Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» (12 листопада 2013 р., м. Донецьк).
Проведення науково-практичної конференції у НФаУ. Значною подією цього
року стало проведення у НФаУ 10 квітня 2014 р. науково-практичної конференції з практики «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном», що відбулася вперше і набула статусу науково-практичної.
На пленарному засіданні були представлені доповіді керівників баз практики, викладачів кафедр фармакотерапії, технології ліків; вітчизняних, іноземних студентів кафедр: аптечної технології ліків ім. Д. П. Сала, фармакотерапії, промислової фармації,
клінічної фармакології та клінічної фармації, фармакоекономіки, фармацевтичної хімії,
заводської технології ліків, медичної хімії, фармакогнозії.
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Сьогодні будь-яке підприємство зацікавлене у фахівцях, що мають певний досвід роботи в галузі, здатні якісно виконувати свої обов’язки відразу після закінчення ВНЗ. Тому
важливим є формування єдиного освітнього простору, ефективної взаємодії ВНЗ та підприємств (роботодавця), де останній є замовником на ринку праці, визначає результати
навчання у вигляді компетенцій для забезпечення результативності діяльності організацій.
Профорієнтаційний тиждень. Із 7 по 12 квітня 2014 року за підтримки Харківського обласного центру зайнятості тривав профорієнтаційний тиждень «Старт до професійного успіху».
Загалом протягом перших днів профорієнтаційного тижня для студентів НФаУ та
Коледжу НФаУ було проведено 16 семінарів-практикумів, пов’язаних з пошуком місця
роботи
• на кафедрах:
− соціальної фармації (ТОВ «Український Аптечний Холдинг», майстер-клас);
− менеджменту та маркетингу у фармації (спеціалізоване консалтингове агентство «ФАРМА ПЕРСОНАЛ», ТОВ «Санофі Авентіс Україна»);
− промислової фармації (корпорація «Артеріум»);
− клінічної фармакології та клінічної фармації спільно з деканатом медико-фармацевтичного факультету (ТОВ «Серв’є Україна»);
− організації та економіки фармації (ТОВ «ЕББОТ»);
• у коледжі НФаУ (ТОВ «Український Аптечний Холдинг», центр зайнятості, Інтернет-служба «Работа в Харькове»);
• практичними психологами: доц. кафедри ОЕФ Жировою І. В., доц. кафедри педагогіки і психології Плякою Л. В. (психологічна служба НФаУ);
• спільно з деканатом фармацевтичного факультету (Інтернет-служба «Работа
в Харькове», ТОВ «ЮНІТЕМП», центр зайнятості).
«Ярмарок вакансій НФаУ – 2014». 11 квітня відбувся щорічний ярмарок вакансій.
У заході були задіяні аптечні мережі (10), вітчизняні виробники лікарських препаратів (1),
фармацевтичні дистриб’ютори (3), організації вторинної зайнятості (5), Інтернет-служби (1).
НR-менеджери компаній представили близько 150 вакансій. Студенти Національного фармацевтичного університету у неформальній обстановці поспілкувалися з роботодавцями
і отримали настанови на своє трудове майбутнє.
За результатами ярмарку вакансій було проведено круглий стіл, на якому були розглянуті питання проходження практики, стажування з подальшим працевлаштуванням
студентів НФаУ та Коледжу НФаУ. Для подальшої співпраці з роботодавцями складений
план спільних дій.
Ботанічний сад. Протягом року співробітниками ботанічного саду виконувався комплекс робіт, спрямованих на підтримання належного стану територій, прилеглих до корпусів НФаУ та гуртожитків:
• восени 2013 року упорядкована територія біля нового складу хімічних реактивів:
прибрано будівельне сміття, ґрунт розрівняно, посаджено 36 дерев;
• 15 дерев посаджено біля гуртожитку № 4;
• розроблено проект озеленення території коледжу НФаУ;
• нова оранжерея облаштована стелажами (виготовлено 10 шт.);
• у зимовий період, напередодні новорічних свят, протягом 15 днів була організована цілодобова охорона хвойних насаджень сторожами та співробітниками
ботанічного саду;
• протягом зимових місяців проведено ремонт двох тракторів Т-012, обов’язкова
технічна ревізія мотокосарок та газонокосарок, підготовлено інвентар та обладнання до весняно-літніх робіт;
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•
•

•
•
•
•

навесні 2014 року вся територія ботанічного саду, площа якої становить 7 га, прибрана від сухих і хворих дерев, заростей, сміття;
у технічних приміщеннях у лютому-березні вирощено 1500 шт. розсади однорічних квітів у горщиках, понад 3000 шт. вирощено безрозсадним способом у парнику. Отримані рослини висаджені біля корпусів університету та гуртожитків;
на території НФаУ, розташованій по вул. Блюхера, 4, навесні висаджено 700 шт.
канн, жоржин та інших багаторічних рослин;
протягом вегетаційного періоду підтримувалась колекція лікарських рослин на
систематичній та фармакопейних ділянках;
проводиться щорічна літня навчально-виробнича практика для студентів коледжу, кафедр ботаніки та фармакогнозії університету;
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.

Виховна робота
Виховна робота зі студентами здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення загальної декларації прав
людини та Положення про організацію виховної роботи у Національному фармацевтичному університеті. Завдання виховної роботи реалізуються через учену раду НФаУ,
ректорат, проректора з науково-педагогічної (виховної) роботи, деканати факультетів,
кафедри, студентське самоврядування, первинну профспілкову організацію студентів.
Професорсько-викладацький склад НФаУ намагається досягти мети виховної роботи: набуття студентами соціального досвіду успадкування духовних надбань українського народу, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, громадянської,
трудової, екологічної культури.
Для підвищення ефективності виховної роботи зі студентами продовжує працювати
Інститут кураторів студентських груп (наказ НФаУ № 287-Адм від 15.10.2013 р.). Куратор
з перших днів допомагає студентам формувати колектив групи, проводить індивідуальну та групову організаційно-виховну та культурно-освітню роботу, вивчає особливості
характеру студентів, організовує відвідування музеїв і театрів міста, займається організацією самостійної роботи та побуту студентів, веде пропаганду здорового способу життя.
Найвищим виконавчим органом самоврядування студентів НФаУ є Студентський
парламент, який працює згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Положенням
про студентський парламент НФаУ. Освіта, наука, соціальна робота, спортивне і культурне дозвілля, інформаційна робота та робота з іншими студентськими організаціями,
захист прав студентів – основні напрямки діяльності Студентського парламенту.
Студентський парламент складається із секторів: навчально-наукового, культурнопросвітницького, спортивно-оздоровчого, соціально-побутового, міжнародних зв’язків.
Щорічно відбувається звітно-виборна конференція студентів НФаУ з питань організації
студентського самоврядування, на якій голова та члени Студентського парламенту звітують про роботу за рік.
10% представників Студентського парламенту є членами вченої ради НФаУ. Голова
Студентського парламенту є членом Всеукраїнської студентської ради при МОН України та Харківської обласної студентської ради. Члени Студентського парламенту беруть
участь у всеукраїнських та обласних форумах молоді, засіданнях круглих столів з питань
молодіжної політики; у вирішенні питань з організації навчально-виховного процесу,
спортивних змаганнях, заходах щодо формування здорового способу життя, підвищенні
рівня організації студентського самоврядування у гуртожитках, опублікуванні статей з
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актуальної для студентів тематики на шпальтах університетської газети «Молодість фармації».
Заходи з участю Студентського парламенту: День першокурсника, «Містер НФаУ»,
«Ніч Науки», День економіста, День закоханих, засідання Харківської обласної колегії Всеукраїнської студентської ради при МОН України, відкрите засідання ради представників
студентського самоврядування при МОЗ України, студентська конференція «Україна на
шляху в Європу. Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України»,
молодіжний форум «Твій старт».
За ініціативи Студентського парламенту розроблено та проведено опитування студентської аудиторії НФаУ: «Викладач очима студента», «Вступ до ВНЗ: очікуване та реальне», «Студентське кафе в гуртожитках: бути чи не бути?».
В університеті функціонує служба з виховної роботи та побуту студентів, яка разом з ректоратом, деканами та комендантами гуртожитків займається організацією проживання студентів у гуртожитках, поліпшенням побутових умов студентів, контролює
виконання ними правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках. Питання організації
виховної роботи у студентських гуртожитках та самоорганізація життя студентів обговорюється на радах факультетів і засіданнях рад побуту гуртожитків, які проводяться систематично на початку кожного місяця.
Національно-патріотичне виховання студентської молоді спрямоване на відродження національної культури, мови, традицій, відновлення і збереження історичної пам’яті,
формування у студентів знань про права та обов’язки громадянина, почуття власної гідності, міжетнічних відносин, політичної культури.
Протягом року викладачами гуманітарних кафедрах університету з метою поглибленого вивчення культури і традицій українського народу та історією України організовуються екскурсії до краєзнавчого музею, Харківського історичного музею, до Полтави,
Святогірська, Ізюма, Пархомівки, Шарівки, Красного Кута. В університеті традиційно
проводяться тематичні бесіди: «Партизанський рух в Україні», «80-ті роковини Голодомору 1932–1933 рр.». У приміщенні кафедри українознавства та латинської мови до 80-х
роковин голодомору 1932-1933 років було зроблено інсталяцію «Свічка скорботи», а у
науковій бібілотеці НФаУ пройшла тематична виставка «Чорні жнива».
До Дня української писемності та мови проводився конкурс стінгазет «Як парость
виноградної лози, плекайте мову».
Студенти НФаУ взяли участь у традиційному ХІV Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика та IV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.
До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка у НФаУ пройшов «Шевченківський
тиждень», у рамках якого проведено літературний конкурс «І в серці слово народилось»
та студентський конкурс на кращу презентацію Power Point «Наш Кобзар». На заняттях
з дисциплін «Українська мова» та «Історія України» проведено тематичні бесіди «Т. Г. Шевченко як основоположник нової української літератури і мови», «Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців». На кафедрі українознавства та латинської
мови випущено стінгазету «Сумна мелодія Шевченкової ліри». У Музеї історії НФаУ та науковій бібліотеці пройшли виставки: «До ювілею Кобзаря», «Його ім’я – в усіх тисячоліттях
і віках», «Т. Г. Шевченко – голос душі українського народу», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь
століття...». У Музеї історії фармації України проведено слайд-лекцію «Живе поет у бронзі
і граніті», яка ознайомила з історією пам’ятників Великому Кобзарю у місті Харкові.
З метою громадянсько-правового виховання на кафедрі філософії та соціології
проводилися тематичні заняття до Дня Конституції та Дня незалежності України. Студенти НФаУ взяли участь у традиційному VIII конкурсі «Сковородинівські читання».
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Співробітниками НФаУ та Студентським парламентом проводилася волонтерська
діяльність з метою надання допомоги хворим людям, ветеранам війни та праці, дітям,
позбавленим батьківського піклування.
З 2005 року НФаУ здійснює шефську допомогу Харківській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату І-ІІІ ступенів № 8 для дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами. За рахунок благодійних внесків у 2013/2014 н.р. було придбано
та встановлено інформаційні стенди та поручні на сходах для дітей з обмеженими можливостями, влітку передбачаються ремонтні роботи корпуса школи-інтернату.
За ініціативою НФаУ для учнів школи-інтернату організовані шефські концерти, присвячені Дню вчителя, «День приємних сюрпризів» до Дня Святого Миколая, до Всесвітнього дня інвалідів, до свят першого та останнього дзвоника.
14 травня 2014 р. професорсько-викладацький склад НФаУ брав участь у святкуванні
50-річчя з дня заснування підшефної школи-інтернату № 8.
До Нового 2014 року, різдвяних свят, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня 8 березня та Дня Перемоги у межах волонтерської діяльності колектив НФаУ
привітав ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Проводилася робота з обліку та збереження захоронень видатних співробітників НФаУ.
У НФаУ велика увага приділяється соціальному захисту дітей, які залишилися без
батьківського піклування. Для таких дітей забезпечено виконання соціального «пакета»:
матеріальна допомога, безкоштовне проживання у гуртожитку та відвідування спортивних секцій.
23 квітня 2014 року пройшла традиційна зустріч ректора НФаУ зі студентами-сиротами.
Для розвитку естетичних потреб, творчих, художніх здібностей, талантів та захоплень
студентів у НФаУ діє культурний центр (директор – Москаленко О. П.), у складі якого працюють колективи: студія естрадного вокалу «Ексклюзив», студія бального танцю
«NON STOP», ансамбль народної пісні «Гердан», ансамбль естрадного танцю «PARADIS»,
студія сучасного танцю «Only first», творче об’єднання команд КВК («Мне нравится»,
«Кувалда», «Эталон», «Тимурівці», «XXXL»), школа моделей «Імідж-студія».
Колективи культурного центру взяли участь у більш ніж 40 заходах міжнародного,
обласного, міського та університетського рівнів.
Протягом 2013/2014 н. р. за участі колективів культурного центру у НФаУ відбулися
заходи: «Посвячення у студенти», «День фармацевтичного працівника», «Дебют першокурсника», «День студента», «Міс НФаУ», святкові вечори для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти та для студентів денної форми навчання «Випуск-2014».
Досягнення творчих колективів культурного центру НФаУ за 2013-2014 н. р.:
• Лауреати міського конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентська
весна-2014» – студія бального танцю «NON STOP» (2-е місце у номінації «Стилізована хореографія»).
• Переможці обласного конкурсу студентської творчості «Нові імена» – вокальне
тріо «Дівчата» (номінація «Світовий шлягер»).
• Переможці щорічного фестивалю-конкурсу фольклорного мистецтва «Перлина
краю» – ансамбль народної пісні «Гердан» (номінація «Вокальна композиція»).
• Студія сучасного танцю «Only first» зайняла 2-е місце в обласному конкурсі сучасної хореографії в м. Херсон.
Значна увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Важливою традицією є проведення на початку навчального року ректором НФаУ, професором В. П. Черних авторської лекції майстер-класу на тему відповідального ставлення до власного здоров’я. Згідно з лекторієм про здоровий спосіб життя на усіх кафедрах НФаУ пройшов
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цикл лекцій на теми: «Я обираю здоровий спосіб життя», «Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність? Наркотики – це злочин. Закон України про наркотики», «Міфи і факти про ВІЛ. Ситуація ВIЛ/СНІДу в Україні». Для студентів, які проживають у гуртожитках НФаУ, кафедрою мікробіології, вірусології та імунології проводилися
бесіди на тему «Санітарні норми особистої гігієни».
У межах екологічного виховання співробітники та студенти НФаУ взяли участь у
щорічній всеукраїнській акції «За чисте довкілля».
У НФаУ приділяється увага трудовому вихованню студентів. Зокрема, у літній період первинна профспілкова організація студентів ініціює створення студентських загонів, які залучаються до роботи у сфері обслуговування у санаторії Харківської області
«Березовські мінеральні води».
Протягом року студенти НФаУ беруть участь в університетських та загальноміських
суботниках.
Музей історії НФаУ (директор – Григор’єва М. В.) репрезентує різноманітні аспекти історії фармації, історію фармацевтичної освіти і науки в Україні та Харкові.
Проведено близько 400 екскурсій для студентів, абітурієнтів, випускників та гостей
університету, також понад 30 – для іноземних гостей та делегацій. Відвідувачам музею пропонується ознайомитися з тематичними екскурсіями: «Як будувався університет», «Студентське життя майбутніх фармацевтів у Харківському імператорському університеті».
До ювілею проф. Д. П. Сала знято фільм «Рыцари фармации», розроблено цикл
лекцій: «Д. П. Сало: сторінками біографії», «Харківський фармацевтичний інститут у
1971-1980 рр.», «До історії ІІІ з’їзду фармацевтів УРСР», «Особистості фармації: М. О. Валяшко і Д. П. Сало». У музеї пройшла виставка, на якій було представлено фотографії та
матеріали, що ілюстрували наукову діяльність Дмитра Павловича (зображення диплома
доктора наук, матеріали ІІІ з’їзду фармацевтів УРСР тощо).
Здійснювалася співпраця з музеями вищих навчальних закладів м. Харкова (конференції, обмін досвідом). Директор музею, к. іст. н. М. В. Григор’єва взяла участь у П’ятій
музеєзнавчій конференції «Луньовські читання. На шляху до музею майбутнього: Інформаційні технології та технічні засоби в музейній роботі», у Другій міжнародній конференції «Жовківські читання. Музей в сучасному світі», у Всеукраїнській науковій конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченій 160-й
річниці з дня народження видатного українського вченого академіка Української академії наук М. Ф. Сумцова.
Вийшла з друку монографія «Студентські будівельні загони: вчора, сьогодні, завтра»,
в якій розміщено інформацію про студентські будівельні загони ХФІ та про історію будівництва корпусів університету по вул. Блюхера, 4.
Співробітниками музею продовжується робота над дослідженням теми «Фармація в
літературі», наразі виявлено загалом понад 65 творів, що стосуються аптечної тематики.
На базі музею працює студентський гурток з історії НФаУ.
Пройшла виставка «До історії наукових відряджень першого ректора ХФІ професора
М. О. Валяшка». Відвідувачі ознайомилися з документами, які репрезентували навчальну
та наукову діяльність Миколи Овксентійовича під час подорожей до Німеччини (1900 р.,
1908-1910 рр.). Найбільш цінні експонати виставки – документи про співробітництво з
фармацевтичною компанією «Merck», один з яких має фірмовий водяний знак компанії.
У музеї працювали виставки «До історії університетської освіти», яка присвячена
100-річчю з дня народження завідувача кафедри органічної хімії ХФІ професора П. О. Петюніна, і традиційна виставка, присвячена річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Станом на червень 2014 р. кількість одиниць зберігання становить 1453. За рік фонди музею поповнилися на 401 експонат, серед них є унікальні, наприклад, підручник
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з природознавства кінця ХІХ ст., автором якого є відомий польський ботанік професор
Ягелонського університету, директор ботанічного саду в Кракові, піонер польської флористики, автор назв низки ботанічних таксонів Йозеф Ростафинський (1850-1928 рр.).
Університетська традиція – зустріч випускників. 17 травня 2014 р. у стінах університету відбулася ювілейна зустріч випускників 1954, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004,
2009 років випуску. Зустрітися з улюбленими викладачами, деканами, однокурсниками,
згадати щасливі студентські часи зібралося понад 200 випускників.
Відділ зв’язків із громадськістю та пресою (керівник – Яковлєва О. Ю.) був створений наказом по університету від 31.12.2013 р. № 1176к із метою реалізації та упорядкування інформаційної та рекламно-іміджевої діяльності НФаУ, забезпечення інформаційної
відкритості університету.
У компетенції підрозділу – випуск газети «Молодість фармації», інформаційне забезпечення функціонування сайта НФаУ, створення та підтримка робочих контактів зі ЗМІ,
освітніми закладами, зокрема школами та галузевими ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, сприяння формуванню об’єктивного уявлення у громадськості про діяльність НФаУ та організації стійкої взаємодії з цільовими аудиторіями, насамперед абітурієнтською, формування і координація вихідних інформаційних потоків, моніторинг діяльності галузевих
ВНЗ вітчизняних і ближнього зарубіжжя, укладання інформаційного архіву (фото- та
відеотеки, банку друкованих видань) тощо.
У 2013-2014 н. р. проведена така робота:
• двічі на місяць готувалися та розміщувалися матеріали про НФаУ у щотижневику «Аптека», який є багаторічним медіа-партнером нашого університету;
• встановлено контакти з газетами «Слобідський край», «Комсомольская правда в
Украине», «Харьковские известия», «Время», «Вечерний Харьков», «Сегодня» та з
журналом «Современная фармация», редакція якого здійснює безоплатні публікації про університет щомісяця;
• двічі протягом року здійснено цикл публікацій (32 статті) про НФаУ у семи ЗМІ
загальним накладом понад мільйон примірників;
• налагоджено взаємодію з регіональним телеканалом «7 канал». Про найбільш
значущі події, що проходять у НФаУ, знімаються сюжети та ротуюються по телебаченню. Останній телеролик – сюжет про Ювілейну зустріч випускників НФаУ,
яка відбулася 17 травня;
• профорієнтаційні матеріали про НФаУ розміщені на освітньому порталі «Педпреса», на сайті «Ремедіум», на інформаційно-довідковому сайті «Кар’єра-стар»;
• для забезпечення широкомасштабної профорієнтаційної роботи удосконалюється діяльність сайта НФаУ:
− розроблено та затверджено положення про сайт НФаУ;
− проведено робочу нараду з відповідальними особами на кафедрах університету стосовно упорядкування інформаційного наповнення сайта;
− розроблено алгоритм подачі новин;
− постійно здійснюється аналіз дочірніх кафедральних сайтів;
− проводиться моніторинг оцінки сайта НФаУ пошуковими системами Google,
Yahoo!, Yandex, Rambler;
− публікується кількість відвідувань сайта в динаміці;
− відкрито власну сторінку на сайті, де розміщено у вільному доступі всі публікації у ЗМІ, здійснені співробітниками відділу, інформаційні листи, рекомендації, шаблони тощо, пов’язані з діяльністю сайта;
• розпочато роботу зі створення системи перехресних посилань. Виконані посилання з Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 146, Харківською
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•

•

•
•

•

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 41, Житомирським базовим фармацевтичним коледжем ім. Г. С. Протасевича, Рівненським базовим медичним коледжем, галузевим журналом «Современная фармация» тощо;
продовжується робота над випуском університетської газети «Молодість фармації», яка веде літопис НФаУ від 2002 р. Вийшло з друку 11 номерів газети загальним річним накладом 40 000 примірників.
почав роботу з оновлення, доповнення, упорядкування та уніфікації статей про
НФаУ в україномовному, російськомовному та англомовному варіантах глобального інформаційного ресурсу Вікіпедія;
створено блог ректора НФаУ;
проводиться постійний моніторинг урядових сайтів та сайтів офіційних видань,
освітніх порталів, сайтів навчальних закладів, українських і ближнього зарубіжжя з метою підготовки експрес-аналізу (дайджесту) з питань освіти;
збирається, систематизується та зберігається фото-, відеобанк та банк друкованих видань.
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Реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в Національному фармацевтичному університеті
забезпечується науково-дослідною частиною (НДЧ). НДЧ НФаУ здійснює керівництво
та координацію виконання на високому науковому рівні науково-дослідної роботи університету, спрямованої на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а
також підготовку науково-педагогічних кадрів.

Науково-дослідні роботи
У 2013 році науково-дослідні роботи виконувалися за рахунок коштів Державного
бюджету України за замовленням МОЗ України, за рахунок коштів замовників та за ініціативними тематиками кафедр НФаУ.
Усього у 2013 році виконувалось 257 НДР, з них:
− 134 НДР на загальну суму 3381,21 тис. грн;
− 123 НДР за ініціативною тематикою кафедр.
5 НДР фінансувалися з Державного бюджету України на суму 987,00 тис. грн, а саме:
• Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини:
− Значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах старіння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції). Керівник проф. Яковлєва Л. В. (№ держреєстрації 0112U005999).
− Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ JNK і дослідження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної активності. Керівник
проф. Коваленко С. М. (№ держреєстрації 0112U005998).
− Моделювання та розробка нанокон’югатів протиракової дії. Керівник проф.
Коваленко С. М. (№ держреєстрації 0111U001882).
• Прикладні дослідження та розробки:
− Розробка та стандартизація препаратів для профілактики та лікування йододефіцитних станів у дітей. Керівник проф. Георгіянц В. А. (№ держреєстрації
0111U001881).
− Розробка та фармакологічне дослідження першого в Україні антицитокінового препарату – рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 і визначення перспектив його застосування в клініці органних порушень. Керівник проф. Дроговоз С. М. (№ держреєстрації 0111U001883).
129 НДР виконувалися за рахунок коштів замовників на суму 2394,21 тис. грн, а саме:
• 65 НДР виконувалися кафедрами та лабораторіями на госпдоговірних умовах на
суму 1336,57 тис. грн за напрямками:
− Аналітичні науково-дослідні роботи – ДНДЛ з КЯЛЗ.
− Розробка досьє на лікарські засоби – ДНДЛ з КЯЛЗ, Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм.
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Доклінічні дослідження лікарських засобів – кафедра клінічної фармакології та
клінічної фармації, кафедра фармакології, ЦНДЛ.
− Клінічні дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів – кафедра
клінічної фармакології та клінічної фармації.
− Оцінка безпеки застосування дієтичних добавок – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації.
− Науково-технічна експертиза технологічних регламентів на виробництво лікарських засобів та досьє виробничих дільниць – Технологічна комісія НФаУ.
− Фармакологічні дослідження лікарських засобів – кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, кафедра фармакології.
− Вивчення токсикологічних показників безпеки косметичної продукції та гігієнопрофілактичних засобів – ПЛМД.
− Упровадження системи управління ризиками для якості на підприємстві –
кафедра промислової фармації та економіки ІПКСФ.
− Фармацевтична розробка лікарських засобів – Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів, ДНДЛ з КЯЛЗ.
• Державною науково-дослідною лабораторією з контролю якості лікарських засобів НФаУ проведений контроль якості готових лікарських форм, фармацевтичних субстанцій та лікарської рослинної сировини на суму 539,77 тис. грн.
• 63 клінічних випробування (дослідження) виконувалося Клініко-діагностичним
центром на суму 517,87 тис. грн.
−

Загальний обсяг фінансування НДР у 2013 році

Джерела фінансування

Отримано
на 31.12.2013 р.,
також із ПДВ
(тис. грн)

Державний бюджет України

987,00

– фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини

792,00

– прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров’я

195,00

НДР, що виконуються за рахунок коштів замовників

2394,21

– госпдоговірна тематика кафедр та лабораторій

1336,57

– виконання робіт з контролю якості готових лікарських форм, фармацевтичних субстанцій та лікарської рослинної сировини

539,77

– клінічні випробування (дослідження)

517,87

Разом

3381,21

123 НДР виконувалися за ініціативною тематикою кафедр за 17 науковими напрямками:
1. Хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження. Проф. Черних В. П. (№ держреєстрації 0103U000475).
2. Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських
засобів рослинного походження. Проф. Ковальов В. М. (№ держреєстрації 0103U000476).
3. Створення складу і технології одержання біологічно активних речовин та лікарських засобів природного походження (крім рослинних). Проф. Тихонов О. І. (№ держреєстрації 0103U000477).
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4. Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження, їх застосування у медичній практиці. Проф. Яковлєва Л. В. (№ держреєстрації 0103U000478).
5. Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації. Проф.
Толочко В. М. (№ держреєстрації 0103U000479).
6. Створення гомеопатичних лікарських засобів. Проф. Тихонова С. О. (№ держреєстрації 0103U000480).
7. Розробка складу і технології ветеринарних засобів. Проф. Чуєшов В. І. (№ держреєстрації 0103U000481).
8. Створення лікувально-косметичних засобів. Проф. Башура О. Г. (№ держреєстрації
0103U000482).
9. Педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи. Проф. Іванова К. А.
(№ держреєстрації 0103U000483).
10. Розробка нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення
фальсифікованої продукції. Проф. Коваленко С. М. (№ держреєстрації 0104U008675).
11. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та
промислового виробництва. Проф. Георгіянц В. А. (№ держреєстрації 0108U010944).
12. Тара та пакування у фармацевтичній промисловості. Проф. Дем’яненко В. Г.
(№ держреєстрації 0108U009173).
13. Технологія одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у
різних лікарських формах. Проф. Чуєшов В. І. (№ держреєстрації 0108U009174).
14. Економічні механізми управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах упровадження менеджменту якості. Проф. Посилкіна О. В. (№ держреєстрації 0108U009175).
15. Управління якістю у сфері створення, виробництва і обігу лікарських засобів.
Проф. Коваленко С. М. (№ держреєстрації 0108U009176).
16. Розробка та удосконалення складу і технології екстемпоральних лікарських препаратів. Проф. Ярних Т. Г. (№ держреєстрації 0108U009376).
17. Пошук нових БАР та розробка на їх основі імуностимулюючих лікарських засобів. Проф. Коваленко С. М., проф. Яковлєва Л. В. (№ держреєстрації 0109U008509).
Саме в межах ініціативних НДР проводяться фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.

Співробітництво
Національний фармацевтичний університет здійснює співробітництво з багатьма
вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами, науково-дослідними та
іншими установами, організаціями, підприємствами.
На сьогодні університет співпрацює з 70 вищими навчальними закладами та науковими установами з понад 33 країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки у галузі
освіти і науки.
Росту міжнародного авторитету університету сприяє наукове співробітництво із закордонними науковими центрами, такими, як:
• Відділення хімії Університету Рочестера (США) – розробка транспортних систем
адресної доставки ЛЗ та вивчення хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей вуглецевих нанотрубок.
• Компанія «E.I. du Pont de Nemours and Company» (США) – синтез хімічних сполук.
• Компанія «Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова»
(РФ) – інтеграція академічної та вузівської науки, науково-технічне співробітництво.
• Федеральне державне унітарне підприємство «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-біоло-
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гічного агентства (РФ) – сумісні дослідження зі створення та фармакологічного
дослідження рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1.
• Державна наукова установа «Всероссийский научно-исследовательский институт
пищевых ароматизаторов, кислот и красителей» (РФ) – сумісна науково-дослідна
діяльність.
• Фармацевтична компанія ChemDiv, Inc. (США) – первинний високопродуктивний скринінг, дослідження в галузі синтезу комбінаторних бібліотек, публікація
наукових досліджень.
• Центр доклінічних та клінічних досліджень НДУ «БелГУ», Науково-освітній та інноваційний центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» НДУ «БелГУ»
(РФ) – академічне та наукове співробітництво.
• Фармакопея США – проведення спільних семінарів, стажування.
• Біофармкластер «Северный» та Федеральний державний автономний освітній заклад вищої професійної освіти «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (РФ) – проведення циклів науково-практичних семінарів, присвячених стандартам GMP.
Кооперація з провідними науково-дослідними установами НАН та НАМН України
на стику наук є одим зі шляхів підвищення рівня наукових досліджень:
• Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України – наукове співробітництво у галузі нанофармації.
• Відділення хімії НАН України – участь у семінарах під головуванням академіка
НАН України Андронаті С. А.
• Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України – співробітництво у галузі
фундаментальних досліджень фізики, хімії та фізико-хімії наночасток, карбонових нанотрубок.
• Інститут органічної хімії НАН України – науково-дослідна діяльність у галузі синтезу нових ЛЗ.
• Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України – синтез, ідентифікації спектральними методами, фармакологічні дослідження нових
органічних сполук.
• Інститут мікробіології і імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України – пошук
нових синтетичних субстанцій протимікробної та протигрибкової дії.
• Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України –
проведення сумісних клінічних випробувань ЛЗ.
• ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського» НАМН
України – наукове співробітництво у галузі діагностики і терапії безпліддя.
Науковці НФаУ плідно співпрацюють з вітчизняними і закордонними провідними
виробниками фармацевтичної продукції та науково-виробничими закладами: ВАТ «Фармак» (Україна), ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна), ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (Україна), АТ «Київмедпрепарат» (Україна), ТОВ «Юрія-фарм» (Україна),
ТОВ «Фарма Старт» (Україна), ПрАТ «Біофарма» (Україна), Українсько-іспанська фармацевтична компанія «Сперко Україна» (Україна), ТОВ «Стиролбіофарм» (Україна),
ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» (Україна), ЗАТ «Исследовательский институт химического
разнообразия» (Російська Федерація), ВАТ «Валента Фармацевтика» (Російська Федерація), ПАТ «Стома» (Україна), ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика» (Україна),
ТОВ «Центр молекулярних досліджень» (Україна), ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (Україна) та інші.
Викладачі та молоді науковці університету мають індивідуальне членство у таких професійних міжнародних організаціях та асоціаціях: Інформаційна асоціація з лікарських
препаратів (Drug Information association), США; Міжнародне товариство фармацевтич-
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них препаратів (International Society of Pharmaceutical Compounding), Іспанія; Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association), США; Болгарське товариство
з клітинної біології (Bulgarian Society for cell biology); Європейська асоціація з вивчення
діабету (European Association for the Study of Diabetes), Німеччина; Європейська федерація біотехнології (European Federation of Biotechnology), Іспанія; Європейська федерація
фармацевтичних наук (European Federation for Pharmaceutical Sciences), Швеція; Європейське товариство з атеросклерозу (European Atherosclerosis Society), Швеція; Королівське хімічне товариство (The Royal Chemical Society), Англія; Міжнародна медична гомеопатична ліга (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), Німеччина; Міжнародна
федерація фармацевтів (International Pharmacists Federation), Нідерланди; Міжнародний
союз фундаментальної та клінічної фармакології (International Union of Basic and Clinical Pharmacology), США; Міжрегіональна громадська організація «Общество фармакоэкономических исследований», Російська Федерація та інші.
У 2013 році викладачі та молоді науковці університету отримували гранти від міжнародних організацій для виконання наукових досліджень, стажування, участі у міжнародних наукових форумах тощо.
Грант на участь у проекті «Дослідження можливостей ефективного Проф. Тіманюк В. О.
нагріву волокна при розташуванні його вздовж вісі пучка лазерного Проф. Кокодій М. Г.
випромінювання» від фірми LTASOLIDIncorporated, США, серпень
2013 – липень 2014 рр.
Грант на дослідження поглинання електромагнітного випромінюван- Проф. Тіманюк В. О.
ня у тонких дротинках, березень 2012 – лютий 2013 рр.
Проф. Кокодій М. Г.
Грант від компанії «Bionorica» на участь у мітингу «Phytothek Education Проф. Зупанець І. А.
Program 2013», м. Мальорка, Іспанія, 12-14 жовтня 2013 р.
Проф. Сахарова Т. С.
Ас. Зупанець К. О.
Грант «Генофонд, філогеографія і генографія двадцяти популяцій Проф. Філіпцова О. В.
України і півдня Росії: аналіз аутосомних маркерів ДНК-ідентифікації,
SNPіSTR маркерів Y-хромосоми», 2013-2014 рр.
Грант на участь у «Європейському конгресі по антимікробній тера- Проф. Залюбовська О. І.
пії», м. Берлін, Німеччина, 30 квітня-2 травня 2013 р.
Проф. Березнякова М. Є.
Проф. Литвинова О. М.
Грант на участь у конференції лабораторної медицини 2013, м. Мар- Проф. Залюбовська О. І.
тін, Словакія, 15-17 серпня 2013 р.
Проф. Березнякова М. Є.
Проф. Литвинова О. М.
Грант Фармакопеї США на участь у конференції «Фарммедобраще- Проф. Георгіянц В. А.
ние 2013», м. Москва, Росія, 29-30 жовтня 2013 р.
Грант–академічна ліцензія на програмне забезпечення OpenEye для Проф. Георгіянц В. А.
докінгових досліджень, вересень 2012 – вересень 2013 рр.
Грант-візит на міжнародну науково-практичну конференцію «Сучас- Проф. Кіреєв І. В.
ні аспекти фармакотерапії больового синдрому», м. Тенеріфе, Іспанія,
2013 р.
Візит до Варшавського медичного університету, 23-25 жовтня 2013 р.

Проф. Кіреєв І. В.

th

Гранти для участі у конгресі ISPOR 16 Annual European Congress, м. Проф. Бездітко Н. В.
Дублін, Ірландія, 2-6 листопада 2013 р.
Проф. Міщенко О. Я.
Доц. Герасимова О. О.
Грант на участь у 49-й щорічній конференції Асоціації з інформації Асп. Ратушна К. Л.
про лікарські засоби «Розвиток терапевтичних інновацій та регуляторної науки», 23-27 червня 2013 р.
Грант на наукові дослідження за програмою Erasmus Mundus Chemi- Асп. Шемчук О. Л.
cal innovation and regulation, м. Фару, Португалія, університет Альгарве, 1 жовтня 2013 – 1 жовтня 2015 рр.
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Відзнаки, отримані молодими вченими університету.
− Отримав Стипендію КМУ для молодих науковців Здорик О. А.
− Отримали Стипендію КМУ та Президента України аспіранти: Дев’яткіна А. О.,
Куликовська К. Ю.
− Отримав Стипендію Харківської обласної державної адміністрації ім. М. О. Валяшка з фармації Андріяненков О. В.
Нагороджено дипломами та сертифікатами:
− Товчигу О. В. – переможця конкурсу на кращу публікацію у межах Х Національної школи молодих учених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В. Стефанова.
− Койро О. О. – диплом II ступеня на секційному засіданні XX International Scientiﬁc and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of
Development of New Drugs» (лауреат конкурсу на кращу публікацію у рамках
Х Національної школи молодих учених-фармакологів ім. академіка НАМН України О. В. Стефанова).
− Цивуніна В. В. – диплом I ступеня на XX International Scientiﬁc and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of New
Drugs».
− Зупанець М. В. – почесний сертифікат учасника XX International Scientiﬁc and
Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of New Drugs».
− Калько К. О. – почесний сертифікат учасника XX International Scientiﬁc and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of
New Drugs».

Патентно-інформаційна діяльність
Винахідницька діяльність відіграє важливу роль у реалізації та стимулюванні наукового потенціалу співробітників НФаУ.
Одним із основних показників винахідницької діяльності є кількість поданих заявок
про видачу патентів на винаходи та корисні моделі. За звітний період співробітниками
НФаУ оформлено і подано до ДУ «Український інститут промислової власності» 42 заявки
з метою одержання патентів України, з них: 15 заявок на винаходи; 27 заявок на корисні
моделі. До Державної служби інтелектуальної власності подано 10 заявок на реєстрацію
авторського права на службові твори.
Різний ступінь винахідницької діяльності залежить від наукового потенціалу кафедр,
творчої активності науковців та різного ступеня патентоспроможності розробок. Слід зазначити, що 60-70% винаходів щорічно створюється за активної участі науковців віком до
40 років.
У 2013 р. науковцями університету одержано 35 патентів України, з них: на винаходи –
13 патентів; на корисні моделі – 22 патенти; 50 позитивних рішень про видачу патентів
України, з них: на винаходи – 25 рішень; на корисні моделі – 25 рішень; 5 свідоцтв про
реєстрацію авторського права на твір.
Надано консультативно-методичну допомогу у проведенні та оформленні документів з патентно-інформаційного пошуку 69 особам (магістрантам, аспірантам, докторантам) при плануванні дисертаційних і магістерських робіт та відповідальним виконавцям
при оформленні підсумкових звітів з науково-дослідних робіт.
Одним із найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи.
Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної
інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) для узгодження в уста-
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новленому порядку 15 науково-методичних рекомендацій, з них 14 науково-методичних
рекомендацій отримали гриф МОЗ України та надруковані.
Підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 67 інформаційних листів, з них опубліковано 46.
У 2013 р. підготовлено і подано для внесення до реєстру 13 нововведень. Нововведення НФаУ мають соціальну, економічну та медичну ефективність. Інформація про них
внесена до навчально-методичних матеріалів відповідних дисциплін і використовується
у навчальному процесі фармацевтичних факультетів університетів України та наукових
дослідженнях. Також нововведення впроваджуються у діяльність профільних закладів
МОЗ України.

Науково-практичні конференції
Для подальшого розвитку наукових досліджень і плідного обміну інформацією велике значення мають наукові конференції. У 2013-2014 н. р. у НФаУ проведено 12 науковопрактичних заходів різного рівня:
• 17-18 жовтня 2013 р. Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Сучасні проблеми біологічної хімії», присвячена 75-річчю кафедри біохімії НФаУ
та 110-річчю академіка А.М. Утевського.
• 15 листопада 2013 р. Науково-практична конференція «Косметологія: сьогодення та майбутнє».
• 21-22 листопада 2013 р. Міжнародна науково-практична конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку».
• 17-20 березня 2014 р. Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».
• 20-21 березня 2014 р. Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».
• 27-28 березня 2014 р. ІІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики».
• 29 березня 2014 р. «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні
вимоги та етичні аспекти проведення клінічних випробувань».
• 24-25 квітня 2014 р. Українська науково-практична конференція «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій», присвячена 100-й річниці з дня народження д. хім. н., професора П. О. Петюніна.
• 22-23 квітня 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».
• 15 травня 2014 р. ХІ міська міжвузівська наукова конференція з фізіології та валеології.
• 22 травня 2014 р. ХХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів».
• 23 травня 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в фармації».

Виставкова діяльність
Протягом 2013-2014 років НФаУ брав активну участь в обласних, міжрегіональних
та міжнародних виставках і конкурсах різного рівня, які проходили в Харкові і Києві. На
цих виставках НФаУ має можливість презентувати свої досягнення, а також проводити
активну профорієнтаційну роботу. Ця діяльність університету була відмічена численни-
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ми нагородами та дипломами, що сприяє підвищенню рейтингу НФаУ в Україні і за її
межами.
• Четверта Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2013», 28 лютого –
2 березня 2013 р. (м. Київ). Нагорода: диплом Національному фармацевтичному
університету «За вагомий внесок у розвиток національної освіти».
• 5 Міжнародна виставка «Освіта Слобожанщини – 2013», 4-6 квітня 2013 р.
(м. Харків). Нагорода: диплом учасника виставки.
• 23 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2013», 11-13 квітня 2013 р. (м. Київ). Нагороди: гран-прі і диплом у номінації «Науково-дослідна
діяльність навчального закладу»; золота медаль і диплом у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»; подяка ректору Черних Валентину Петровичу «За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти України».
• Конкурс «Кращий вітчизняний товар 2013 року» в рамках Всеукраїнської виставкової акції «Барвиста Україна», 20-23 серпня 2013 р. (м. Київ). Нагорода: диплом і золота медаль в номінації «Освіта» за створення навчально-методичного
комплексу з дисципліни «Органічна хімія».
• Виставка в рамках заходу «Ніч науки», 28 вересня 2013 р., яка проходила під
патронатом Харківського міського голови Г. А. Кернеса (м. Харків).
• Міжнародний технологічний форум «Наука, інновації, технології – 2013»,
15-17 жовтня 2013 р. (м. Київ). Нагорода: диплом за підручник «Аптечна технологія ліків». Автори: Тихонов О. І., Ярних Т. Г.
• Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента»,
14-16 листопада 2013 р. (м. Київ). Нагороди: диплом гран-прі та пам’ятна нагорода в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»;
золотою медаллю і дипломом у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» нагороджено Державну науково-дослідну лабораторію з контролю
якості лікарських засобів.
• Регіональна виставка науково-технічних розробок наукових установ та вищих навчальних закладів Харківської області, присвячена 95-річчю з дня заснування Національної академії наук України, 29 листопада 2013 р. (м. Харків).

Науково-дослідні лабораторії
НФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь комплекс науково-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різноманітних лікарських формах – від
пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації та впровадження у виробництво і медичну практику.
Науково-дослідна діяльність колективу університету охоплює всі пріоритетні напрямки в галузі фундаментальних та прикладних фармацевтичних досліджень. Створення
і впровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть участь різні кафедри і наукові лабораторії НФаУ:
• Центральна науково-дослідна лабораторія (зав. д. мед. н., проф. Штриголь С. Ю.).
• Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів (зав. д. хім. н., проф. Коваленко С. М.).
• Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу (зав. к. фарм. н., доц.
Губін Ю. І.).
• Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм (зав. к. фарм. н.
Безчаснюк О. М.).
• Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень (зав. д. біол. н.,
проф. Малоштан Л. М.).
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•

Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень (зав. д. мед. н., проф. Філімонова Н. І.).
• Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів (зав., д. фарм. н., проф. Алмакаєва Л.Г.)
• Клініко-діагностичний центр НФаУ (директор к. мед. н., доц. Гринцов Є. Ф.).
• Лабораторія клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру НФаУ
(зав. к. фарм. н., доц. Місюрьова С. В.).
У 2013 р. в університеті проводилась робота з удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, що була спрямована на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів фармацевтичної науки та забезпечення впровадження наукових розробок НФаУ
в практику.
У межах заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури університету вченою
радою НФаУ прийнято рішення про створення на базі університету таких нових наукових лабораторій:
1. Лабораторія з якості, стандартизації та сертифікації лікарських засобів
(проф. Підпружников Ю. В., проф. Андрюкова Л. М.).
2. Міжкафедральна лабораторія мікрохвильового синтезу (доц. Зубков В. А.).
3. Лабораторія нанофармації (доц. Губін Ю. І.).
4. Науково-дослідна лабораторія контролю якості функціональних харчових
продуктів, дієтичних добавок та лікувально-профілактичних, косметологічних засобів (проф. Кисличенко В. С., проф. Георгіянц В. А).
5. Лабораторія фармакогенетики та генетичної безпеки (проф. Загайко А. Л.,
проф. Кононенко Н. М.).
З 2 вересня 2013 року (наказ № 245-адм.) до структури Національного фармацевтичного університету введено склад зі зберігання хімічних реактивів.
Науковий потенціал НФаУ сягнув того рівня, коли університет може взяти на себе весь
обсяг заходів зі створення нових або відтворення надсучасних лікарських засобів: від синтезу біологічно активної молекули до впровадження лікарського засобу у виробництво.

Лікарські препарати
НФаУ здійснює весь цикл розробки інноваційних лікарських засобів з використанням
сучасних підходів відповідно до вимог GMP, GLP, GCP: від синтезу біологічно активної молекули до розробки науково-технічної документації та впровадження у виробництво.
За звітний період проводилась робота над створенням понад 300 лікарських засобів
широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:
− освоєно промислове виробництво – 4;
− затверджено ТУ на гігієнічно-профілактичний засіб – 1;
− 2 фаза клінічних випробувань – 12;
− 1 фаза клінічних випробувань – 3;
− завершені доклінічні дослідження нових лікарських препаратів – 96;
− продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських засобів – 97;
− нові лікарські засоби, що почали розроблятися у 2012-2014 рр. – 90.

Лікувальна діяльність
Лікувально-діагностична робота проводиться клінічними кафедрами університету:
клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, клінічної лабораторної діагностики,
фармакотерапії на клінічних базах – у лікувально-профілактичних установах, з якими
укладені договори про проведення спільної діяльності.
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Лікувально-профілактичні заклади – бази клінічних кафедр
Клінічна кафедра

Лікувально-профілактичні заклади – бази кафедр

Ліжковий фонд

Кафедра клінічної
фармакології та
клінічної фармації

Науково-практичний медичний центр ХНМУ
Клініко-діагностичний центр НФаУ

Кафедра клінічної
лабораторної
діагностики

Міська клінічна лікарня № 2
425 ліжок
КП охорони здоров’я «Харківська міська дитяча
36 ліжок денного
поліклініка № 23 Київського району»
стаціонару
Центр лабораторної медицини «Альфа лабсервіс»

Кафедра
фармакотерапії

КП охорони здоров’я «Харківська міська дитяча
поліклініка № 23 Київського району»
КП охорони здоров’я «Харківська міська студентська лікарня»

100 ліжок
15 ліжок

840 відвід./зміну
36 ліжок денного
стаціонару
240 ліжок

Лікувально-діагностична діяльність у 2013/2014 н. р.: консультації професорів і доцентів (3797), хворі, проліковані асистентами (1314), клінічні/патологоанатомічні конференції (33/4), консультації співробітників НФаУ (276), інструментальні дослідження (1037),
клінічні лабораторні дослідження (5478).
Клініко-діагностичний центр НФаУ, як університетська клініка, виконує завдання
із забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів у галузі фармації. На його базі
проводяться лабораторні заняття для вітчизняних та іноземних студентів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання таких спеціальностей: «Фармація», «Клінічна
фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика».
Діяльність КДЦ НФаУ здійснюється на основі ліцензії на медичну практику і регламентується Положенням про Клініко-діагностичний центр Національного фармацевтичного університету, яке затверджено МОЗ України. Головною акредитаційною комісією
при МОЗ України КДЦ НФаУ атестований на вищу категорію як лікувально-профілактичний заклад (акредитаційний сертифікат серія МЗ № 008818 від 04.10.2010 р.).
На базі КДЦ НФаУ проводяться дослідження з оцінки біоеквівалентності та
Ι фази клінічних досліджень лікарських препаратів, що направлені на випробування
у НФаУ Державним експертним центром МОЗ України, та клінічні експертизи виробів
медичного призначення. У 2013-2014 н. р. було проведено 7 клінічних досліджень лікарських препаратів та 7 клінічних експертиз виробів медичного призначення.

Спеціалізовані вчені ради
У Національному фармацевтичному університеті функціонують три спеціалізовані
вчені ради:
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.01 (наказ МОНмолодьспорту України від
26 жовтня 2012 року № 1206) – з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук
за спеціальностями:
15.00.02 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія;
15.00.03 – Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.
Голова спецради – чл.-кор. НАН України, проф. В. П. Черних; заступник голови
спецради – проф. І. С. Гриценко; учений секретар спецради – проф. В. А. Георгіянц.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 31 засідання, на яких відбувся
захист 5 докторських дисертацій (2 докторські дисертації за спеціальністю 15.00.02 –
фармацевтична хімія та фармакогнозія і 3 докторські дисертації за спеціальністю 15.00.03 –
стандартизація та організація виробництва лікарських засобів) та 19 кандидатських дисертацій (17 кандидатських дисертацій за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія
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та фармакогнозія та 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 15.00.03 – стандартизація
та організація виробництва лікарських засобів).
Відхилених докторських і кандидатських дисертацій немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.02 (наказ МОНмолодьспорту України від
26 жовтня 2012 року № 1206) – з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за
спеціальністю
15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.
Голова спецради – проф. В. М. Толочко, заступник голови спецради – проф. В. І. Чуєшов, учений секретар спецради – проф. О. І. Зайцев.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 18 засідань, на яких відбувся
захист 3 докторських і 9 кандидатських дисертацій.
Відхилених докторських і кандидатських дисертацій немає.
• Спеціалізована вчена рада Д 64.605.03 (наказ МОНмолодьспорту України від
26 жовтня 2012 року № 1206) – з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за
спеціальністю:
14.03.05 – Фармакологія.
Голова спецради – проф. І. А. Зупанець; заступник голови спецради – проф. Л. М. Малоштан; учений секретар спецради – проф. Т. С. Сахарова.
За звітний період спеціалізована вчена рада провела 14 засідань, на яких відбувся
захист 4 докторських і 10 кандидатських дисертації.
Відхилених докторських і кандидатських дисертацій немає.

Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство
На сьогодні СНТ і РМВ НФаУ нараховує 49 наукових гуртків кафедр, що охоплюють
близько 700 студентів, 225 молодих науковців. До СНТ залучено також близько 70 студентів-іноземців, які виявили бажання займатися науковою діяльністю.
Національним фармацевтичним університетом, СНТ і РМВ 22-23 квітня 2014 р. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» англійською мовою.
У рамках конференції працювало 20 оновлених секцій. Заслухано понад 350 наукових робіт. До збірки тез доповідей увійшло понад 300 публікацій.
У межах заходу відбулася лекція майстер-класу «Поверхность углеродных sp2 наноматериалов как фактор их биофункциональной активности» академіка Національної академії наук України, доктора хімічних наук, професора, директора Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України Миколи Тимофійовича Картеля.
Студенти наукового товариства НФаУ брали участь та отримали призові міста у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук для студентів вищих навчальних закладів у 2013-2014 н. р., а саме:
Диплом І ступеня – Журенко Д., за І місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки» (28 березня 2014 р., Тернопіль).
Диплом ІІІ ступеня – Мига М., за ІІІ місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Фармацевтичні науки» (28 березня 2014 р., Тернопіль).
Диплом ІІІ ступеня – Мигаль А. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму « Хімічні
технології» (20-21 березня 2014 р., Дніпропетровськ).
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Диплом І ступеня – Палій А., за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів за виконану роботу на тему «Методи та інструменти управління фінансовими потоками» (2013, Донецьк).
Грамота – Терещенко І., за перемогу у номінації «За високий рівень теоретичного
обґрунтування досліджуваної проблеми» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі
спеціальності «Економіка підприємства» за виконану роботу на тему «Побудова сучасної
системи мотивації та стимулювання персоналу на підприємства».
Грамота – Бутко Н., за перемогу у номінації «За застосування найбільш оригінальної методики дослідження» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності
«Економіка підприємства» за виконану роботу на тему «Управління підприємством з
використанням ключових показників ефективності».
Збільшено членство молодих науковців НФаУ в Міжнародній фармацевтичній федерації (FIP) та розпочата робота зі створення асоціації на території України.
Студенти та молоді науковці брали участь у таких наукових конференціях, з´їздах:
– III Международная научно-практическая конференция в рамках научной сессии
НИУ «БелГУ» «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» (м. Бєлгород, 12–17 квітня 2013 р.).
– XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students
«Actual Questions of Development of New Drugs» (м. Харків, 25 квітня 2013 р.).
– XXX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки –
людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (м. Харків,
23 травня 2013 р.).
– 7-th Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry (м. Львів, 23-24
травня 2013 р.).
– Всероссийская научная конференция с международным участием «Фармакологическая нейропротекция», посвященная 90-летию отдела нейрофармакологии им. С. В. Аничкова ИЭМ СЗО РАМН (м. Санкт-Петербург, 18-21 вересня 2013 р.).
– X Національна школа молодих вчених-фармакологів імені академіка НАМН України О. В. Стефанова (м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р.).
– XXXIX Міжнародна науково-практична конференція «Використання лазерів в медицині та біології» (м. Харків, квітень 2013 р.).
– 23th International Crimean Conference «Microwave & Telecommunication Technology»
(м. Севастополь, 9-13 вересня 2013 р.).
– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво і підготовка кадрів» (м. Євпаторія, 26-27 вересня 2013 р.).
– Первая научно-исследовательская конференция с международным участием аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые и фармация ХХІ века» ГНУ ВНИИЛАР Россельхозакадемии (м. Москва, 25-26 лютого 2013 р.) та ін.
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Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин НФаУ здійснюється:
набір іноземних студентів на навчання; міжнародне співробітництво; розвиток академічної мобільності; участь у міжнародних асоціаціях; іміджева та профорієнтаційна діяльність університету (виставки, форуми тощо).
На сьогодні університет успішно співпрацює з 70 вищими навчальними закладами
та науковими установами із 33 країн Європи, Азії та Африки.
У 2013-2014 н. р. укладено двосторонні угоди про співпрацю з такими закордонними ВНЗ:
− Московський фізико-технічний інститут; Пермська державна фармацевтична академія (РФ);
− Медичний університет (м. Вроцлав, Польща).

Академічні обміни, навчальна практика, наукове стажування
У межах існуючих міжвузівських угод активно поширюються інформаційний обмін,
обмін досвідом та навчально-методичними матеріалами в галузі підготовки висококваліфікованих кадрів з фармацевтичних та медико-біологічних спеціальностей.
В університеті досить активно працюють програми академічних обмінів: «Академічна мобільність» (продовження навчання на базі НФаУ, навчальне та наукове стажування з
метою підвищення кваліфікації) та «Візитинг професорів» (читання лекцій майстер-класу провідними викладачами й науковцями).
За програмою «Академічна мобільність» у 8-му семестрі 2013/2014 н. р. (січень-травень 2014 р.) відбувся обмін студентами-фармацевтами з НДУ «Бєлгородський державний університет» (РФ).
У межах міжвузівської угоди з Казахським національним медичним університетом
ім. Асфендіярова (м. Алмати) з метою реалізації програми академічної мобільності 6 студентів 4 курсу фармацевтичного факультету КазНМУ прийнято на навчання в 2013-2014 н. р.
протягом одного семестра за спеціальністю «Фармація».
7-14 грудня 2013 р. для 10 вітчизняних студентів НФаУ відбулась навчально-ознайомча практика з фармакотерапії на базі Варшавського медичного університету (Польща),
науковий керівник – зав. каф. фармакотерапії проф. Кірєєв І. В.
Вітчизняні студенти НФаУ факультету «Менеджменту та маркетингу» мають можливість отримати диплом «Магістра з бізнес-адміністрування» у додаток до диплома НФаУ
за програмою «Подвійні дипломи» в межах угоди з вищим навчальним закладом професійної освіти в галузі бізнес-адміністрування «Swiss Motreux Business School», м. Монтре (Швейцарія).
Аспірант НФаУ Шемчук Олексій отримав грант на навчання за програмою Erasmus
Mundus (Category A. Studentship for Master in Chemical Innovation 2013-2015).
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Участь у міжнародних форумах
Науковці університету, студенти й аспіранти взяли участь у 30 престижних
міжнародних симпозіумах, конференціях, конгресах:
− Щорічний когрес Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) (студентка 4 к. фак-ту
з підготовки іноземних громадян Ель Херіші Фатіма, Марокко; аспіранти Альона Бондаренко та Анан Марсель Сегуї) 31 серпня – 5 вересня 2013 р. (м. Дублін, Ірландія).
− Міжнародна конференція «Університет, студенти та спільноти: об’єднуюча академічна свобода й креативні міста» на базі Університету Болоньї в межах приєднання НФаУ до Великої хартії університетів (ректор проф. Черних В. П., проректор з
науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов С. Б., зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В. А.) 15-23 вересня 2013 р. (м. Болонья, Італія).
− Міжнародний науковий симпозіум «Baltic Polymer Symposium 2013» (доц. каф. фізики Животова О. М.) 16-23 вересня 2013 р. (м. Тракай, Литовська Республіка).
− Всеросійська наукова конференція з міжнародною участю «Фармакологическая
нейропротекция», присвячена 90-річчю Відділу нейрофармакології ім. С. В. Анічкова Іституту експерементальної медицини ПЗВ РАМН (доц. каф. мед. хімії Подольський І. М.) 18-21 вересня 2013 р. (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).
− Міжнародна науково-практична конференція «Садыковские чтения: проблемы
и внедрение инновационных технологий в образовательное пространство» (зав.
каф. педагогіки і психології ІПКСФ доц. Кайдалова Л. Г.) 26-28 вересня 2013 р. (м. Алмати, Казахстан).
− Міжнародний науково-практичний семінар «Перспективи розвитку системи безперервної екологічної освіти» (зав. каф. клінічної фармакології та клінічної фармації
проф. Зупанець І. А.) 4-10 жовтня 2013 р. (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).
− Засідання Європейського директорату з якості ліків та медичної допомоги, Рада
Європи (асистент каф. клін. фармакології та клін. фармації Грінцова О. Є.) 10-11 жовтня 2013 р. (м. Страсбург, Франція).
− Конгрес Національної асоціації приватних аптек Угорщини (асистент каф. клін.
фармакології та клін. фармації Грінцова О. Є.) 11-13 жовтня 2013 р. (м. Будапешт,
Угорщина).
− Мітинг з питань фітотек «Pharmacist Ukraine 2013» (каф. клін. фармакології та клін.
фармації: проф. Зупанець І. А., проф. Сахарова Т. С., доц. Зупанець К. О.) 12-14 жовтня
2013 р. (м. Мальорка, Іспанія).
− Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології – 2013»
(зав. каф. технології ліків проф. Ярних Т. Г.) 15-17 жовтня 2013 р. (м. Мартін, Словаччина).
− III Міжнародна конференція «Рlant – the source of research material» (зав. каф. ботаніки проф. Ґонтова Т. М., доц. Кічимасова Я. С.; зав. каф. заводської технології ліків проф.
Рубан О. А., доц. Ковалевська І. В., зав. каф. аналітичної хімії проф. Євтіфєєва О. А.,
доц. Проскуріна К. І.) 15-22 жовтня 2013 р. (м. Люблін, м. Вроцлав, Польща).
− Науково-практична конференція «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (каф. заводської технології ліків; каф. менеджменту і маркетингу в фармації: М. М. Кобець, Ю. М. Кобець, О. О. Люханова; каф. управління та
економіки підприємства; каф. хімії проридних сполук) 22-23 жовтня 2013 р. (м. Ташкент, Узбекистан).
− VII Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні й прикладні
проблеми геополітики, геоекономіки, міжнародних відносин, державної безпеки» (зав. каф. філософії та соціології проф. Іванова К. А.; зав. каф. гуманітарних наук
доц. Філяніна Н. М.) 22-26 жовтня 2013 р. (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).
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Участь у нараді експертів країн СНД за запрошенням Конвенції Фармакопеї США
(зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В. А.) 28-30 жовтня 2013 р. (м. Москва,
Російська Федерація).
Науково-практична конференція «Актуальні питання освіти, науки та виробництва в фармації» на базі Ташкентського фармацевтичного інституту (зав. каф. промислової фармації проф. Гладух Є. В.; зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В. С.; зав. каф. товарознавства проф. Баранова І. І.) 4-8 листопада 2013 р. (м. Ташкент, Узбекистан).
Міжнародний науково-практичний семінар «Перспективи розвитку системи безперевної екологічної освіти» (зав. каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І. А.; ст.
наук. співробітник Лабораторії з котролю якості лікарських засобів Євсєєва Л. В.) 4-10 листопада 2013 р. (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).
IV засідання з питань використання протимікробних препаратів в країнах Південної та Східної Європи: від збору даних до їх аналізу» (зав. каф. фармакоекономіки проф. Яковлєва Л. В.) 5-9 листопада 2013 р. (м. Утріхт, Нідерланди).
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России
и за рубежом» (ІПКСФ: проф. Пімінов О. Ф., доц. Кожухова Т. В., доц. Лукієнко О. В.,
доц. Якущенко В. А., доц. Квітчата А. І., доц. Цубанова Н. А., доц. Шульга Л. І., доц.
Губченко Т. Д., доц. Ролік С. М.) 21-23 листопада 2013 р. (м. Перм, Російська Федерація).
Міжнародна конференція «Сучасні аспекти фармакотерапії больового синдрому» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І. В.) 15-23 листопада 2013 р. (м. Тенеріфе,
Іспанія).
X Міжнародний симпозіум з хімії природних сполук (ас. каф. ЯССЛ ІПКСФ Прокопенко Ю. С.) 21-23 листопада 2013 р. (м. Бухара, Узбекистан).
Участь в освітньо-ознайомчому турі вищими медичними навчальними закладами провідних міст Польщі (ас. каф. фармакогнозії Кисличенко О. А.) 23 листопада
– 1 грудня 2013 р. (мм. Краків, Катовіце, Лодзь, Варшава, Сосоновіце, Польща).
Науково-практична конференція «Актуальные проблемы фармацевтической науки и практики» (каф. менеджменту і маркетингу в фармації: Малий В. В., доц. Тиманюк І. В., доц. Євтушенко О. М., Вальдовський А. О.) 19-20 грудня 2013 р. (м. Владикавказ, Російська Федерація).
Міжнародний семінар «Науковий та академічний обмін в галузі фармацевтичного аналізу, біоаналізу, контролю якості лікарських засобів, здійснення клінічних
досліджень» (проректор з міжнародних зв’язків проф. Попов С. Б., доц. каф. клін. фармакології та клін. фармації Андрєєва О. О., ст. мед. сестра КДЦ Сальцева М. В.) 23-26 січня 2014 р. (м. Прага, Чеська Республіка).
Міжнародна конференція з освіти й соціальних наук INTCESS14 (доц. каф. менеджменту та маркетингу у фармації Тиманюк І. В.) 3-6 лютого 2014 р. (м. Стамбул, Турецька Республіка).
Робоча нарада науковців у галузі клінічних досліджень хронічних обструктивних
захворювань легенів (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І. В.) 11-14 лютого 2014 р.
(м. Стамбул, Турецька Республіка).
16-й Всесвітній конгрес з гінекологічної ендокринології (зав. каф. клін. фармакології
ІПКСФ проф. Зайченко Г. В.) 3-10 березня 2014 р. (м. Флоренція, Італія).
III Міжнародний самміт фармакопей (декан фарм. факультету проф. Вишневська Л. І.,
зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В. А.) 5-13 квітня 2014 р. (м. Лондон,
Велика Британія).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
−

−

−

Міжнародна наукова конференція «Інтеграція суспільник наук до правових досліджень» (доц. каф. філософії та соціології Артеменко А. П.) 9-12 квітня 2014 р. (м. Вільнюс, Литовська Республіка).
Міжнародна конференція «Сучасні аспекти терапії гіпертонічної хвороби з позицій доказової медицини» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І. В.) 23-28 квітня
2014 р. (м. Тбілісі, Грузія).
24-й Європейський конгрес з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань
(зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології Філімонова Н. І.) 8-16 травня 2014 р.
(м. Барселона, Іспанія).

Лекції майстер-класу в закордонних університетах
Викладачі НФаУ провели цикли тематичних лекцій майстер-класу:
• Казахський національний медичний університет ім. С. Д. Асфендіярова,
фармацевтичний факультет (Казахстан)
26 серпня – 27 грудня 2013 р. – читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класів на тему «Основи організації фармацевтичної діяльності й управління та економіка фармації» (доц. каф. організації та економіки фармації Хіменко С. В.).
6 жовтня – 15 грудня 2013 р. – цикл лекцій майстер-класу зі спеціальності «Промислова фармація» на тему «Технологія ліків та гомеопатичні лікарські засоби» (доц.
каф. промислової фармації Юдіна Ю. В.).
1-15 грудня 2013 р. – лекції майстер-класу з актуальних питань в галузі забезпечення якості ліків (зав. каф. промислової фармації проф. Гладух Є. В.).
15 квітня – 17 травня 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу зі спеціальності «Технологія фармацевтичного виробництва» для бакалаврів, магістрантів, аспірантів
та докторантів (доц. каф. пром. фармації Кухтенко О. С.).
18 квітня – 19 травня 2014 р. – читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класи на тему «Звіт та звітність в аптечних установах. Основи організації фармацевтичної діяльності» (доц. каф. організації та економіки фармації Хіменко С. В.).
1-15 березня 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу та лабораторних занять для студентів фармацевтичного факультету з дисципліни «Токсикологічна хімія» (зав.
каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І. О.).
• Південно-Казахська державна фармацевтична академія (м. Шимкент):
17 лютого – 1 березня 2014 р. – лекції майстер-класу для студентів-фармацевтів (зав.
каф. фармакогнозії доц. Кошовий О. М.).
17 лютого – 1 березня 2014 р. –лекції майстер-класу для студентів-фармацевтів (доц.
каф. фарм. хімії Бевз Н. Ю.).
• Національний аграрний університет ім. Стульгінського (м. Вільнюс, Литовська Республіка):
вересень 2013 р. – лекція-презентація щодо механізмів та можливостей використання оригінальної технології «Активоплант» (зав. каф. фізичної та колоїдної хімії
проф. Кабачний В. І.).
• Вроцлавський медичний університет (Польща):
21 жовтня 2013 р. – лекція майстер-класу на тему «Екстракційні препарати» (зав.
каф. заводської технології ліків проф. Рубан О. А.).
21 жовтня 2013 р. – лекція для науковців польського фармацевтичного товариства
на тему: «Bitter and sweet – about plants rich in inulin» (зав. каф. ботаніки доц. Гонтова Т. М.).
• Варшавський медичний інститут (Польща):
23-25 жовтня 2013 р. – цикл лекцій для виробників фармацевтичної галузі на тему
«Законодательное регулирование оборота диетических добавок» (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І. В.)
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Науково-дослідний інститут «Бєлгородський державний університет», фармацевтичний факультет (РФ):
12 листопада 2013 р. – лекція майстер-класу для студентів 4-го курсу ФФ на тему
«Гомеопатические лекарственные средства» (зав. каф. аптечної технології ліків
ім. Д. П. Сала проф. Вишневська Л. І.).
• Ташкентський фармацевтичний інститут (Узбекистан):
4-12 листопада 2013 р. – цикл лекцій для виробників фармацевтичної галузі на теми
«Законодательное регулирование оборота диетических добавок, специальных и
функциональных пищевых продуктов. Вопросы контроля их качества»; «Создание нового раздела «Диетические добавки» в Государственной Фармакопее Украины»; «Современные методы анализа в контроле качества растительного сырья
при производстве фиточаев и БАД. Создание новых лекарственных средств растительного происхождения и диетических добавок в НФаУ. Разработка, валидация методик контроля качества, внедрение в производство и регистрация» (зав.
каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В. С.).

Міжнародні візити делегацій НФаУ
Важливим аспектом міжнародної діяльності університету є іміджева діяльність, презентації університету на світовому ринку освітніх послуг:
− 15-20 вересня 2013 р. (Литовська Республіка, м. Вільнюс) – узгодження питань щодо
маркетингових послуг в галузі косметичних, фармацевтичних та агротехнічних
технологій (зав. каф. фізичної та колоїдної хімії проф. Кабачний В. І.).
− 15-22 жовтня 2013 р. (Польща, м. Люблін, м. Вроцлав) – візит до Державного університету ім. Марії Кюрі-Скадовської, Вроцлавського медичного університету,
Люблінського медичного університету (зав. каф. ботаніки Гонтова Т. М., доц. каф.
Кічимасова Я. С., зав. каф. аналітичної хімії Євтіфєєва О. А., доц. каф. Проскуріна К. І.,
зав. каф. заводської технології ліків Рубан О. А., доц. каф. Ковалевська І. В.).
− 2-11 квітня 2014 р. (Німеччина, м. Мюнхен) – вивчення організації навчального
процесу з біологічних дисциплін, зокрема викладання дисципліни «Фізіологія» у
Людвіг-Максиміліан-Університеті (зав. каф. організації та економіки фармації проф.
Нємченко А. С., зав. каф. фізіології та анатомії людини проф. Малоштан Л. М.).
− 22 квітня – 5 травня 2014 р. (Індія, м. Делі) – візит на кафедру біохімії факультету
медичних наук Університету Делі з метою обміну досвідом викладання біохімії та
наукових досліджень у галузі молекулярних механізмів розвитку метаболічного
синдрому з обговоренням можливості спільних досліджень, узгодження питання
щодо проведення лекцій студентам (зав. каф. біологічної хімії проф. Загайко А. Л.).
− 26-30 квітня 2014 р. – візит групи студентів факультету з підготовки іноземних
громадян до Угорщини під керівництвом доцента кафедри філософії та соціології Лантух А. П. Мета поїздки – інтернаціональне виховання студентської молоді
на засадах євроінтеграції.

Профорієнтаційна діяльність
•

•
•
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Оновлено інформацію про НФаУ у міжнародних каталогах: «Higher Education in
Ukraine», ЮНЕСКО «Welcome to study in Ukraine» та на електронних веб-ресурсах:
Best Universities project., 4International colleges and Universities, The Europa World
of Learning, Eastern European University Association database.
Оновлено рекламно-інформаційний пакет для іноземних абітурієнтів англійською,
французькою, російською мовами.
Підримується постійний контакт з випускниками університету, фармацевтичними асоціаціями й організаціями, експертними комісіями з визнання вищої фармацевтичної освіти.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виставкова діяльність
•

•
•

2-11 жовтня 2013 р. – в Турецькій Республіці відбулась найвагоміша міжнародна освітня виставка «International Education Fairs in Turkey». В роботі виставки,
що пройшла в п’яти великих містах Туреччини (Ізмірі, Анкарі, Стамбулі, Бурсі,
Анталії), взяли участь понад 100 ВНЗ з 20 країн (Німеччини, Канади, Польщі,
Великої Британії, Туреччини, Франції, Японії, Китаю, В’єтнаму, США, Російської
Федерації, Швеції, Угорщини, Румунії, Намібії, Естонії, Бельгії, Австралії, Словаччини, Нідерланд, Іспанії, Італії). Україна була представлена Національним
фармацевтичним університетом.
22-24 жовтня 2013 р. – 24 Міжнародна спеціалізована виставка фармацевтичної
промисловості (Німеччина, м. Франкфурт).
25-28 листопада 2013 р. – XV ювілейна міжнародна виставка з фармацевтичної промисловості, обладнання, сировини та технологій «Pharmtech-2013» (Росія, м. Москва) (зав. каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ проф. Доровський О. В., доц.
каф. заводської технології ліків Криклива І. О.; доц. каф. промисловлї фармації Шмирьова Ю. В.; студенти НФаУ).

Візити іноземних делегацій до НФаУ
З метою ознайомлення з науковою, матеріально-технічною та навчальною базами
НФаУ, обговорення актуальних питань та напрямків співробітництва, а також з метою
участі у програмах «Візитинг професорів» та «Академічна мобільність» у 2013-2014 н. р.
НФаУ відвідали з візитами:
12 лютого 2013 р. – координатор Польсько-українських освітніх проектів Вишеградського центру Дубровіна Н. О. (Польща, м. Сілезія).
28 жовтня 2013 р. – Ахатова Бахора, доцент Самаркандського інституту, Узбекистан.
10-12 листопада 2013 р. – компанія «Інтерфармакс» (заст. директора з кадрових питань Жуковська М.А.; заст. директора з питань фармації Пучков А. П.; пров. фах. Аврамова С. М. (випускниця НФаУ 2009 р.); начальник відділу по роботі з персоналом Григор’єва
О. В. (Білорусь).
1 листопада 2013 р. – заступник мера м. Маракеша, голова місії Посольства Королівства Марокко в Україні пан Насреддін Фаузі Рамдані з метою налагодження контактів з
економічними партнерами.
11 листопада 2013 р. – Лайкон Сейду, координатор грантових проектів для студентів
українських ВНЗ – громадян Нігерії.
4 лютого 2014 р. – делегація Посольства Республіки Ірак в Україні на чолі з другим секретарем, консулом пані Зіна Мадхат Мухамд та у складі аташе пана Аббас Худур Фаділ.
12 лютого 2014 р. – делегація Бурунді у складі: Еммануель Тургамвесе – радник Міністерства вищої освіти та наукових досліджень; Гастон Хакіза – ректор Університету Бурунді.
14 лютого 2014 р. – делегація Курдистану у складі: генеральний директор інформаційного центру Міністерства освіти Жалал Абдулькадер Хамад; генеральний директор
біологічного центру Міністерства охорони здоров’я Серханд Ходер; представник університету «Книга» доцент факультету міжнародної економіки Розгар Жаофар Азіз.

Участь у міжнародних професійних організаціях та асоціаціях
Національний фармацевтичний університет є членом таких міжнародних асоціацій
та проектів:
• Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum).
• Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP).
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• Міжнародна фармацевтична федерація (FIP).
• Європейський проект з інтеграції навчальних планів з фармації «PHARMINE».
20 вересня 2013 р. ректором НФаУ підписано Велику хартію університетів – документ
міжнародного значення, що є основною фундаментальних цінностей і принципів університетів.
У 2013-2014 н. р. подано аплікаційні форми та отримано підтвердження можливості
приєднання НФаУ до міжнародних асоціацій, членство в яких є вагомим показником
для міжнародного рейтингу ВНЗ:
• Євразійська асоціація університетів (Eurasian Association of Universities).
• Європейська асоціація університетів (European Association of Universities).
• Міжнародна асоціація університетів (International Association of Universities).
Викладачі та науковці університету мають індивідуальне членство у 25 професійних
міжнародних організаціях і асоціаціях.
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КОЛЕДЖ
Національного фармацевтичного
університету

Кадровий потенціал
Педагогічні кадри (в т. ч. АУП та НДП, які мають педнавантаження) – 103, з них кандидатів наук – 6, спеціалістів вищої категорії – 40, зокрема методистів – 16, старших викладачів – 9. Чисельність штатних викладачів – 81, навчально-допоміжного персоналу –
75, АУП – 22.
Прийом за спеціальностями на 2013/2014 н. р.
На базі

За рахунок фіз.
та юрид. осіб

9 кл.

254 (іноз. − 4)

11 кл.

102 (іноз. − 2)

9 кл.

20

11 кл.

22

9 кл.

14

11 кл.

18

Разом по коледжу (денне відділення)

–

430 (іноз. – 6)

5.12020101 «Фармація» (заочне відділення)

–

301 (іноз. − 5)

Назва спеціальності
5.12020101 «Фармація» (молодший спеціаліст)
5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук»
5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів»

Разом по коледжу

731 (іноз. – 11)

Випуск за спеціальностями у 2013/2014 н. р.
Назва спеціальності

Випуск
бюджет

контракт

разом

5.12020101 «Фармація» (денне)

0

298

298

6.120201 «Фармація» (денне)

0

48

48

5.12020101 «Фармація» (заочне)

0

235
(іноз. − 1)

235
(іноз. − 1)

5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук»

0

29

29

5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів»

0

47

47

Разом по коледжу

0

657
(іноз. – 1)

657
(іноз. – 1)
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Контингент студентів – 1918 (1182 д. в. + 736 з. в.)
Спеціальність
Фармація (бакалаври)

Курс

Бюджет

Контракт

Разом

2

–

0

0

3

–

59

59

4

–

48

48

–

107

107

1

–

251

251

2

–

356

356

3

–

301

301

–

908

908

1

–

292

292

2

–

208

208

3

–

236

236

–

736

736

1

–

19

19

2

–

45

45

3

–

29

29

–

93

93

1

–

13

13

2

–

38

38

3

–

22

22

4

–

1

1

–

74

74

Разом
Фармація (денне відділення)
Разом
Фармація (заочне відділення)
Разом
Аналітичний контроль якості
хімічних лікарських сполук
Разом
Виробництво фармацевтичних
препаратів
(денне відділення)
Разом

Удосконалення навчально-виховного процесу
•

•

•

•
•
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Розробка та затвердження третьої складової Галузевих стандартів вищої освіти
України (засоби діагностики якості вищої освіти) для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями (галузь
знань 1202 «Фармація»):
5.12020101 «Фармація»;
5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»;
5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів»
(Наказ МОН України від 05.12.2013 № 1703).
Розробка варіативної частини ГСВО для спеціальностей:
5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»;
5.12020103 «Виробництво фармацевтичних препаратів».
Проходження акредитації 2-х спеціальностей («Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» та «Виробництво фармацевтичних препаратів): звіт
про самоаналіз, комплект документів для проведення ККР, робота експертних
комісій, затвердження на експертній раді.
Доповнення та коригування НМК з дисциплін, створення НМК на електронних
носіях.
Розробка навчальних планів на 2013/2014 н.р., погодження навчальних планів для
студентів, що навчаються на основі базової середньої освіти у департаменті науки
і освіти ХОДА.

КОЛЕДЖ НФаУ
•

•
•

•

Розробка навчальних програм з дисциплін відповідно до наказу МОН України
від 05.06.2013 р. № 683 «Про внесення змін до наказу МОНмолодьспорту України
від 29.03.2012 р. № 384».
Апробація критеріїв рейтингової оцінки педагогічних працівників.
Участь у розробці Положення про базовий підручник та організація авторських
(творчих) колективів педагогічних працівників коледжу для написання базових
підручників та навчальних посібників з дисциплін професійно-практичного циклу.
Розробка Концепції інформатизації Коледжу

Підвищення професійної компетентності викладачів, осіб:
Дисертаційні дослідження на науковий ступінь канд. наук – 5
Навчання в магістратурі – 1
Атестація викладачів – 17
Підвищення кваліфікації – 23
Участь у конференціях різного рівня:
− закордонних −3
− міжнародних – 7
− всеукраїнських та з міжнародною участю – 37
− обласних – 42
− НФаУ − 8
Публікації-матеріали конференцій:
– тези − 9
– статті, з них: обласні – 12; всеукраїнські та з міжнародною участю – 48; міжнародні – 7; закордонні – 5;
– публікації у фахових журналах – 11.
Участь у роботі обласних методичних об’єднань – 9.
На базі коледжу проведено:
• засідань: обласного методичного об’єднання викладачів хімії та біології ВНЗ
І-ІІ р. а. – 4;
• конференцій: Обласна науково-практична студентська конференція «Фізика. Наука. Життя»; Науково-практична конференція за результатами пошуково-дослідної роботи студентів коледжу; Науково-практичні конференції за підсумками
виробничих практик – 3; Олімпіада фахової майстерності «Кращий фармацевт
2013»; Конкурс «Кращий за професією» серед студентів коледжу спеціальності
5.12020102 «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»; Інтелектуальна гра «Брейн-ринг − біологія»; Олімпіада з біології.
• тижнів циклових комісій – 6 («Фізика та математика у фармації»; «Молодість
та право»; «Як парость виноградної лози, плекайте мову…»; «Україно – ненька
моя»; «Learning can be fun!»; « День хіміка!»), в рамках яких за окремим планом
проводилися: конкурси стінгазет та фоторобіт студентів, інтерактивні навчальні
заходи (диспути, конференції, вікторини, брейн-ринги, конкурси, турніри, виставки творчих робіт), екскурсії містами та музеями України, до планетарію, круглі столи – зустрічі з цікавими людьми, відвідування театрів Харкова. Перегляд
виїзних вистав театру «P.S.» та інші заходи.
Підготовка і видання навчально-методичних матеріалів:
Навчальні посібники – 8 (видано – 1, підготовлено до друку – 7)
Тестові завдання для підготовки до Державних іспитів – 3
Робочі зошити з дисциплін – 9
Методичні рекомендації – 26
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Практикуми з дисциплін − 4
Щоденники з практики − 3
Загальний фонд бібліотеки – 119596 пр.

Практична підготовка
Баз практик у м. Харкові – 45 (30 аптечних закладів + 12 підприємств + 3 бот. сад),
охоплено студентів 1108 (664 д. в. + 444 з. в.).
Співпраця із закладами практичної фармації для проходження практики студентами коледжу:
• мережа аптечних закладів та установ м. Харкова, Харківської та інших областей
України – 624 договори;
• Ботанічний сад НФаУ; Ботанічний сад Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, КО «Харківський зоологічний парк»;
• підприємства України – 12 договорів (ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ТОВ
«НВФК «ЕЙМ», ТОВ «ФК «Здоров`я», ТОВ «ХФП «Здоров`я народу», ДНУ «НТК
«Інститут монокристалів» НАН України, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка»,
ПАТ «СТОМА», ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ – БІОЛІК», Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, КП «Балаклійський водоканал», Державна служба з лікарських засобів у Сумській області; Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.
У 2013-2014 н. р. відбулася плідна співпраця в галузі соціального партнерства. Вона
полягала в посиленні взаємозв’язку коледжу із загальноукраїнськими та місцевими
ринками праці, з роботодавцями, підприємствами, організаціями різноманітної форми власності та ВНЗ. Коледж брав активну участь у профорієнтаційному тижні НФаУ
«Старт до професійного успіху», студенти відвідали:
− семінари-практикуми («Шляхи пошуку першого робочого місця у відповідального роботодавця» – ТОВ «Український аптечний холдинг», м. Донецьк; «Пошук
роботи через інтернет: допомога молодому спеціалісту» – інтернет-служба «Работа в Харькове»; «Техніка ефективного пошуку роботи» – відділ надання соціальних послуг молоді, Харківський міський центр зайнятості);
− науково-практичну конференцію «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном»;
− ярмарок вакансій;
− ярмарок спеціальностей НФаУ-2014.
У січні 2014 р. була проведена зустріч студентів-випускників з представниками мережі
аптек «Планета Здоровья» (екскурсія до місць роботи у м. Мінську, Республіка Білорусь).
У травні 2014 р. студенти Харківської області мали можливість поспілкуватися з представниками Обласного аптечного складу (м. Харків), які допомогли забезпечити робочими місцями за місцем проживання.
Проведені зустрічі студентів усіх спеціальностей з представниками Національного
фармацевтичного університету та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Участь студентів коледжу в конференціях та конкурсах
ІV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
ім. Т. Шевченка (ІІ етап) – 3 учасники.
ХV Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика (ІІ етап) – 3 учасники.
Всеукраїнська студентська олімпіада з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а.
(ІІ етап) – 2 учасники.
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Обласна екологічна конференція «Екологічні проблеми сучасності» – 13 доповідей.
Обласна конференція студентів ВМ(Ф)НЗ І-ІІ р. а. «Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’я нації» – 1.
Студентська обласна конференція «Фізика. Наука. Життя» – 6 доповідей.
Міська студентська науково-практична конференція до Дня хіміка – 15 доповідей.
Науково-практична конференція за результатами пошуково-дослідної роботи студентів – 12 доповідей.
Студентська науково-практична конференція за результатами гурткової роботи «Фармація – вчора, сьогодні, завтра» − 12 доповідей.

Профорієнтаційна робота у 2013/2014 н. р.
• Виїзні Дні відкритих дверей – 15: (Харківська обл.: м. Ізюм, м. Нова Водолага,
м. Балаклея, м. Валки, м. Золочів, м. Чугуїв; Полтавська обл.: м. Кременчуг, м. Полтава,
м. Миргород; Донецька обл.: м. Маріуполь, м. Стаханів; Київська обл.: м. Боярка, м. Бровари; Миколаївська обл.: м. Южноукраїнськ; Луганська обл.: м. Рубіжне).
• Провели Дні відкритих дверей коледжу – 9. Взяли участь у Днях відкритих
дверей НФаУ – 6.
• Проведено анкетування: серед випускників коледжу з метою профорієнтації у
НФаУ; серед майбутніх абітурієнтів під час Днів відкритих дверей з метою виявлення
регіонів та джерел інформації про коледж.
• Розповсюдження рекламної інформації: серед слухачів ІПКСФ (м. Харків, виїзні цикли); серед учнів шкіл м. Харкова під час проведення обласної екологічної конференції; студентами коледжу за місцем проживання; серед працівників аптечної мережі
під час поїздки до м. Мінська (Республіка Білорусь).
• Екскурсії в лабораторії коледжу зі школярами 7-х і 8-х класів м. Харкова.
• Зустрічі з випускниками шкіл м. Харкова спільно з Міським центром зайнятості.
• Розміщено інформацію про коледж у довідниках для абітурієнтів.
• Взяли участь у профорієнтаційних заходах: у профорієнтаційному заході в Палаці дитячої та юнацької творчості «ІСТОК»; у виставці «Ярмарок вакансій» у НФаУ.
• Розповсюдження рекламних листівок на вокзалах, ринках, у супермаркетах,
відділах соц. забезпечення, заводах, поштових відділеннях, поліклініках, медсанчастинах,
аптеках, у міському транспорті, у житлових масивах м. Харкова;
• За час роботи приймальної комісії для профорієнтації використано: рекламних брошур – 5 000 шт., таблиць Менделєєва – 1 000 шт., записників-блокнотів – 200 шт.,
українсько-англійських кишенькових розмовників – 200 шт.
• Навчаються на підготовчих курсах 76 слухачів.

Виховна та спортивно-масова робота
Національно-патріотичне виховання скеровано на формування патріотичних почуттів. Проведені тематичні виховні години, уроки пам’яті до річниці визволення України
від фашистських загарбників «Цих днів не змовкне слава»; виховні години, акція «Запали свічку пам’яті жертв Голодомору»; виставка стінгазет «Пам’ять у наших серцях» –
до 70-ї річниці визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників; виставка
студентських робіт «Харків – місто воїнської слави»; тематичні виховні години «Люби
свою землю» до Дня Соборності України; година пам’яті «Небесна сотня» за загиблими
на майдані.
Був проведений тиждень національно-патріотичне виховання, у межах якого відбувся конкурс студентських плакатів і фотографій «Україно моя – прекрасна земля»; прове-
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дені екскурсії по м. Харкову, до Харківського історичного музею, до м. Івано-Франківська.
Підсумком тижня національно-патріотичного виховання було свято «Козацькому роду
нема переводу».
Доброю традицією коледжу є вітання з Днем Перемоги ветеранів війни та праці і проведення щорічної зустрічі 3 травня з випускниками різних років.
Формування мовленнєвої культури. Проведено: конкурс ораторської майстерності; творчий конкурс «Поетична майстерня»; конкурс святкових стінгазет до Дня рідної
мови; відкрите заняття «Мова – скарб народу»; святковий концерт «Як парость виноградної лози, плекайте мову…».
До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка було проведено: круглий стіл «Т. Шевченко – наш національний геній»; літературно-музична композиція «Любові пам’ять незабутня»; творча зустріч з дуетом бандуристів «Великий Кобзар»; відкрите заняття гуртка «Бурлеск» «Думи мої…»; культпохід до Національного академічного театру опери і
балету ім. Лисенка.
Правове виховання скеровано на розвиток усвідомлення взаємозв’язку між правами
людини та її громадською відповідальністю.
Проведений місячник «Молодь і право», у межах якого організовано цикл екскурсій до музею МВС, МЧС на тему «Закон і порядок», «Історія розвитку Харківської міліції»; виставку рефератів «Конституційне право України»; зустріч з центром «Ла Страда»
«Зруйнуємо байдужість суспільства до будь-яких проявів насильства проти жінок!»; круглий стіл за участю викладачів Національного університету внутрішніх справ України
«Конституція України – основний закон нашої держави»; відкрите семінарське заняття
«Кримінальне право України». Для неповнолітніх студентів коледжу постійно проводять
лекції співробітники Червонозаводського РВМ.
Протягом року постійно здійснювалася підтримка соціально вразливої частини молоді. З цією метою коледж тісно співробітничає з практичним психологом університету,
який проводить індивідуальні консультації зі студентами, батьками, тренінги з вирішення конфліктних ситуацій.
Екологічне виховання. Студенти коледжу постійно беруть участь у міській акції «За
чисте довкілля». Активно працює екологічний клуб «Спектрум». Проведено екологічну
конференцію «Екологічні проблеми сучасності»; конкурси екологічних плакатів, презентацій, пошукових робіт, творчих виробів з природничого матеріалу.
Клуб «Спектрум» провів місячник «Здоровий спосіб життя»: конкурси плакатів і санітарних бюлетенів про небезпечність інфекційних захворювань, тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму; проведені виховні години: «Молодь і здоровий спосіб життя», «Чи
толерантні Ви?».
В екологічному вихованні молоді значна роль належить діяльності клубу «Вітрильник». Клуб проводить волонтерську роботу з Харківським зоопарком, виїжджає у турпоходи, відвідує біологічні музеї, випускає газету «Чисті джерела», активно працює власний
сайт (http://parusnik-club.at.ua/). Підсумковою роботою клубу «Вітрильник» є проведення гри «Брейн-ринг – біологія».
Студентське самоврядування. Студентський парламент співпрацює з комітетом у
справах сім’ї, молоді та спорту Червонозаводського району і бере активну участь у його
заходах. Проведено низку акцій: «Твій зовнішній вигляд», «Скажемо «ні!» палінню»,
«Цукерка замість цигарки», «Не залишайся байдужим» для дітей інтернату № 8 та дітейсиріт коледжу.
Студентський парламент бере активну участь у роботі Культурного центру коледжу
та в організації і проведенні свят до Дня фармацевтичного працівника та Дня працівника освіти, свята «Ми шукаємо таланти», до Дня студентів, до Новорічних свят, до Дня
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закоханих, до Дня 8 березня. Брав участь у турнірі «Що? Де? Коли?» серед студентської
молоді медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Харкова.
Спортивно-масова робота. У коледжі працюють спортивно-оздоровчі гуртки з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, міні-футболу.
Проведені «Веселі старти» серед працівників коледжу і студентської молоді.
Коледж традиційно бере участь у змаганнях різного рівня:
− НФаУ («Панацея-ліга» – турнір з міні-футболу, бліцтурнір з волейболу, турнір з
шахів та шашок (І курс коледжу);
− міські заходи (біг патрулів, Міжнародний Харківський марафон);
− Спартакіада Харківської обласної організації охорони здоров’я України (легкоатлетичний крос (ІІІ місце), настільний теніс (ІІ місце), плавання (V місце), шахи
(V місце), шашки (V місце), армспорт (ІІ особисте місце).
Загалом у 2013-2014 н. р. було проведено 120 людино-стартів.

Зміцнення матеріально-технічної бази
та ремонтні роботи у 2013/2014 н. р.
1. Придбано за рахунок: меблі для 8-ми навчальних кабінетів; меблі для кабінету заступника директора з ВР, методичного кабінету; устаткування та обладнання: спектрофотометр (СФ-46); мультимедійні проектори – 3; анатомічний скелет людини – 1; таблиці
хімічних елементів – 3; екрани – 2; інформаційні стенди циклових комісій коледжу – 9;
комп’ютери – 5; принтер – 1; веб-камери – 4.
2. Виконано проектні роботи актової зали.
3. Зроблено ремонти у: коридорі старого корпусу (подвісна стеля 191,1 м2, освітлення); навчальних кабінетах та лабораторіях (загальна кількість – 8); аудиторії № 30 (площа
80 м2). Для аудиторії придбано мультимедійну техніку, дошку, два стенди «Історія фармації», «Історія України».
4. Уведено в дію кабінет ботаніки: зроблено ремонт (стелі, підлоги, стін); відреставровані стінні ніші; придбано: тумбу, шафу, таблиці для практичних занять, стенди – 2
(згідно з договором «Позички»); створено колекцію гербарних зразків та лікарської сировини; проведено озелення.
5. Заміна: вікон (старий корпус) – 3; частини теплової системи – 52 м.
6. Благоустрій території (відповідно до складеного генерального плану): розроблено
план розташування та проект Храму Великого Благовірного князя Олександра Невського; складено план озеленення; підготовлено клумби під насадження рослин; придбано
зелені насадження (хвойні, листяні); завезено чорнозем і пісок.
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Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації

Система післядипломної освіти базується на багаторічному вітчизняному досвіді підготовки фармацевтичних кадрів та сучасних досягненнях світової освіти й відіграє важливу роль у постійному професійному зростанні фахівців фармації.
Основна мета післядипломної підготовки – забезпечення високої кваліфікації фахівців шляхом безперервного навчання та здійснення об’єктивного контролю знань.
У структурі Національного фармацевтичного університету післядипломне навчання
здійснює Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ).

Головні напрямки роботи інституту
Організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки спеціалістів
з урахуванням потреби практичної фармації: первинна спеціалізація; очна частина
магістратури; передатестаційна підготовка; тематичне удосконалення; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників медичних і фармацевтичних
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
Навчально-методична робота. Сьогодні інститут співпрацює з усіма регіонами
України.
В ІПКСФ проходять навчання викладачі і працівники фармацевтичних (медичних)
навчальних закладів усіх регіонів України.
За 2013/2014 н. р. проведено 126 циклів підвищення кваліфікації як на базі ІПКСФ,
так і на виїзді; з них 21 за загальним фондом та 105 за спеціальним фондом.
Вид навчання

Кількість слухачів

Разом

за заг. фондом

за спец. фондом

Підвищення кваліфікації

588

4025

4613

Інтернатура

88

1198

1286

Магістратура

13

–

13

Разом

689

5223

5912

В ІПКСФ постійно удосконалюються програми, плани, зміст дисциплін: створено та
переглянуто 49 програм, 2649 комп’ютерних тестових завдань та відповідей на них; переглянуто 249 тематик та матеріалів для самостійної підготовки і написання слухачами
реферативних (випускних) робіт; складено 320 нових екзаменаційних білетів; створено
та оновлено 1020 методичних розробок лекцій, практичних та семінарських занять; постійно удосконалюється оформлення лекцій демонстраційним матеріалом (мультимедійні презентації, слайди, інтерактивні дошки). Оновлюються та доповнюються новим
матеріалом методичні розробки лекцій, практичних та семінарських занять; постійно
впроваджується у регіонах України викладання українською мовою.
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ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІТІВ ФАРМАЦІЇ
За звітний період проводилася плідна робота з розширення контингенту слухачів.
Отримано ліцензію з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації у галузі знань
0514 «Біотехнологія» та «Клінічна фармакологія».
Видавнича діяльність. Інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання
навчально-методичної літератури. За 2013/2014 н.р. видано 1 монографію, 11 навчальних
посібників, 12 методичних рекомендацій, підготовлено до друку 4 посібники, 7 методичних рекомендацій. Проведено 27 відкритих лекцій та лекцій майстер-класу.
Підвищення професійного рівня. 19 викладачів пройшли навчання на циклах підвищення кваліфікації;
Наукова діяльність. За звітний період взято участь у 93 конференціях та семінарах
різного рівня. Тривають науково-дослідні роботи зі створення 5 нових лікарських засобів.
Підготовка наукових кадрів. Виконуються 9 докторських та 7 кандидатських дисертацій для НФаУ. Захищено 1 докторську дисертацію.
Наукові публікації. Видано 280 наукових праць. З них опубліковано статей (журн.) –
158 (з них 31 у закордонних збірках і журналах); отримано патентів – 19. Отримано 1 грант
від компанії Reckitt Benvizer.
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ

У забезпеченні стабільного фінансового розвитку університету фінансово-господарська діяльність є важливою складовою. Заходи з виконання бюджету університету насамперед забезпечують виконання завдань навчального процесу, виконання науково-дослідних робіт, поліпшення соціально-побутових умов навчання та роботи.
Джерелами формування фінансових ресурсів НФаУ є:
− надходження коштів із загального фонду бюджету;
− власні надходження (спеціальний фонд); у т.ч. спонсорська допомога та кошти
на виконання окремих доручень.
За 2013/2014 н. р. надходження із загального фонду бюджету становлять 10,6 млн грн.
У той же час власні надходження за період 2013/2014 н. р. – 148,8 млн грн, а саме:
• за навчання студентів – 123,7 млн грн
• за проживання у гуртожитках – 9,5 млн грн
• за виконання госпдоговірних НДР – 1,8 млн грн
• за оренду приміщень – 0,2 млн грн
• за видання журналів – 0,1 млн грн
• за надання інших платних послуг – 13,5 млн грн
Кошти загального та спеціального фонду використовувались згідно із затвердженим
кошторисом за цільовим призначенням, а саме:
− на заробітну плату з нарахуваннями;
− на стипендії;
− на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
− на компенсаційні витрати: продукти харчування, одяг, навчальну літературу для
студентів-сиріт;
− на придбання предметів і матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення
навчального, наукового та господарського процесу;
− на оплату послуг з утримання установи;
− на придбання продуктів харчування;
− на відрядження;
− на податки до бюджету;
− на капітальні видатки.
Витрати загального фонду склали 10,6 млн грн, з них:
• заробітна плата з нарахуваннями – 70%
• комунальні послуги – 2%
• компенсація витрат
− на харчування – 1%
− одяг та навчальну літературу студентам-сиротам, інше – 2,4%
• стипендія – 24,6%
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Витрати за рахунок власних надходжень склали:
• заробітна плата з нарахуваннями – 72,8%
• комунальні послуги – 8,0%
• придбання предметів і обладнання – 3,0%
• поточний та капітальний ремонт – 10,3%
• видання підручників та брошур – 0,5%
• відрядження – 0,6%
• податки та обов’язкові платежі – 0,7%
• видатки на утримання матеріально-технічної бази – 2,7%
• придбання продуктів харчування – 1,4%
Завдяки цільовому та економному використанню фінансових ресурсів університет
не має заборгованості із заробітної плати та стипендії. Всі гарантовані чинним законодавством надбавки і доплати виплачуються у повному обсязі.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2013 р. склала
3762,96 грн. В університеті працює система матеріального заохочення працівників та студентів за досягнення в роботі та навчанні.
НФаУ не має порушень терміну за сплатою податків, зборів та інших обов’язкових
платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду.

Виконання планів соціального розвитку колективу
Адміністрація НФаУ та первинна профспілкова організація активно співпрацюють з питаннь соціального розвитку колективу.
Усі соціальні виплати (заробітна плата, стипендія, допомога студентам-сиротам) здійснюються у строки, які не суперечать Закону України від 23.09.2010 р. № 2559 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» та Колективному договору.
Згідно з колективним договором за рахунок коштів університету співробітникам виплачено матеріальну допомогу (на оздоровлення науково-педагогічним працівникам,
у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, на поховання), винагороду за підготовку наукових кадрів, за видання підручників, а також усім категоріям працівників до
ювілейних дат, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – на загальну
суму 6471,4 тис. грн.
В університеті функціонують об’єкти соціальної інфраструктури: харчувальний
комплекс на 410 посадкових місць, 5 гуртожитків, що забезпечують місцями студентів,
які їх потребують, Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам.
Протягом навчального року студентам із дітей-сиріт та дітей, які залишились без
піклування батьків, були проведені компенсаційні виплати, а саме: на придбання
одягу – 6,33 тис. грн, на придбання навчальної літератури – 21,9 тис. грн, безоплатне харчування – 163,2 тис. грн, соціальна стипендія – 314,6 тис. грн, безкоштовне проживання у
гуртожитку.
За 2013-2014 н. р. студентам університету виплачувалась стипендія і проводилась її індексація відповідно до норм чинного законодавства в повному обсязі. Загальна
сума виплат становить 2099,3 тис. грн і 1,7 тис. грн (коледж НФаУ). Крім того, надавалась матеріальна допомога та здійснювалось заохочення студентів у сумі 204,08 тис.
грн за рік.
Протягом року аспірантам виплачено стипендії на суму 718,86 тис. грн, а також
матеріальну допомогу та заохочення – 70,38 тис. грн. Загальна сума стипендії докторантів склала 131,13 тис. грн, на заохочення та матеріальну допомогу докторантів спрямовано 20,4 тис. грн.
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ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НФаУ за 2013/2014 н. р.
В університеті забезпечується дотримання Законів України «Про відпустки»,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», зокрема, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС надаються премії та подарунки учасникам ліквідації цієї аварії.
Ректорат та первинна профспілкова організація дотримуються виконання соціального пакету прав і пільг студентів і співробітників університету, які закріплені у
Колективному договорі.
План соціального розвитку колективу університету виконаний у повному обсязі.

Контроль і аудит за фінансово-господарською діяльністю
Інформація про результати ревізій (перевірок), а також про інші зміни, які
вплинули на фінансовий стан закладу (установи) у 2013-2014 н. р.:
1. Перевірка нарахування та сплати страхових внесків, виявлення розбіжностей з даними персоніфікованого обліку.
2. Перевірка стану правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства.
3.Планова перевірка використання коштів фонду соціального страхування.
4. Перевірка достовірності даних, що впливають на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття.
5. Проведення санітарно-епідеміологічного обстеження.
6. Зустрічна перевірка заробітної плати для нарахування пенсії.
7. Перевірка університету щодо перепідготовки керівного складу та формувань цивільної оборони з питань безпеки життєдіяльності та евакуаційних заходів.
9. Перевірка достовірності довідки про заробітну плату.
10. Перевірка факту перебування у трудових відносинах особи, яка звернулась до
управління праці та соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації.
За результатами перевірок порушень законодавчих актів не виявлено.
Досягненню таких результатів сприяє постійна увага та внутрішній контроль за
фінансовою та господарською діяльністю:
• на кожному засіданні ректорської ради розглядаються питання фінансової та
господарської діяльності університету;
• працюють бюджетна комісія, орендна комісія, комітет з конкурсних торгів;
• проводиться постійна робота над положеннями та локальними нормативними
актами про надання платних послуг, зокрема створення (передачу) науково-технічної продукції, надання в оренду приміщень;
• для забезпечення прозорості, поліпшення інформованості трудового колективу
про рішення ректорату у сфері фінансово-економічної і господарської діяльності
та ефективності використання коштів, плани використання фінансових ресурсів
НФаУ та звіти про відповідні результати діяльності закладу розглядаються на засіданнях ректорської ради і вченої ради.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Збереження закріплених за закладом територій,
будівель та іншого майна
Національний фармацевтичний університет займає земельні ділянки в чотирьох районах міста загальною площею 142 169 м2, що документально підтверджено дозволами
на постійне користування землею. На цих ділянках розташовано 26 об’єктів університету, зокрема 10 навчальних корпусів загальною площею 49 819,9 м2, 5 гуртожитків загальною площею 33 673,9 м2, фізкультурно-оздоровчий корпус, центральна науково-дослідна

96

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
лабораторія, майстерні, гаражі та складські приміщення. Всі об’єкти мають технічні паспорти та документи на право власності.
Земельні ділянки
№
з/п

Розмір земельної ділянки, м2

Адреса земельної ділянки

1

вул. Мельникова, 12

4594, 0

2

вул. Невського, 18

17101, 0

3

вул. Пушкінська, 27

2063,0

4

вул. Пушкінська, 53

1358, 0

5

пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48

9035, 0

6

вул. Тимурівців, 11

11 887,0

7

вул. Тимурівців, 35

3814,0

8

вул. Блюхера, 4

9

пл. Повстання, 17

88433, 0
3884,0

Разом

142169,0

Навчальні корпуси
№
з/п

Адреса

Найменування

Рік забудови

Загальна
площа, м2

1

вул. Пушкінська, 53

адміністративний корпус

1914

2228,8

2

вул. Пушкінська, 27

навчальний корпус

1900

1242,7

3

вул. Мельникова, 12

начальний корпус

1900

3216,5

4

пл. Повстання, 17

навчальний корпус

1927

1370,6

5

вул. Блюхера, 4

навч. корпус (хімічний)

1985

11292,1

6

–"–

навч. корпус (ауд. блок № 1)

1986

3122,4

7

–"–

навч. корпус (технологічний)

1986

10938,3

8

–"–

навч. корпус (ауд. блок № 2)

1986

1881,0

навчальний корпус

1980

8183,9
2622,1

9

вул. О. Невського, 18

10

–"–

навчальний корпус

1951

11

–"–

навчальний корпус

1900

Разом

3721,2
49819,9

Гуртожитки
№
з/п

Адреса

Найменування

Кількість
ліжко-місць

Рік забудови

Загальна
площа, м2

1

пр. 50-річчя ВЛКСМ, 48

гуртожиток № 1

502

1976

7424,1

2

вул. Тимурівців, 35

гуртожиток № 2

448

1972

5190,5

3

вул. Тимурівців, 11а

гуртожиток № 3

576

1987

8720,0

4

вул. Тимурівців, 11а

гуртожиток № 4

540

1989

9965,4

5

вул. О. Невського, 18

гуртожиток

168

1951

2373,9

Разом

33673,9
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У 2013-2014 н. р. в університеті через Регіональне відділення фонду державного майна України укладено 24 договори оренди, згідно з якими здаються в оренду приміщення
загальною площею 437 м2, з них: у навчальних корпусах – 248,4 м2; у гуртожитках – 188,6 м2.
Орендарями надаються послуги з харчування студентів, ксерокопіювання та продажу канцелярського приладдя, послуги з прання, банківські послуги.
Одним з підрозділів університету є автогосподарство, що відіграє важливу роль у роботі та обслуговуванні. Воно має 14 одиниць транспорту: 1 вантажний автомобіль, 9 легкових автомобілів, 2 мікроавтобуси, 1 автобус і 2 трактори.

Капітальні та поточні ремонти
Основним завданням адміністративно-господарської частини НФаУ є здійснення необхідних заходів для збереження, укріплення та відновлення матеріально-технічної бази
університету. З року в рік університет проводить велику роботу зі збереження та поліпшення стану своїх будівель, їх естетичного вигляду, поліпшення функціонування інженерних мереж. Для цієї мети щорічно виділяються кошти спеціального фонду.
Видатки на капітальний ремонт приміщень здійснювались у межах затверджених
кошторисом за відсутності заборгованості із соціальних виплат, комунальних платежів, а також на господарське утримання університету та сплату податків.
Заплановані кошти на поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках
згідно з проектно-кошторисними рішеннями та дефектними актами були використані
для виконання капітальних ремонтів таким чином:
− 2424,9 тис. грн – на початок капітального ремонту приміщень їдальні у гуртожитку № 3 по вул. Тимурівців, 11-А;
− у навчальному корпусі по вул. Блюхера, 4 розпочато капітальний ремонт приміщень аудиторії, освоєно 193 тис. грн.
З метою підтримання корпусів та гуртожитків університету в належному стані роботам поточного характеру приділяється велика увага. Витрачено на поточні ремонти
2118,6 тис. грн, а саме:
− 155,3 тис. грн – поточний ремонт зовнішньої системи водопостачання навчальних корпусів по вул. Блюхера, 4;
− 451,3 тис. грн – поточний ремонт приміщень ботанічного саду по вул. Блюхера, 4;
− 199,0 тис. грн – поточний ремонт покрівлі хімічного корпусу по вул. Блюхера, 4;
− 31,9 тис. грн – поточний ремонт лабораторії № 10 у корпусі поточних аудиторій
№ 2 по вул. Блюхера, 4;
− 328,4 тис. грн – поточний ремонт коридора корпуса поточних аудиторій № 2 по
вул. Блюхера, 4;
− 199,9 тис. грн – поточний ремонт покрівлі гуртожитку № 4 по вул. Тимурівців, 11-А;
− 199,9 тис. грн – поточний ремонт системи водопостачання та каналізації гуртожитку № 3 по вул. Тимурівців, 11-А;
− 126,6 тис. грн – поточний ремонт зовнішньої системи ливневої каналізації гуртожитків № 3, 4 по вул. Тимурівців, 11-А;
− 199,8 тис. грн – заміна тротуарної плитки на території гуртожитків № 3, 4 по вул.
Тимурівців, 11-А;
− 51,9 тис. грн – поточний ремонт вхідної групи у гуртожитку № 3 по вул. Тимурівців, 11-А;
− 167,9 тис. грн – поточний ремонт покрівлі корпусу по вул. Блюхера, 4.
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Крім ремонтних робіт капітального та поточного характеру, виконуються роботи з
обслуговування систем енергопостачання, проводиться оновлення обладнання навчальних лабораторій.
Значна увага приділяється своєчасній підготовці до роботи в умовах осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної роботи мереж опалення в осінньо-зимовий
період.
З цією метою щорічно проводяться роботи з поетапної заміни трубопроводів тепло-,
водопостачання та каналізації, за необхідності виконується заміна радіаторів опалення,
сантехнічної арматури та сантехнічних приладів, своєчасно виконується перевірка приладів обліку та укладаються договори на постачання енергоносіїв.

Встановлення сучасного технологічного обладнання
у корпусах та гуртожитках університету для забезпечення
умов енергозбереження
Пріоритетним завданням господарської діяльності в університеті є використання
енергозберігальних технологій.
На виконання Закону України «Про енергозбереження № 74/94-ВР», з 1999 року університетом щорічно розроблюються «Загальновиробничі норми питомих витрат, нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів» та заповнюється енергетичний паспорт підприємства. Керуючись цими документами, проводиться аналіз споживання та
плануються заходи на наступний рік.
Значну роботу проведено щодо ощадливого використання енергоносіїв. Створена
постійно діюча комісія, що здійснює щомісячний моніторинг споживання енергоносіїв,
щорічно розроблюється та оновлюється програма та заходи з їх економії. Встановлення
лічильників тепла, електричної енергії, газу та води на всіх корпусах та гуртожитках було
закінчено до 2003 року, що дозволило впорядкувати облік споживання енергоносіїв.
Особлива увага приділяється енергозбереженню. Під час проведення ремонтів приміщень поетапно замінювалися вікна, прилади опалення в навчальних лабораторіях, класах та кімнатах гуртожитків.
При заміні трубопроводів перевага надається новітнім технологіям, за можливості
монтаж виконується з поліетиленового трубопроводу, згідно з планом здійснюється заміна застарілого сантехнічного обладнання та арматури. Приділяється велика увага якості ізоляції трубопроводів опалення та гарячої води, при втраті теплоізоляційних властивостей така ізоляція негайно замінюється.
З 2009 року університет припинив закупівлю ламп розжарювання і перейшов на
енергозберігальні та люмінесцентні, проводиться заміна освітлювальних приладів та обладнання на більш економне. Під час ремонтів фасадів виконується утеплення стін. Модернізуються теплові вузли, встановлюються циркуляційні насоси для підвищення ефективності роботи системи опалення, для економічного використання тепла встановлено
регулятори тепла, які дозволили регулювати подачу теплоносія.
У 2013-2014 н. р. було досягнуто економію енергоресурсів порівняно з попередніми
роками. Головним завданням є зниження використання енергоносіїв. В університеті розпочато впровадження світлодіодних ламп, що додатково дозволить економити електроенергію.
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Норма
споживання

Витрати

Різниця
(економія)

% відношення
(економія)

Електроенергія, кВт

2 952 463

2 932 000

20 000

0,7

Теплоенергія, Гкал

12 109,7

10710

1399,7

11,56

Газ, м3 (навчальні корпуси,
гуртожитки)

42 647,57

26 000

16647,57

39

Найменування

Охорона праці
Згідно із Законами України «Про охорону праці» і «Про пожежну безпеку» та Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу у НФаУ, затвердженого наказом від 05.04.13р. № 111-Адм, працює відділ охорони праці і техніки безпеки. У звітному періоді здійснювався систематичний контроль
за станом побутових приміщень і робочих місць працівників університету відповідно до
санітарно-гігієнічних вимог і встановлених норм. Для створення належних умов праці в
кожному структурному підрозділі університету були проведені такі заходи:
− 115 перевірок структурних підрозділів;
− забезпечена певна категорія працівників засобами індивідуального захисту та
мийними засобами;
− проведено технічне обслуговування АПС об’єктів, демонтовано ці системи;
− здійснена обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень гуртожитку
№ 5 і спортивного залу коледжу;
− проведено навчання і перевірка знань з охорони праці співробітників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, та лаборантами і ст. лаборантами хімічних кафедр;
− переглянуто 73 інструкції з охорони праці для співробітників кафедр і структурних підрозділів університету;
− розроблено положення:
«Про розслідування та облік нещасних випадків у НФаУ»;
«Про порядок медичного огляду співробітників певних категорій НФаУ».
− видано 13 наказів, 7 розпоряджень, проведено 285 вступних інструктажів;
− щоквартально видається наказ «Про підведення підсумків з роботи охорони праці структурних підрозділів», що сприяє підвищенню відповідальності посадових
осіб та співробітників підрозділу за охорону праці у підрозділі.
Відділом охорони праці приділяється велика увага дотриманню безпеки праці та
пожежної безпеки. Постійно проводиться контроль та перевірки кафедр, відділів, служб,
навчальних корпусів і гуртожитків, горищних та підвальних приміщень. Гуртожитки перевіряються 1раз на місяць, навчальні корпуси – 1 раз на півроку, хімічні кафедри – 1 раз
на квартал, відділи, служби, кафедри – щоквартально. При перевірці об’єктів надаються
приписи із зазначенням конкретних термінів ліквідації недоліків.
За даний період виробничих травм і спалахувань в університеті не було; невиробничих – 26 травм, з них: 75% травм при ходьбі і 25% як результат особистої необережності
у побуті.
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Первинна профспілкова організація НФаУ
Адміністрація і первинна профспілкова організація Національного фармацевтичного університету приділяють велику увагу соціальному захисту співробітників та студентів.
Співробітники та діти співробітників забезпечуються путівками до санаторно-курортних і дитячих оздоровчих закладів. За рахунок коштів соціального страхування, профспілкового бюджету з частковою доплатою батьків закуплено 16 путівок до дитячих
оздоровчих таборів на суму 81,4 тис. грн за рахунок профбюджету і коштів соціального
страхування. За рахунок коштів соціального страхування санаторно-курортне лікування
отримали 28 співробітників, за рахунок профбюджету забезпечено путівками з частковою оплатою 5 співробітників на суму 28,2 тис. грн. На Новорічні свята діти працівників
забезпечені білетами до театрів міста та подарунками на суму 11,72 тис. грн.
Профспілковий комітет проводить шефську роботу з дітьми інтернату № 8. Були
зібрані кошти на проведення операцій, лікування дітей, оновлення комп’ютерних та музикальних класів, спортивного інвентарю; придбані подарунки до Нового року.
У 2013-2014 н. р. за рахунок коштів профбюджету надано допомоги у вигляді профспілкової виплати тим, хто опинився у скрутному матеріальному становищі, на суму
104,925 тис. грн.
Соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них полягає у забезпеченні їх подарунками та грошовою допомогою відповідно до Колективного
договору. До Дня Перемоги привітали усіх непрацюючих ветеранів та вручили харчові
набори і квіти на загальну суму 2,5 тис. грн.
Співробітники університету брали активну участь у благоустрої території, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях міського та обласного рівнів, посідали призові
місця.
Співробітники та студенти у 2013-2014 н. р. брали участь у виставках робіт, що організовувались ППО НФаУ та Обласним профспілковим комітетом працівників охорони
здоров’я. На преміювання переможців виставок, спортивних змагань і за активну профспілкову роботу витрачено 22,94 тис. грн. Загалом у 2013/2014 н. р. на культурно-масову
роботу витрачено 120,57 тис. грн. Співробітники університету відсвяткували Міжнародний жіночий день в Академічному театрі російської драми ім. О. С. Пушкіна з частковою оплатою із коштів профбюджету на суму 9,0 тис. грн. Також проведено V Ювілейну
виставку робіт народної творчості та прикладного мистецтва співробітників і студентів
університету.
Для співробітників університету в 2013-2014 н.р. організовані путівки вихідного дня
до Нікітського ботанічного саду на бал хризантем, екскурсія до Сковородинівки з частковою оплатою за кошти профбюджету.
Відповідно до вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» у НФаУ діє
Колективний договір, який укладено між адміністрацією і трудовим колективом НФаУ
30 серпня 2013 року до 2016 р. Порядок укладання Колективного договору базується на
принципі рівності сторін та їх добровільності щодо прийняття зобов’язань, дотримання
вимог чинного законодавства, забезпечення контролю виконання умов Колективного договору і встановлення відповідальності за його невиконання.
Двічі на рік ректор звітує перед конференцією трудового колективу НФаУ
про дотримання умов Колективного договору.
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У 2013-2014 н. р. проведено 3 конференції трудового колективу НФаУ:
• 30.08.2013 р. – з порядком денним: «Звіт ректора НФаУ В. П. Черних за період
2012-2013 н. р.», прийняття нового Колективного договору. На конференції були
присутні 203 делегати, заслухано та одноголосно ухвалено звіт ректора і прийнято новий Колективний договір;
• 23.12.2013 р. – з порядком денним: «Звіт ректора НФаУ В. П. Черних за 2013 р.».
На конференції були присутні 203 делегати, заслухано та одноголосно ухвалено
звіт ректора.
• 28.04.12014 р. – конференцієя трудового колективу «Внесення змін та доповнень
до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом
НФаУ».
За звітний період усі вимоги Колективного договору, також і в частині соціального
захисту співробітників і студентів університету, виконуються у повному обсязі.
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ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Основними завданнями факультету є:
• організація і проведення на факультеті навчально-виховного процесу, наукових
досліджень;
• організація роботи кафедр, закріплених за факультетом;
• вжиття заходів щодо методичного забезпечення навчального процесу на факультеті;
• організація самостійної роботи студентів;
• залучення до викладання на факультеті кваліфікованих кадрів;
• здійснення контролю за успішністю та дисципліною студентів;
• здійснення контролю за підготовку наукових кадрів – докторів і кандидатів наук;
• упровадження в навчальний процес нових методів навчання, технічних засобів,
обчислювальної техніки тощо;
• організація роботи державних екзаменаційних комісій;
• призначення студентам стипендій за підсумками екзаменаційної сесії;
• здійснення контролю (разом з кафедрами і відділом практики та сприяння працевлаштуванню) проходження студентами усіх видів практики;
• здійснення організації роботи з розподілу молодих спеціалістів.

Фармацевтичний факультет
(декан Вишневська Л. І., д. фарм. н., проф.)
• Спеціальність Фармація
− 5 років навчання: спеціаліст, денна форма;
− 4 роки навчання: молодший спеціаліст, денна форма;
− 2 роки навчання: бакалавр, денна форма.
Магістр фармації: 1 рік навчання – денна, вечірня форми навчання.
Контингент студентів – 1774 осіб, з них: 170 – бюджет, 1604 – контракт.
Випуск 2013-2014 н. р.:
• 266 провізорів;
• 49 магістрів фармації;
• 27 випускників отримали дипломи з відзнакою.
Призначені стипендії у 2013-2014 н. р.: Президента України – 2 студенти: 4 курс –
Іванова К. С., 5 курс – Хохлова Н. О.; Кабінету Міністрів – студентка 5 курсу Смєлова Н. М.;
стипендію від ПФ «ГАММА-55» за глибокі знання з профільних предметів у галузі «Фармація» отримали 36 студентів контрактної форми навчання.
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Медико-фармацевтичний факультет
(декан Набока О. І., д. біол. н., проф.)
Спеціальності:
• Клінічна фармація (спеціаліст, магістр): денна, вечірня, заочна форми навчання.
• Технологія парфумерно-косметичних засобів (спеціаліст, магістр): денна,
вечірня та заочна форми навчання.
• Лабораторна діагностика (бакалавр, магістр): денна форма навчання.
• Педагогіка вищої школи (магістр): денна, вечірня, заочна форми навчання.
Контингент студентів – 974 особи, з них: 11 бюджет; 872 контракт, 91 магістри.

Факультет промислової фармації
(декан Крутських Т. В., к. фарм. н., доц.)
Спеціальності:
• Якість, стандартизація та сертифікація (спеціаліст, магістр): денна, вечірня та
заочна форми навчання.
• Технологія фармацевтичних препаратів (спеціаліст, магістр): денна та заочна
форми навчання.
• Біотехнологія (бакалавр): денна та заочна форми навчання.
• Промислова біотехнологія (магістр): денна та вечірня форми навчання.
• Фармацевтична біотехнологія (магістр): денна форма навчання.
Контингент студентів – 448 особи.

Факультет економіки та менеджементу
(декан Малий В. В., д. фарм. н., доц.)
Спеціальності:
• Економіка підприємства: бакалавр, спеціаліст, магістр.
• Маркетинг: бакалавр, спеціаліст, магістр.
• Менеджмент: бакалавр.
• Менеджмент організацій та адміністрування: спеціаліст, магістр.
• Адміністративний менеджмент: магістр.
• Логістика: магістр.
Форма навчання: денна, заочна, вечірня.
Випуск 2013-2014 н. р.: 184 особи, кількість дипломів з відзнакою – 25.

Факультет з підготовки іноземних громадян
(декан Горячий В. Д., к. хім. н., доц.)
Спеціальності:
• Фармація (магістр фармації): денна форма навчання – 5 років; заочна форма навчання – 4,5 років; 5,5 років.
• Технологія фармацевтичних препаратів (магістр промислової фармації) –
5 років навчання;
• Клінічна фармація (магістр клінічної фармації) – 5 років навчання.
• Лабораторна діагностика (бакалавр медицини) – 4 роки навчання.
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Завдяки проведенню широкомасштабної профорієнтаційної роботи, виїзних циклів
у країнах близького та дальнього зарубіжжя контингент іноземних громадян у НФаУ в
2013-2014 н. р. значно збільшився порівняно з минулим роком.
Загальна кількість іноземних студентів НФаУ в 2013-2014 н. р. склала 1691 особи з
53 країн світу (контингент іноземців в 2012-2013 н. р. склав 1348 осіб з 53 країн світу). Цей
показник за останні 10 років є найвищим.
Набір іноземних громадян на навчання у НФаУ в 2013-2014 н. р. вдвічі перевищив
показники минулого навчального року та втричі – показники набору 2012-2013 н. р. і становить 622 студента:
1 курс – 511 студентів з 31 країни;
2-5 курси – 111 студентів;
громадяни країн СНД – 313 студентів;
довузівська підготовка – 202 слухача з 14 країн світу.

Довузівська підготовка іноземних громадян
(заст. декана факультету з підготовки іноземних громадян (довузівська підготовка)
Коваленко З. І., к. фарм. н., доц.)
У системі довузівської підготовки контингент іноземних громадян становить 206 з 15 країн
світу. Навчання за 2 напрямами: медико-біологічний – 171 особа, інженерно-технічний – 35.

Факультет ступеневої фармацевтичної освіти
(декан Кошовий О. М., д. фарм. н., доц.)
Спеціальність «Фармація» (магістр фармації) – 1 рік 6 місяців навчання;
спеціаліст фармації з різними термінами навчання:
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямом «Фармація» – 4 роки 6 місяців;
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «Фармація» – 2 роки
6 місяців;
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст для отримання другої вищої
освіти – 4 роки 6 місяців;
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямом «Медицина» – 4 роки 6 місяців;
− на базі повної загальної середньої освіти – 5 років 6 місяців;
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст зі спеціальності «Технологія
фармацевтичних препаратів» – 2 роки;
− за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст зі спеціальностей «Технологія
парфумерно-косметичних засобів» та «Клінічна фармація» – 1 рік 6 місяців.
Контингент студентів факультету – 3616 студентів з усіх регіонів України.
Випуск 2013-2014 н. р.:
− 772 спеціалісти фармації;
− 32 магістри фармації;
− 6 випускників отримали дипломи з відзнакою.
Захищено: 32 магістерські роботи.
Уперше проведено on-line конференції з фармацевтичними та медичними коледжами України, упроваджено в навчальний процес on-line лекції.
•
•
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КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ
Фармацевтичний факультет
Кафедра біології
Завідувач кафедри
Набока Ольга Іванівна
д. біол. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 118,1 м2
навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 4
Видано:
підручників – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1, курс
дистанційного навчання «Біологія з основами генетики»
Членство у міжнародних організаціях
Міжнародне товариство вивчення ксенобіотиків – The International Society for the Study
of Xenobiotics (ISSX)
Студентське наукове товариство
кількість студентів наукового гуртка – 11

Резерв на посаду завідувача кафедри
Філіпцова О. В.
д. біол. н., доц.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 18
статей у закордонних журналах – 13
монографій – 1
інформаційних листів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Швейцарія, Росія) – 6
всеукраїнських – 5
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 3
кількість проведених заходів – 9
поїздка до республіки Білорусь (м. Мінськ)
на запрошення керівництва фармацевтичної компанії «Інтерфармакс» мережі аптек
– «Планета здоров’я»
Громадська діяльність:
проф. Набока О. І. – декан медико-фармацевтичного факультету
доц. Рибак В. А. – заступник декана фармацевтичного факультету
Перспективи розвитку кафедри:
Розробка навчально-методичного комплексу;
створення Національного підручника з біології; створення кафедральної бібліотеки; розроблення курсу «Генетика людини: медичні
аспекти» для іноземних студентів з перспективою видачі сертифіката; розширення напрямків наукових досліджень кафедри; розширення міжнародних зв’язків, співпраця з зарубіжними ВНЗ; удосконалення матеріальної бази
кафедри, ремонт приміщень кафедри
Сайт кафедри: http://biology.nuph.edu.ua/
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Кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології
Завідувач кафедри
Попова Наталія В’ячеславівна
д. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 104,04 м2
навчальних аудиторій – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 3
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 5
Видано:
підручників – 2
навчальних посібників – 4
лабораторних журналів – 6
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 5
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 7

Резерв на посаду завідувача кафедри
Ковальов С. В.
д. фарм. н., доц.
статей у закордонних журналах – 4
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 2
всеукраїнських – 3
Профорієнтаційна діяльність:
кількість проведених заходів – 5
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Розширення навчальних та науково-дослідних площ кафедри; удосконалення викладання дисциплін англійською мовою; підготовка матеріалів для створення навчальнометодичних видань з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології;
придбання необхідного лабораторного обладнання для навчального процесу; активізувати роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів.
Сайт кафедри:
http://nutritis.nuph.edu.ua

Кафедра заводської технології ліків
Завідувач кафедри
Рубан Олена Анатоліївна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри
площа кафедри – 273 м2
навчальних аудиторій – 3
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 7
Науково-педагогічні кадри
докторів наук – 4
кандидатів наук – 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
докторантів – 1
здобувачів докт. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 6
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Бобрицька Л.О.
к. фарм. н., доц.
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 6
методичних рекомендацій – 1
тлумачний словник фармац. термінів – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 5

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Польща) – 1
укладено договір про співпрацю з Вроцлавським медичним університетом (Польща)
Членство у міжнародних організаціях:
Рубан О. А. є членом 3 міжнародних асоціацій: European federation for pharmaceutical
sciences з 2011 р.; International for Pharmaceutical Technology (Німеччина) з 2013 р.;
Polish Academi of sciences branch in Lublin
2013-2014 рр. (Польща)
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 2
кількість студентів наукового гуртка – 48
Підготовлено робіт:
дипломних – 27
магістерських – 63
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 27
статей у закордонних журналах – 26
Отримано патентів – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Узбекистан, Польща, Росія,
Болгарія, Казахстан, Чехія) – 26

всеукраїнських (НФаУ, ТНМУ, ЗДМУ, ЛугДМУ,
Крим) – 27
Госпрозрахункова діяльність
підготовка наукових кадрів, благодійні внески, ін. платні послуги – 132,4 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність
кількість шкіл та коледжів – 6
кількість проведених заходів – 19 (у навчальних закладах – 11; на кафедрі – 8)
Громадська діяльність
проф. Рубан О. А. – чл. спец. ради Д 64.605.01.,
чл. редакційної ради Українського біофармацевтичного журналу; проф. Дмитриєвський Д. І. – чл. Спец. Д 64.605.02; проф. Перцев І. М. – чл. ректорської ради; доц. Запорожська С. М. – секретар апробаційної комісії, доц. Ковалевська І. В. – член моніторингової групи з кадрових питань; ас. Пуляєв Д. С. – член моніторингової групи навчального відділу НФаУ
Перспективи розвитку кафедри:
Розширення міжнародної діяльності кафедри, створення комп’ютерного класу, покращення матеріальної бази
Сайт кафедри:
http://ztl.nuph.edu.ua/

Кафедра менеджменту та маркетингу у фармації
Завідувач кафедри
Малий Володимир Валентинович
д. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 327,55 м2
навчальні аудиторії – 6
комп’ютерні класи – 1
навчально-тренінговий клас практичної підготовки – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 14
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 2
аспірантів – 5
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
кандидатів наук – 6

Резерв на посаду завідувача кафедри
Євтушенко О. М.
д. фар м. н., доц.
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докторських дисертацій – 1
Підвищення кваліфікації – 52
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 7
відкритих лекцій та занять – 10
Видано:
навчальних посібників – 2
збірників тест. завд. – 3
методичних рекомендацій – 21
Підготовлено:
нових текстів лекцій – 115
метод. розробок до практичних занять – 52
Розроблено електронних навчальних матеріалів: дистанційні курси з 8 дисциплін; елек-
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тронні навчально-методичні матеріали з 21
дисципліни: конспекти лекцій – 207, практ.,
ситуац. та тестові завдання – 75; додаткові
навчальні матеріали – 5
Міжнародне співробітництво:
доц. Тіманюк І. В. – голова секції та доповідач на міжнародній конференції «Образование и социальные науки» (Стамбул);
співпраця з кафедрою ММФ факультету підвищення кваліфікації МР РУДН (Росія)
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 3
кількість студентів наукового гуртка – 60
Підготовлено робіт:
дипломних – 17
магістерських – 24
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 22
статей у закордонних журналах – 11
Видано науково-методичних рекомендацій – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Швейцарія, Росія, Узбекистан,
Казахстан, Туреччина, Ірландія) – 31
всеукраїнських – 39
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення маркетингових та наукових досліджень, ремонт
та розвиток матеріально-технічної бази, ви-

дання навчально-методичної літератури, професійно орієнтована діяльність за підтримки спонсорів, благодійні внески, гранти –
62,7 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
15 шкіл та 2 коледжі (Київський медичний
коледж № 3; Київський медичний коледж
ім. П. І. Гаврося); договорів – 17; проведених
заходів – 40; профорієнтаційні листівки –
1000; реклама у ЗМІ
Громадська діяльність:
членство у ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», участь у роботі вченої ради НФаУ,
вченої ради факультету економіки та менеджменту, ЦМР, методичної профільної комісії з економіко-управлінських дисциплін,
апробаційної комісії, редколегії фармацевтичної енциклопедії
Перспективи розвитку кафедри:
Розвиток матеріально-технічної бази; підтримання належного рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
забезпечення якості підготовки студентів, у
т.ч. практичної та комп’ютерної; розвиток
дистанційного навчання; проведення міжнародної науково-практичної Internet-конференції
Сайт кафедри:
mmf.nuph.edu.ua

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Завідувач кафедри
Філімонова Наталія Ігорівна
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 176,2 м2
навчальні лабораторії – 4
наукова лабораторія – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів докт. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Бочаров О. А.
к. вет. н., доц.
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер класу – 2
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 6
Видано:
навчальних посібників – 1 (з грифом МОН)
Подано до друку:
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 3
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 3

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Міжнародне співтовариство
запрошено іноземних лекторів (Польща) – 2
Членство у міжнародних організаціях:
Європейське суспільство клінічних мікробіологів та інфекціоністів
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 10
Підготовлено робіт:
магістерських – 6
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 13
статей у зарубіжних журналах – 2
Отримано патентів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Іспанія, Італія, Росія) – 2
всеукраїнських (НФаУ, ВНМУ, ХМАПО, НМУ)
–4
Госпрозрахункова діяльність:
благодійні внески – 11,964 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
Лисичанський медичний коледж; ХСШ № 19;

ХСШ № 80; ХСШ № 88
кількість проведення заходів – 26
Громадська діяльність:
Філімонова Н. І. – член спеціалізованої вченої ради Д.64.605.01 при НФаУ, член спеціалізованої вченої ради Д.64.618.01 при ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України»
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» (2014); подовження роботи по втіленню нових методів мікробіологічних досліджень з метою визначення перспектив
створення ефективних препаратів для практичного застосування в медицині, подальше удосконалення навчально-методичної роботи; проведення акредитації науково-дослідної лабораторії мікробіологічних та імунологічних досліджень
Сайт кафедри: microbiology.nuph.edu.ua

Кафедра організації та економіки фармації
Завідувач кафедри
Нємченко Алла Семенівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально технічна база кафедри:
площа кафедри – 294,1 м2
навчальних аудиторій – 4
навчальна аптека (комп’ютерний клас) – 2
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 12
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 18
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 5
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 7
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 4

Резерв на посаду завідувача кафедри
Панфілова Г. Л.
д. фарм. н., доц.
відкритих занять – 3
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 14
методичних рекомендацій – 29
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 18
Міжнародне співробітництво:
обмін досвідом удосконалення викладання
управлінсько-економічних дисциплін (Німеччина)
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR)
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 42
Підготовлено робіт:
дипломних – 17
магістерських – 8
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 35
статей у закордонних журналах – 3
монографій – 1
інформаційних листів – 2
Видано
науково-методичних рекомендацій – 6
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Росія, Казахстан, Болгарія) – 9
всеукраїнських (НФаУ, ЗДМУ, ТНМУ, ОДМУ,
ЛугДМУ) – 5
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів – 58 тис. грн, проведення бюджетної НДР – 90 тис. грн, кур-

си з поглибленого вивчення ОЕФ та автоматизації обліку в аптеках – 8,8 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 16
кількість проведених заходів – 40
Громадська діяльність:
проф. Нємченко А. С. – віце-президент громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників», гол.
редактор журналу «Аптечний аудит», член
Формулярного комітету та Атестаційної комісії МОЗ України
Перспективи розвитку кафедри:
Організація та проведення виїзних занять
на базах практики
Сайт кафедри: www.oef-nfau.kharkov.ua

Кафедра органічної хімії
Завідувач кафедри
Черних Валентин Петрович
д. фарм. н., д. хім. н., проф.,
чл.-кор. НАН України
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 692,57 м2
навчальних аудиторій – 4
наукових лабораторій – 4
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі (планшети) – 15
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-клас – 6
відкритих лабораторних занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 2
Розроблено: електронних навчальних матеріалів – 1 (дистанційний курс з органічної хімії)
Міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (Познанський Університет медичних наук, Польща,
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Шемчук Л. А.
д. хім. н., проф.

Санкт-Петербурзька державна хіміко-фармацевтична академія, Росія) – 2
Членство у міжнародних організаціях:
Черних В. П. – спостерігач Американської
Фармакопеї, участь у Європейському проекті з інтеграції навчальних планів з фармацевтичної освіти «PHARMINE»
Шемчук Л. А. – American Chemical Society
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 2
кількість студентів наукового гуртка – 12
Підготовлено робіт: магістерських – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10
статей у закордонних журналах – 3
інформаційних листів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 3
всеукраїнських – 3
проведено кафедрою Українську науково-практичну конференцію, присвячену 100-річчю
з дня народження докт. хім. н., проф. Петюніна П. О. (24-25 квітня 2014 р.)

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів – 15 тис грн, інші
платні послуги – 14,125 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 5, коледжів – 2
кількість проведених заходів – 34
випущено рекламну продукцію з логотипом
НФаУ та кафедри
Громадська діяльність:
Черних В. П. – голова проблемної комісії
«Фармація» МОЗ, науково-методичної комісії з фармації МОН, спеціалізованої вче-

ної ради НФаУ; Шемчук Л. А. – член спецради НФаУ, куратор секції «Фармацевтична
хімія» проблемної комісії НФаУ
Перспективи розвитку кафедри:
Створення дистанційного курсу навчання.
Створення кімнати історії кафедри. Видання 2-х навчальних посібників. Проведення
наукових досліджень із синтезу нових БАР
з метою публікацій у зарубіжних журналах
та підвищення іміджу кафедри
Сайт кафедри:
www.orgchem.nuph.edu.ua

Кафедра соціальної фармації
Завідувач кафедри
Котвіцька Алла Анатоліївна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 373 м2
навчальних аудиторій – 5
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 6
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів –
аспірантів – 5
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. –
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-клас –
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 1
Видано (у т.ч. з грифом МОН):
підручників –
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 7
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – дистанційні курси з 3 дисциплін

Резерв на посаду завідувача кафедри
Кубарєва І. В.
к. фарм. н., доц.
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародна Асоціація фармацевтів (FIP);
Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR); Організація з міжнародних оцінок медичних технологій (HTAi)
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 12
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 9
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 17
статей у зарубіжних журналах – 9
науково-методичні рекомендації – 4
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Польща, Росія, Узбекистан, Таджикистан);
всеукраїнських: Національний фармацевтичний університет (м. Харків), ДВНЗ «Тернопільській державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»
(м. Тернопіль), Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний
університет» (м. Ялта), ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Луганськ)
Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти – 35,5 тис. грн
платні відробки занять – 635,7 грн
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Профорієнтаційна діяльність:
школи та коледжі – Харківська гімназія № 45
кількість проведених заходів – 5
Громадська діяльність:
проф. Котвіцька А. А. – член спеціалізованої вченої ради НФаУ Д. 64.605.02; відповідальна за організацію збору та надання інформації про діяльність НФаУ у засоби масової інформації та телевізійні мережі
Перспективи розвитку кафедри:

Удосконалення НМК з навчальних дисциплін; створення електронних навчальних видань; удосконалення навчально-методичних
матеріалів для самостійної роботи студентів; аналіз та впровадження зарубіжного досвіду викладання дисциплін соціального спрямування у медичних та фармацевтичних ВНЗ;
розвиток МТБ кафедри, зокрема ремонт та
устаткування навчальної аудиторії
Сайт кафедри: www.socpharm.naf.edu.ua/

Кафедра товарознавства
Завідувач кафедри
Баранова Інна Іванівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 199,36 м2
навчальних лабораторій – 3
лаборантська – 1
методичний кабінет – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 6
здобувачів докт. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
передзахист доктор. дис. – 1
передзахист канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 4
Методична робота:
Проведено:
Лекцій майстер-клас – 1
відкритих лекцій – 6
відкритих практичних занять – 3
Видано:
робочий журнал – 1
методичні рекомендації – 5
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 10, дистанційний курс «Медичне та фармацевтичне товарознавство»
Міжнародне співробітництво:
Прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Узбекистан) – 3

114

Резерв на посаду завідувача кафедри
Дем’яненко Д. В.
к. фарм. н., доц.
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 41
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах: – 16
статей у зарубіжних журналів – 16
Отримано патентів – 4
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (США, Великобританія, Узбекистан, Болгарія, Польща, Чехія) – 6; всеукраїнських (Запоріжжя, Луганськ) – 4; вузівських – 4
Госпрозрахункова діяльність:
за 2013 рік – 20,165 тис. грн
за 2014 рік – 25,758 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів: Харківські ЗОШ
№ 94, № 118, ХГ № 144, Дніпродзержинський медичний коледж
кількість проведених заходів – 22
Перспективи розвитку кафедри:
Захист 2 докторських та 3 кандидатських робіт; підготовка до друку національного підручника «Фармацевтичне та медичне товарознавство»; розробка парафармацевтичних
засобів спільно з фармацевтичним НДЦ «Альянс красоты» та лікарських препаратів з ТОВ
«Юрія-Фарм»
Сайт кафедри:
www.tovaroved.nuph.edu.ua

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра українознавства та латинської мови
Завідувач кафедри
Світлична Євгенія Іванівна
к. філол. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 384,43 м2
навчальних аудиторій – 8
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 12
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 6
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
відкритих практичних та семінарських занять – 6
Видано:
навчальних посібників – 1
словників – 3
Розроблено електронні навчальні матеріали:
дистанційні курси з дисциплін «Історія України», «Латинська мова» – англійською
мовою;
дистанційний електронний ресурс з дисципліни «Українська мова»
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 1
учасники ІІ туру олімпіад – 7
кількість студентів наукового гуртка – 15
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у фахових журналах – 4
статей та доповідей на конференціях та семінарах-нарадах – 10

Резерв на посаду завідувача кафедри
Тєлєжкіна О. О.
к. філол. н., доц.
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Росія, Болгарія, Україна); всеукраїнських – ЛМНУ ім. Д. Галицького; НФаУ,
Херсонський педагогічний університет
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благнодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 20,9 тис.грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість ЗОШ (м. Харків, Харківська, Київська, Донецька області ) – 17
кількість медичних коледжей (Львівська область) – 2
кількість проведених заходів – 24, з них екскурсій по кафедрі – 1, лекцій – 4, on-line
консультації для учнів медичних коледжів
м. Самбір та м. Львів
Громадська діяльність:
доц. Світлична Є. І. – член вченої ради НФаУ,
голова методичної профільної комісії із соціально-гуманітарних дисциплін, член журі
Всеукраїнської олімпіади з латинської мови;
доц. Тєлєжкіна О. О. – член журі Всеукраїнської олімпіади з української мови
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення науково-практичної конференції; закінчення розробки дистанційних курсів російською та англійською мовами; пошук грантів; видання з грифом МОН 1 підручника та 2 навчальних посібників; продовження роботи з удосконалення матеріально-технічної бази кафедри
Сайт кафедри: www.ukrlat.nuph.edu.ua/
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Кафедра фармацевтичної хімії
Завідувач кафедри
Георгіянц Вікторія Акопівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 520 м2
навчальних аудиторій – 4
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 10
здоб. докт. дис. – 5
здоб. канд. дис. – 7
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дисертацій – 1
захищено канд. дисертацій – 1
Підвищення кваліфікації – 1
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 5
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 5
методичних рекомендацій – 12
Розроблено:
програма тестування студентів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ – 8
проведено лабораторних занять у закордонних ВНЗ – 20
перелік країн – Казахстан
Членство у міжнародних організаціях:
Георгіянц В. А. – FIP, офіційний спостерігач фармакопеї США, експерт фармакопеї
США, Royal Chemical Society
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів наукового гуртка – 20
Підготовлено робіт:
дипломних – 9
магістерських – 7
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Українець І. В.
д. хім. н., проф.
статей у вітчизняних журналах – 25
статей у зарубіжних журналах – 30
отримано патентів – 12
спільна НДР з Інститутом інфекційних та
алергічних захворювань США, Національним інститутом раку США, МДУ ім. М. В. Ломоносова, КДУ ім. Т. Г. Шевченка, «Монокристал»
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Росія, Латвія, Казахстан, Грузія, США, Велика Британія, Італія) – 11
всеукраїнських (НФаУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Тернопіль, Вінниця, Луганськ) – 10
Госпрозрахункова діяльність:
навчання в аспірантурі – понад 84 тис. грн;
спонсорська допомога – 69 тис. грн; фінансування МОЗ України – 60 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл, коледжів – ліцей № 161 «Імпульс», ЗОШ № № 120, 2; Луганське мед.
училище, Свердловське обласне мед. училище, Марокко (м. Маракеш)
кількість проведених заходів: виїздні дні
НФаУ – 2; відкриті заняття для школярів – 8
Громадська діяльність:
проф. Георгіянц В. А. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради; співробітники кафедри фарм. хімії є членами редакційної колегії журналів «Вісник фармації», «Журнал
органічної та фармацевтичної хімії (проф.
Георгіянц В. А., Безуглий П. О., Українець І. В.),
«Skripta Scientiﬁca Pharmaceutica», «Управління та економіка фармації», «Фармацевтичний часопис» (Георгіянц В. А.), «Химия
гетероциклических соединений» (проф. Українець І. В.)
Перспективи розвитку кафедри:
Організація науково-дослідної лабораторії
з контролю якості ліків, ПКЗ, БАД
Сайт кафедри:
www.pharmchemistry.com.ua

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри
Аркуша Анатолій Олексійович
к. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
спортивні зали – 1607,6 м2
міні-футбольне поле зі штучним покриттям – 1125 м2
майданчик із комплектом вуличних тренажерів – 12 одиниць
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертації – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено: відкритих занять – 2
Видано: навчальних посібників – 4
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних
спортивних змагань – 2; кількість студентів
наукового гуртка – 24
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 5

Резерв на посаду завідувача кафедри
Королінська С. В.
к. н. з фіз. вих. та спорту, доц.
монографій – 2
Отримано патентів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 2
всеукраїнських – 4
Профорієнтаційна робота:
загальноосвітні заклади Луганської, Миколаївської, Донецької, Харківської областей,
Харківське обласне училище фізичної культури та спорту № 1, Харківське обласне училище фізичної культури та спорту № 2
кількість проведених заходів – 15
екскурсій по кафедрі – 5
Громадська діяльність:
доц. Аркуша А. О. – член президії Харківського відділення Олімпійського комітету
України, голова федерації гандболу Харківської обл., голова ревізійної комісії федерації гандболу України
Перспективи розвитку кафедри:
Планується відкриття нової спеціальності «Здоров’я людини»; проведення поточного ремонту в залах спортивного комплексу

Кафедра філософії та соціології
Завідувач кафедри
Іванова Каріна Андріївна
д. філос. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 408,4 м2
навчальні аудиторії – 5
комп’ютерний клас – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 12
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
захист докт. дис. – 1
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1

Резерв на посаду завідувача кафедри
Артеменко Я. І.
д. філос. н., доц.
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 3
відкритих занять – 1
Розроблено:
методичних рекомендацій – 1
електронних навчальних матеріалів – 2
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародна
асоціація
гуманітаріїв
(МАГ)
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Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка –27
проведено круглий стіл для студентів
(м. Санкт-Петербург) – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10
статей у закордонних журналах – 3
монографій – 1 (подано до друку)
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Росія, Молдова, Литва, Білорусія) – 10
всеукраїнських (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,
ХНМУ, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, ХГУ «НУА», ХПІ, ХІМГ) – 7
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – ХЗОШ № 146,
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ЗОШ № 150, ХЗОШ № 154, ХГ № 169, Первомайська ЗОШ № 7
кількість проведених заходів – 14
Громадська діяльність:
організація екскурсій для студентів (музеї
м. Харкова, екскурсії по Україні, поїздки до
країн Європи)
Перспективи розвитку кафедри:
Розробка вибіркового курсу «Риторика» для
магістрантів та аспірантів; продовження співпраці з Інститутом філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України та з кафедрою філософії та релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного
інтелекту з приводу підготовки докторантів, проведення спільних науково-практичних заходів
Сайт кафедри: www.philosophy.nuph.edu.ua

Медико-фармацевтичний факультет
Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри
Залюбовська Ольга Іллівна
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри^
площа кафедри – 28 м2
навчальних аудиторій – 6 (на клінічних базах)
комп’ютерних класів – 1 (на клінічній базі)
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 4
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 3
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер класу – 5
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 10
Видано:
навчальних посібників – 1
Подано до друку:
навчальних посібники 2 (гриф МОН)
методичних рекомендацій – 3
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 3
Міжнародне співтовариство:
запрошено іноземних лекторів (Австрія) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини

Резерв на посаду завідувача кафедри
Березнякова М. Є.
д. мед. н., проф.
Студентське наукове товариство:
Кількість студентів наукового гуртка – 10
Підготовлено робіт:
магістерських – 37
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14
статей у зарубіжних журналах – 4
Отримано патентів – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Іспанія, Росія, Грузія) – 3
всеукраїнських (НФаУ, КМАПО, ХМАПО,
ХНУ ім. Каразіна) – 13
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів – 1 (аспірант)
благодійні внески – 2,3 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – Криворізький
медичний коледж, Макіївське медичне
училище, Харківська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 108; ХСШ № 162; Харківська
гімназія № 23 Харківської міської ради; Люботинська гімназія № 1
кількість проведення заходів – 17
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лабораторна
діагностика – проблеми та перспективи»
(2015); – подальше удосконалення навчально-методичної роботи
Сайт кафедри:
www.labdiag.nuph.edu.ua
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Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації
Завідувач кафедри
Зупанець Ігор Альбертович
д. мед. н., проф., заслужений діяч
науки і техніки України
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 1391,9 м2
навчальних аудиторій – 9
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 22
інтерактивних дошок – 2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 6
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 19
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 6
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 1
довідників – 1
методичних рекомендацій – 8
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Азербайджан, Німеччина, Іспанія, Угорщина, Франція, Російська Федерація, США, Чехія) – 14
Членство у міжнародних організаціях:
міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR»; Нью-Йоркська Академія (США); Європейське товариство клінічних фармацевтів (ESCP); Drug Information Association (DIA, США); Іnternational Pharmacists Federation (Міжнародна
федерація фармацевтів); European Society
of Clinical Pharmacy (Європейське товариство з клінічної фармації)
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 6
кількість студентів наукового гуртка – 22
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Попов С. Б.
д. мед. н., проф.

Підготовлено робіт:
дипломних – 2
магістерських – 10
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 84
статей у зарубіжних журналах – 13
інформаційних листів – 2
Видано науково-методичних рекомендацій – 1
Отримано патентів – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – Азербайджан, Німеччина,
Іспанія, Угорщина, Франція, Російська Федерація, США, Чехія, Узбекистан, Словенія
всеукраїнських – 23
Госпрозрахункова діяльність:
кафедра (НДР та ін.) – 25 тис. грн
КДЦ (за участю кафедри) – 610,2 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – ЗОШ № 22, 35,
56, 112, 117, 129; гімназії № 83, 86,163 та мед.
коледж ХМАПО м. Харків
кількість проведених заходів – 14
участь у «Ярмарку вакансій НФаУ-2014», у
загальноміському заході «Ніч науки»
Громадська діяльність:
проф. І. А. Зупанець – голова ПК «Клінічна
фармакологія і клінічна фармація» МОЗ та
НАМНУ, головний позаштатний спеціаліст
МОЗУ зі спеціальності «Клінічна фармація»,
голова спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03
зі спеціальності «Фармакологія», експерт ДЕЦ
МОЗУ, головний редактор журналу «КФ»,
голова профільної методичної комісії з біомедичних дисциплін; проф. Т. С. Сахарова –
учений секретар cпеціалізованої вченої ради;
доц. Н. П. Безугла – відповідальний секретар журналу «КФ»
Перспективи розвитку кафедри:
Створення історіографії кафедри і клінічної фармації в Україні; створення навчального класу «Тренінг-лабораторія з клінічно-

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
го вивчення ЛЗ»; розробка блоку навчально-методичних матеріалів для забезпечення дистанційного навчання; участь у грантах;
розвиток міжнародного співробітництва; про-

ведення кафедральних та міжкафедральних
наукових семінарів
Сайт кафедри:
www.clinpharm.nuph.edu.ua/

Кафедра медичної хімії
Завідувач кафедри
Гриценко Іван Семенович
д. хім. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 434 м2
навчальні лабораторії – 4
комп’ютених класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 6
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дисертацій – 1
захищено канд. дисертацій – 2
Підвищення кваліфікації – 4
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 3
відкритих занять – 3
методичних семінарів – 5
робочу нараду однопрофільних кафедр (як
опорна кафедра)
Видано:
методичних рекомендацій – 7
Розроблено електронних навчальних матеріалів: завдання (13) та методичні посібники
(9) для самостійної роботи студентів дистанційної форми навчання;
тексти лекцій, тести, завдання для модульного контролю для студентів денної форми
навчання
Членство у міжнародних організаціях:
професор Гриценко Іван Семенович – Royal
Society of Chemistry Great Britain
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 1

Резерв на посаду завідувача кафедри
Ісаєв С. Г.
д. фарм. н., проф.
кількість студентів наукового гуртка – 36
Підготовлено робіт:
магістерських – 3
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 12
статей у зарубіжних журналах – 10
Отримано патентів – 3
Проведено:
наукових конференцій – 1
наукових семінарів – 4
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 7
всеукраїнських – 3
Госпрозрахункова діяльність:
спонсорська допомога – 31,0 тис. грн.
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – гімназія № 13;
ЗОШ № № 138, 143, 80 (м. Харків); ЗОШ № 5
(м. Павлоград Дніпропетровської обл.); медичні училища (м. Шостка, м. Лебедин Сумської обл.)
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність:
Гриценко І. С. – заст. головного редактора
журналів «Органічна та фармацевтична хімія» та «Фармацевтичний часопис»; член
експертної ради ДАК МОН України; член
коорд. ради МОЗ України з питань медицини та фармації
Перспективи розвитку кафедри:
Захист 3-х кандидатських дисертацій (асп. Рущак Н. І., Дев’яткіна А. О., Сулейман М. М.);
удосконалення матеріальної бази та методичного забезпечення кафедри
Сайт кафедри:
www.medchem.nuph.edu.ua/

121

ЗДОБУТКИ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА КАФЕДР НФаУ за 2013/2014 н. р.

Кафедра патологічної фізіології
Завідувач кафедри
Кононенко Надія Миколаївна
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 253,4 м2
навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 9
планшетів – 5
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 7
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 13
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 8
відкритих занять – 8
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – дистанційний курс з дисципліни «Патологічна
фізіологія» (модуль 1)
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародне товариство з патофізіології
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 29
Підготовлено робіт:
магістерських – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14
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Тюпка Т. І.
д. мед. н., проф.
статей у закордонних журналах – 8
монографій – 1
інформаційних листів – 3
Видано науково-методичних реком-цій – 1
Отримано патентів – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 7
всеукраїнських – 10
проведено науково-практичну конференцію
з міжнародною участю «Сучасні проблеми
біологічної хімії», присвячену 30-річчю кафедри патологічної фізіології НФаУ
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка 4-х контрактних аспірантів
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 8
кількість коледжів – 1
кількість проведених заходів – 23
Громадська діяльність:
Кононенко Н. М. – член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03;
Тюпка Т. І. – відповідальна за ведення «Золотої книги пошани НФаУ»
Перспективи розвитку кафедри:
Подальше укріплення матеріально-технічної бази, зокрема завершення оснащення
наукової лабораторії «Фармакогенетики та
генетичної безпеки»; продовження роботи з навчально-методичного забезпечення
дистанційного навчання та самостійної роботи студентів; залучення провідних фахівців до читання лекцій; активізація укладання договорів про співпрацю із зарубіжними ВНЗ; підвищення методичного рівня досліджень, збільшення кількості закордонних
публікацій
Сайт кафедри:
www.pat.nuph.edu.ua

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технології парфумерно-косметичних засобів
Завідувач кафедри
Башура Олександр Геннадійович
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 393 м2
навчальних аудиторій – 4
навчально-тренінгових лабораторій – 2
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 6
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 6
виконання докт. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
отримано дипломів канд. наук – 3
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 2
відкритих лабораторних занять – 1
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
Міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів – 3
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародна фармацевтична федерація
(FIP)
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 12

Резерв на посаду завідувача кафедри
Петровська Л. С.
к. фарм. н., доц.
Підготовлено робіт:
дипломних – 7
магістерських – 3
Науково-дослідна робота:
Опубліковано
статей у вітчизняних журналах – 15
статей у закордонних журналах – 6
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 3
Упроваджено в промислове виробництво – 1
препарат
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 1
всеукраїнських – 5
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 2
виїзні профорієнтаційні заходи – 47 (косметичні салони, школи)
виступи на телебаченні – 2
проведення ознайомчих екскурсій для школярів 9-11 класів – 6
реклама спеціальності «ТПКЗ» на сайтах
кафедри, Всеукраїнської асоціації косметологів та аромологів та на телебаченні
Громадська діяльність:
Участь у роботі Всеукраїнської асоціації косметологів та аромологів і Всеукраїнської асоціації апітерапевтів
Перспективи розвитку кафедри:
Переобладнання приміщень під нову навчально-тренінгову лабораторію
Сайт кафедри:
www.cosmar.com.ua

123

ЗДОБУТКИ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА КАФЕДР НФаУ за 2013/2014 н. р.

Кафедра фармакоекономіки
Завідувач кафедри
Яковлєва Лариса Василівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 90 м2
навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 13
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
захищено канд. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 7
довідників – 2
Розроблено електронні навчальні матеріали –
курс для дистанц. навчання для дисципліни «Фармакоекономіка»
Міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (Росія) – 2
наукова співпраця з ВООЗ – участь у проекті «Споживання антимікробних засобів».
Членство у міжнародних організаціях:
Міжнародна спілка фармакоекономічних досліджень (ISPOR), Міжрегіональна суспільна організація «Общество фармакоэкономических исследований» (МОООФИ, Росія)
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 15
Підготовлено робіт:
дипломних – 9
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Міщенко О. Я.
д. фарм. н., проф.
магістерських – 6
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у зарубіжних журналах – 7
статей у збірниках всеукр. конф. – 2
статей у збірниках доц.ар. конф. – 8
інформаційних листів – 3
Отримано патентів – 4
Видано науково-методичних рекомендацій – 3
Проведено VІ наук.-практ. конференцію «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи» (22 листопада 2013 р.)
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – Нідерланди, Ірландія, Росія, Узбекистан
всеукраїнських – НФаУ, ТДМУ, ВНМУ
Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти, проведення НДР –
390,192 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – 9
кількість проведених заходів –16
Громадська діяльність:
проф. Яковлєва Л. В. – член Центрального формулярного комітету МОЗ України,
член ред. колегій 4-х вітчизняних наукових
видань, двох спец. рад із захисту дисертаційних робіт.
Перспективи розвитку кафедри:
Розвиток наук.-дослід. діяльності кафедри
за напрямом «Оцінка медичних технологій»; публікація результатів наукових досліджень у закордонних виданнях; написання
наукових монографій; створення сучасних
методичних видань для навчального процесу; підготовка кадрів вищої кваліфікації;
продовження міжнародної наукової співпраці з ВООЗ
Сайт кафедри:
www.pharmacoeconomiсs.com.ua

Факультет промислової фармації
Кафедра біотехнології
Завідувач кафедри
Стрельников Леонід Семенович
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 184 м2
навчальних аудиторій – 3
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 3
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Виконанні дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 1
відкритих занять – 1
Видано:
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 1
збірник тестових завдань – 1
Міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (Російська
Федерація) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
European Federation of Biotechnology
Товариство біотехнологів Росії ім. Ю. А. Овчиннікова
Студентське наукове товариство:
призери Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (м. Київ) – 3 командне
місце
кількість студентів наукового гуртка – 43
Підготовлено робіт:
дипломних – 40
магістерських – 5
Організація і проведення секції «Сучасна біотехнологія» у рамках ХХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

Резерв на посаду завідувача кафедри
Стрілець О. П.
д. фарм. н., доц.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 26
статей у зарубіжних журналах – 7
Отримано патентів – 2
сумісна НДР з інститутом проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН
України, з Одеським філіалом Інституту біології південних морів
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Росія, Болгарія, Таджикистан) – 9
всеукраїнських (НТУУ «КПІ») – 1
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 32,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 19
кількість проведених заходів – 35
участь у Дні відкритих дверей – Ярмарок
спеціальностей – 2014
виконання наукової роботи у рамках МАН
(гімн. 116, м. Харків)
виготовлення рекламної продукції
Громадська діяльність:
проф. Стрельников Л. С., доц. Стрілець О. П. –
члени НМК МОН України з біотехнології,
доц. Стрілець О. П. – член журі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (жовтень 2014 р.); підготовка науковопедагогічних кадрів; зміцнення матеріально-технічної бази; створення біотехнологічної лабораторії; продовження створення блоку навчально-методичної літератури; проведення профорієнтаційної роботи; розвиток міжнародного співробітництва
Сайт кафедри: www.biotech.nuph.edu.ua
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Кафедра промислової фармації
Завідувач кафедри
Гладух Євген Володимирович
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 485,55 м2
навчальних аудиторій – 4
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 10
відкритих лекцій – 2
відкритих практичних занять – 2
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів –
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Казахстан, Узбекистан) – 10
Членство у міжнародних організаціях:
International Pharmaceutical Federation (FIP)
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 2
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Січкар А. А.
к. фарм. н., доц.

кількість студентів наукового гуртка – 68
Підготовлено робіт:
дипломних – 29
магістерських – 38
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10
статей у закордонних журналах – 18
Отримано патентів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Ірландія, Узбекистан, Казахстан, Росія, Україна) – 7
всеукраїнських – 28
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, цільова підготовка аспірантів на контрактній основі –
91,192 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 7
кількість проведених заходів – 12
Громадська діяльність:
Гладух Є. В. – член спеціалізованої вченої
ради Д.64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д.17.600.03 при Запорізькому державному медичному університеті
Перспективи розвитку кафедри:
Поліпшення матеріально-технічної бази
Сайт кафедри: www.promfarm.kh.ua

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ

Кафедра процесів та апаратів
хіміко-фармацевтичних виробництв
Завідувач кафедри
Зайцев Олександр Іванович
д. фарм. н., проф.

Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 750 м2
лабораторія НДС– 1
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 17
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 8
відкритих занять – 3
Видано:
підручників –1
навчальних посібників – 4
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 1

Резерв на посаду завідувача кафедри
Кутова О. В.
к. техн. н., доц.

кількість студентів наукового гуртка – 2
Підготовлено робіт:
дипломних – 78
магістерських – 10
Членство у міжнародній діяльності –
Міжнародне співробітництво –
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 6
статей у закордонних журналах – 4
Отримано патентів – 5
Видано науково-методичних рекомендацій – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 4
всеукраїнських – 9
Госпрозрахункова діяльність:
рецензування регламентів, спонсорська допомога – 53,0 тис. грн
Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл та коледжів – 3
кількість проведених заходів – 3
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Розширення науково-технічної бази кафедри
Сайт кафедри:
www.Paxfv.ucoz.ru/index.htm
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Кафедра управління якістю
Завідувач кафедри
Коваленко Сергій Миколайович
д. хім. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 160 м2
навчальних аудиторій – 3
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 5
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 6
здобувачів канд. дис. – 9
Підвищення кваліфікації – 4
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 6
відкритих занять – 3
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 2
Членство у міжнародній організації –
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Росія, Казахстан) – 4
запрошено іноземних лекторів (Росія) – 2

Резерв на посаду завідувача кафедри
Підпружников Ю. В.
д. фарм. н., проф.
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 3
Підготовлено робіт:
дипломних – 18
магістерських – 74
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 26
статей у зарубіжних журналах – 3
інформаційних листів – 3
Отримано патентів – 3
Видано науково-методичних рекомендацій – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Росія, Казахстан) – 3
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 12
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Робота над відкриттям нових спеціальностей
«Управління якістю у фармації» та «Метрологія, стандартизація, сертифікація»
Сайт кафедри:
www.quality.ucoz.ru

Кафедра фізики
Завідувач кафедри
Тіманюк Володимир Олександрович
к. фіз.-мат. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 961,0 м2
навчальних аудиторій – 10
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 4
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
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Стороженко І. П.
д. фіз.-мат. н., проф.
Підвищення кваліфікації – 7
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 4
відкритих практичних занять – 6
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 3
Членство у міжнародних організаціях – 2

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 2
кількість студентів наукового гуртка – 7
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах − 12
статей у зарубіжних журналах − 3
Видано науково-методичних рекомендацій – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Тракай, Литва, Санкт-Петербург, Росія) – 18
всеукраїнських (ХНУ ім. В. Н. Каразіна) – 1
Госпрозрахункова діяльність:
грант від корпорації LTA Solid Incorporated,
Хьюстон, США «Дослідження можливості
ефективного нагріву волокна при розташуванні його вздовж вісі пучка лазерного випромінювання»

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 5
кількість проведених заходів – 6 лекцій
агітаційна робота – 18 відвідувань
Громадська діяльність:
проф. Тіманюк В. О. – заступник голови вченої ради факультету промислової фармації
Перспективи розвитку кафедри:
Поновити матеріально-технічну базу кафедри; підготувати необхідне навчально-методичне забезпечення для дистанційного навчання студентів з вищої математики, біофізики та фізичних методів аналізу; продовжити наукові дослідження з метою отримання наукових грантів на наступні роки
Сайт кафедри:
http://nfau.in.ua/struktura-nfau-2/kafedry/
kafedra-fizyky/

Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри
Кабачний Володимир Іванович
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа кафедри – 280 м2
навчальні лабораторії – 3
науково-дослідні лабораторії – 2
Науково-педагогічні кадри:
доктори наук – 2
кандидати наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 4
методичних рекомендацій – 3
Розроблено електронних мультимедійних презентацій, лекційного матеріалу – 4

Резерв на посаду завідувача кафедри
Блажеєвський М. Є.
д. хім. н., проф.
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Литовська республіка, Латвія) – 4
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Кабачний В. І. – дійсний член:
1) Europäische Akademie der Naturwissenschaften (Німеччина);
2) International Academy of Science and Innovation Technologies;
3) Československá Obec Legionářská
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 5
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 8
статей у зарубіжних журналах – 7
отримано патентів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 26
всеукраїнських – 3
Госпрозрахункова діяльність:
1662,80 тис. грн
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Профорієнтаційна діяльність:
робота із ЗНЗ м. Харкова – 6
кількість проведених заходів – 6
Закарпатський базовий медичний коледж,
Львівський медичний коледж «Монада»
Громадська діяльність:
доц. Томаровська Т. О. – голова первинної
профспілкової організації НФаУ, член президії Харківської обласної організації профспілок працівників охорони здоров’я
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Перспективи розвитку кафедри:
Поліпшення матеріальної бази наукових
лабораторій; підготовка резерву з канд.
наук на доцентів; освоєння співробітниками англійської мови; видання та перевидання підручників; удосконалення лекційного курсу та мультимедійних матеріалів
до нього
Сайт кафедри:
www.physcollchem.nuph.edu.ua

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри
Торяник Людмила Андріївна
к. доц. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 105,5
навчальні аудиторії – 7
комп’ютерних класів – 2
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 34
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 6
здобувачів докт. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-клас – 1
відкритих занять – 4
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 25
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ –
БєлГУ (Росія)
запрошено іноземних лекторів – БєлГУ
(Росія)
Членство у міжнародних організаціях:
кафедра іноземних мов та професійної комунікації, БєлГУ (Росія); IATEFL – Міжнародна асоціація вчителів англійської мови;
Deutsches Zentrum (філія, м. Харків); Німеч-

Резерв на посаду завідувача кафедри
Буданова Л. Г.
к. доц. н., доц.
чина, ДААД (НСАО), Мартін Ройтер; Французький центр (філія, м. Харків).
Студенське наукове товариство:
призери студенських олімпіад – 3
кількість студентів наукового гуртка – 19
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 18
статей у закордонних – 7
інформаційних листів – 1
Видано науково-методичних рекомендацій – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – Росія, Болгарія, Польща, Чехія, Велика Британія
Госпрозрахункова діяльність:
організація та проведення курсів з англійської мови понад обсяги, встановлені навчальними планами – 3,2 тис. грн; благодійні
внески – 50,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість ЗОШ – 11
кількість проведених заходів – 12
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Розвиток та вдосконалення організації навчального процесу за дистанційною формою навчання; організація та проведення
міжнародної Інтернет-конференції (березень 2015 р.); обмін досвідом з мовними кафедрами Європейських країн та вітчизняних споріднених ВНЗ
Сайт кафедри: www.inyaz.nuph.edu.ua
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Кафедра менеджменту і адміністрування
Завідувач кафедри
Карамишев Дмитро Васильович
д. н. держ. упр., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 140 м2
навчальні аудиторії – 3
комп`ютерних класів – 1
к-ть комп`ютерів у навчальному процесі – 11
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис.– 3
здобувачів канд. дис. – 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 12
відкритих практичних занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 6
методичних рекомендацій – 6
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 65
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 1
кількість студентів наукового гуртка – 23
Підготовлено робіт:
дипломних – 4
магістерських – 29
Науково дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 28
статей у зарубіжних журналах – 2
Видано науково-методичних рекомендацій – 6
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Росія, Польща, Білорусь, Болгарія, Україна) – 29
всеукраїнських – 1
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Чухно І. А.
к. н. держ. упр., доц.
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 3,8 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 110
кількість проведених заходів – 7
Громадська діяльність:
проф. Карамишев Д. В. – член експертнодорадчої ради при Комітеті Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я (сектор
законодавчих ініціатив), консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у галузі науки «Державне управління» Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член редакційної колегії 3-х наукових видань: «Вісник Національної академії державного управління», «Теорія та практика державного
управління» і «Публічне управління», які належать до наукових фахових видань України з державного управління
Перспективи розвитку кафедри:
Посилення уваги до міжнародного навчально-наукового співробітництва: закордонні публікації співробітників кафедри, співпраця
із закордонними навчальними закладами;
посилення практичної складової навчання
студентів шляхом покращення співробітництва з базами практики; проведення студентської конференції та «Дня менеджера»
Сайт кафедри:
http://nfau.in.ua/struktura-nfau-2/kafedry/
kafedra-menedzhmentu-taadministruvannya/
Сайт Вищої школи адміністративного менеджменту НФаУ: http://www.ams-nphau.com.ua

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра управління та економіки підприємства
Завідувач кафедри
Посилкіна Ольга Вікторівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 594,4 м2
навчальних аудиторій – 7
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 11
мультимедійний проектор – 1
екрани – 4
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 4
здобувачів канд. дис. – 1
аспірантів – 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 10
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 6
відкритих занять – 4
Видано:
навчальних посібників – 8 (у т.ч. з грифом
МОН України – 4)
методичних рекомендацій – 18
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 1
кількість студентів наукового гуртка – 28
Підготовлено:
дипломних робіт – 9
магістерських робіт – 33
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 36
статей у зарубіжних журналах – 21
монографій – 7
отримано авторських свідоцтв – 8
видано науково-методичних реком-цій – 13

Резерв на посаду завідувача кафедри
Сагайдак-Нікітюк Р. В.
д. фарм. н., доц.
затверджено в Укрмедпатентінформ нововведень – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Польща, Чехія, Узбекистан,
Білорусь, РФ) – 46
всеукраїнських – 11
Госпрозрахункова діяльність:
проведення курсів понад обсяги, встановлені навчальними планами – 24,0 тис. грн;
підготовка наукових кадрів – 16,0 тис. грн;
благодійні внески – 67,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
договори про співробітництво: школи – 21
технікуми та коледжі – 14
кількість проведених заходів – 44
Громадська діяльність:
проф. Посилкіна О. В. – член НМК з логістики МОН України, член Всеукраїнської логістичної асоціації України, Всеукраїнської
асоціації з фармакоекономіки, заступник головного редактора фахового журналу «Управління, економіка і якість в фармації»
Перспективи розвитку кафедри:
Продовження роботи з написання підручників і посібників для спеціальностей «Економіка підприємства» та «Логістика»; продовження роботи над виконанням докторських і кандидатських дисертацій співробітниками кафедри; продовження роботи комп’ютерних курсів з вивчення інформаційних технологій; поповнення методичної бази для організації дистанційної форми навчання; подальша підготовка і видання навчальної літератури на англійській мові; розвиток матеріальної бази; розвиток міжнародної співпраці з ВНЗ Польщі та Словаччини за програмою «Подвійний диплом»
Сайт кафедри:
www.kafedra-yep.kh.ua
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Кафедра фармакоінформатики
Завідувач кафедри
Пєнкін Юрій Михайлович
д. фіз.-мат. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 420 м2
навчальних аудиторій – 7
комп’ютерних класів – 5
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 35
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 6
відкритих занять – 6
Видано:
навчальних посібників – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4
Членство у міжнародних організаціях:
НФаУ – член Української Асоціації «Комп’ютерна медицина», яка є Національним
членом Європейської Федерації з медичної
інформатики та Асоціації менеджерів ІТ в
охороні здоров’я;
Індивідуальні члени УАКМ – 4 співробітники кафедри
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 4
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Погорєлов С. В.
к. фіз.-мат. н., доц.
кількість студентів наукового гуртка – 21
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 8
статей у зарубіжних журналах – 4
Видано науково-методичних рекомендацій – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 6
всеукраїнських – 2
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 21,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів: ХЗОШ № 100,
гімназія «Очаг», ліцей ім. Масельского
(м. Валки), ЗОШ (м. Валки), ЗОШ (с. Олександрівка)
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність:
проф. Пєнкін Ю. М. – член редколегії журналу «КИТ»
Перспективи розвитку кафедри:
Видання монографії «Кафедре фармакоинформатики – 10 лет»; упровадження дистанційних курсів з дисципліни ІТФ; упровадження електронного навчального контенту сайта кафедри
Сайт кафедри:
навчальний сервер кафедри –
ftp//192.168.17.151

Факультет з підготовки
іноземних громадян
Кафедра аптечної технології ліків
Завідувач кафедри
Вишневська Лілія Іванівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 341 м2
навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 7
здобувачів канд. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 14
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 4
Видано:
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Росія, Велика Британія) – 4
Членство у міжнародних організаціях
члени FIP – Вишневська Л. І ., Хохлова К. О.,
президент Асоціації професійних лікарівгомеопатів України – Сергєєва О. Ю.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Половко Н. П.
д. фарм. н., проф.
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 45
Підготовлено робіт:
дипломних –15
магістерських – 18
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 31
статей у закордонних журналах – 18
інформаційних листів – 2
Отримано патентів – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Велика Британія, Польща,
Узбекистан, Казахстан, РФ) – 17
всеукраїнських – 29
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка контрактного аспіранта
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 7
кількість проведених заходів – 21
Перспективи розвитку кафедри:
Оновлення навчально-методичної літератури; створення методичного комплексу з вибіркової дисципліни; удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи;
продовження ремонту кафедри; підготовка
до захисту докторських та кандидатських дисертаційних робіт
Сайт кафедри:
atl.nuph.edu.ua
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Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри
Загайко Андрій Леонідович
д. біол. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 267 м2
навчальні аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 9
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 2
відкритих практичних занять – 2
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 18
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Індія) – 3
запрошено іноземних лекторів (Болгарія) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
Федерація європейських біохімічних товариств (FEBS), європейських асоціацій з вивчення діабету (EASD) та атеросклерозу (EAS),
Американська діабетологічна асоціація (ADA),
Європейська рада Фармакологічних товариств
(EUFEPS), Європейське товариство адіпобіології та адіпофармакології (EUAA), Міжна-
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Галузінська Л. В.
к. фарм. н., доц.
родне товариство вивчення ксенобіотиків
(The International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX))
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 24
Підготовлено робіт:
магістерських – 2
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 16
статей у зарубіжних журналах – 3
монографії – 1
отримано патентів – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Індія, США, РФ) – 5
всеукраїнських – 6
Госпрозрахункова діяльність:
цільова підготовка 2 аспірантів на контрактній основі та проведення курсу «Основи клінічної біохімії для іноземних студентів» –
95,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
школи та коледжі: харківська гімназія
№ 116, ЗОШ № 168, обласна спец. школаінтернат «Обдарованість», школи та коледжі м. Вознесенськ, Бериславьке медичне
училище
кількість проведених заходів – 14
Громадська діяльність:
Загайко А. Л. – член редколегії «Українського біофармацевтичного журналу»
Перспективи розвитку кафедри:
Обладнання лабораторії генетичної безпеки
Сайт кафедри:
biochem.nuph.edu.ua
facebook.com/home.php#!/groups/biochimia/

ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Кафедра гуманітарних наук
Завідувач кафедри
Філяніна Неля Миколаївна
к. філол. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 186 м2
навчальних аудиторій – 8
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 4
Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 2
Методична робота:
Проведено:
відкритих занять – 5
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 3
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
Міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів – 1
Членство у міжнародних організаціях:
МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы)
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 2
кількість студентів наукового гуртка – 5
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 22

Резерв на посаду завідувача кафедри
Долга О. О.
к. філол. н., доц.
статей у зарубіжних журналах – 11
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (РФ, Молдова, США)
всеукраїнських (Харківський національний
медичний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, НАН
України, Дніпропетровський національний
університет, Харківський національний аерокосмічний університет, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого)
Госпрозрахункова діяльність:
платні освітні послуги – 63,371 тис. грн, канд.
іспит – 6,498 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – 3
кількість проведених заходів – 7
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Удосконалення методичного забезпечення
навчального процесу; продовження роботи над створенням електронних матеріалів
для дистанційної форми навчання; підвищення професійної підготовки викладачів;
обмін досвідом з мовними кафедрами споріднених вузів; поглиблення роботи з інтеграції навчання російської мови з профільними кафедрами
Сайт кафедри: www.humanities.nuph.edu.ua
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Кафедра фармакології
Завідувач кафедри
Штриголь Сергій Юрійович
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа – 231 м2
навчальних аудиторій – 6
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 18
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 6
кандидатів наук – 17
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 14
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 3
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
захищено канд. дис. – 5
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 3
відкритих занять – 4
Видано):
підручників – 1
навчальних посібників – 3
збірників завдань – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 63
Членство у міжнародних організаціях:
Асоціація фармакологів України IUPHAR
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 4
кількість студентів наукового гуртка – 15
Підготовлено робіт:
дипломних – 2
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Щокіна К. Г.
д. фарм. н., проф.
магістерських – 3
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 69
статей у зарубіжних журналах – 17
інформаційних листів – 4
Отримано патентів – 6
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, Узбекистан, Російська Федерація, Німеччина, Польща) – 11
всеукраїнських (ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, ДНМУ ім. М. Горького, НФаУ, НАМН
України і ДП «Державний експертний центр
МОЗ України, НДІ фармакології і токсикології АМН України) – 8
Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти, благодійні внески
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів: ЗОШ № 64,
87, 123, 150, 160 м. Харкова; Ніжинський
мед. коледж; Прилуцьке мед. училище; Богодухівський мед. коледж; Криворізький
мед. коледж; Покотилівський ліцей «Промінь»
кількість проведених заходів – 11
Громадська діяльність:
С. Ю. Штриголь – член спец. рад НФаУ та
ХНМУ;
С. М. Дроговоз – керівник регіональної групи з ПД ліків ДФЦ МОЗ України
Перспективи розвитку кафедри:
Зміцнення наукової лабораторної бази
Сайт кафедри:
www.pharmacol.nuph.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Кафедра фундаментальної та мовної підготовки
Завідувач кафедри
Коваленко Зоя Іванівна
к. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 897 м2
навчальних аудиторій – 30
комп’ютерних класів – 1 (комп’ютерний
центр)
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 8
навч. кімната-музей культур народів світу – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 6
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 11
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 1
відкритих занять – 5
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 2
Розроблено: електронних навчальних матеріалів – з хімії та біології
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Республіка Еквадор) – 1
запрошено іноземних лекторів (Республіка
Еквадор) – 1

Резерв на посаду завідувача кафедри

Членство у міжнародних організаціях:
УАВРМЛ (Українська асоціація викладачів
російської мови та літератури), Міжнародна асоціація фармакологів
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 3
кількість студентів наукового гуртка – 29
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 11
статей у зарубіжних журналах – 2
Отримано патентів – 2
науково-методичні рекомендації – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Італія, Польща, Литва, РФ,
Узбекистан, Казахстан) – 14
всеукраїнських – 5
Госпрозрахункова діяльність:
проведення курсів з вивчення дисциплін довузівської підготовки іноземних громадян
понад обсяги, встановлені навчальними планами
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 4
кількість проведених заходів – 10
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Створення лінгафонного кабінету
Сайт кафедри:
www.podfac.nuph.edu.ua
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Факультет ступеневої
фармацевтичної освіти
Кафедра аналітичної хімії
Завідувач кафедри
Євтіфєєва Ольга Анатоліївна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри –556,97 м2
навчальних аудиторій – 6
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 8
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 3
відкритих практичних занять – 2
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 5
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів –28
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Польща) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
International Pharmaceutical Federation
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 1
кількість студентів наукового гуртка – 17
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Колісник С. В.
д. фарм. н., проф.
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 16
статей у зарубіжних журналах – 16
інформаційних листів – 1
Видано науково-методичних рекомендацій – 1
Отримано патентів – 1
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 21
всеукраїнських – 1
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 63,7 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів: ЗОШ – 8; 2 коледжі
кількість проведених заходів – 24
Громадська діяльність:
проф. Євтіфєєва О. А. – член ПК «Фармація» МОЗ та АМН України
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення міжнародної Інтернет-конференції «Аналітична хімія у фармації»; підготовка дистанційних курсів «Аналітична хімія» та «Основи хімічної метрології»; оновлення навчально-методичного блоку з дисциплін кафедри, підготовка наукових кадрів; розвиток матеріальної бази кафедри
Сайт кафедри: www.anchem.nuph.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра фізіології та анатомії людини
Завідувач кафедри
Малоштан Людмила Миколаївна
д. біол. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 215 м2
навчальних аудиторій – 3
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Видано:
підручників – 1
атласів – 1
збірників завдань – 2
Розроблено: електронних навчальних матеріалів – дистанційний курс «Валеологія»
Міжнародне співробітництво:
Німеччина, Мюнхен, університет ЛюдвігаМаксиміліана
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, РФ) – 6
всеукраїнських (НФаУ, ХНМУ) – 17
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10

Резерв на посаду завідувача кафедри
Єрьоменко Р. Ф.
канд. біол. н., доц.
статей у закордонних журналах – 4
Отримано патентів – 8
проведення І Всеукраїнської студентської
наукової конференції з фізіології з міжнародною участю (посвідчення № 819)
Госпрозрахункова діяльність:
на базі проблемної лабораторії морфофункціональних досліджень (ПЛМД) – 13,0 тис.
грн; спонсорська допомога – 30,0 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
ЗОШ № 61, ЗОШ № 73, ЗОШ № 145, ЗОШ
№ 148, ЗОШ № 151, гімназія № 46, Костянтинівське медичне училище, Артемівське
медичне училище
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність:
проф. Малоштан Л. М. – заступник голови
спеціалізованої вченої ради з фармакології;
головний редактор «Українського біофармацевтичного журналу»; заступник голови
з питань біоетики НФаУ
Перспективи розвитку кафедри:
Упровадження нового методу вивчення біодоступності ЛЗ на культурі клітин in vitro
на базі ПЛМД; залучення контрактних аспірантів; впровадження у навчальний процес
дистанційну форму навчання; оновлення навчально-методичних видань з дисциплін
Сайт кафедри:
www.physiology.nuph.edu.ua
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Кафедра ботаніки
Завідувач кафедри
Гонтова Тетяна Миколаївна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 486,8 м2
навчальних аудиторій – 4
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 8
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 4
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 1
відкритих занять – 1
Видано:
словників – 1
навчальних посібників – 4
методичних рекомендацій – 10
Розроблено електронних навчальних матеріалів:
навчальних посібників – 1
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Польща, м. Вроцлав) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
FІР, PSE, PAN
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 10
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Підготовлено робіт:
магістерських – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у зарубіжних журналах – 4
інформаційних листів – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Польща, РФ) – 6
всеукраїнських – 18
20-21 березня 2014 р. проведено міжнар.
Науково-практичну Іnternet-конференцію
«Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»
Госпрозрахункова діяльність:
НДР, контрактні аспіранти та докторанти,
гранти, підготовчі курси для абітурієнтів –
39,05 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість проведених заходів: виїзди до коледжів – 1,;дні відкритих дверей – 2; лекції
для школярів та вчителів – 8; екскурсій – 4
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Розробка нових перспективних рослинних
субстанцій; підготовка кандидатських та докторських дисертацій; оновлення комп’ютерної техніки, наочного матеріалу для практичних занять та лекцій; робота з розробки
курсу «Фармацевтична ботаніка» для дистанційної форми навчання
Сайт кафедри: www.botany.nuph.edu.ua

ФАКУЛЬТЕТ СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра неорганічної хімії
Завідувач кафедри
Левітін Євген Якович
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа – 379 м2
навчальних лабораторій – 3
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 10
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 3
відкрите семінарське заняття – 1
Видано:
навчальних посібників – 7
методичних рекомендацій –
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 34
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 11
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 1
статей у зарубіжних журналах – 1

Резерв на посаду завідувача кафедри
Ведерникова І. О.
д. фарм. н., доц.
отримано патентів – 1
Видано науково-методичних рекомендації – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (РФ) – 2
всеукраїнських – 4
Госпрозрахункова діяльність:
надання освітніх послуг
Профорієнтаційна діяльність:
Організовано 6 профорієнтаціних заходів в
Авторській школі Бойка та ЗОШ № 109.
Прочитано 5 виїзних лекцій у ЗОШ № 16,
80, 139, 150, НВК «Благовіст».
Розміщено інформацію про НФаУ на сайті
Всеукраїнського освітнього порталу «Академія».
Участь у проекті «Ніч науки»
Громадська діяльність:
Левітін Є. Я. – голова ЦМР, член спеціалізованої ради за спеціальністю 14.03.05
Перспективи розвитку кафедри:
Упровадження результатів науково-дослідної
роботи з розробки нано- та мікродисперсних матеріалів з магнітними параметрами
макроскопічних аналогів (договір № Ф53.7/067)
Сайт кафедри:
inorgchem.nuph.edu.ua
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Кафедра технології ліків
Завідувач кафедри
Ярних Тетяна Григорівна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 341 м2
навчальних аудиторій – 3
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 11
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. lис. – 1
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 1
відкритих лабораторних занять – 2
Видано:
методичних рекомендацій – 8
навчальних посібників – 6
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 8
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ – 1
запрошено іноземних лекторів (РФ) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Ярних Т. Г. – The European Federation
for Pharmaceutical Sciences
Студентське наукове товариство:
призери студентських олімпіад – 4
кількість студентів наукового гуртка – 30

144

Резерв на посаду завідувача кафедри
Хохленкова Н. В.
д. фарм. н., доц.
Підготовлено робіт:
дипломних – 4
магістерських – 18
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
інформаційних листів – 3
монографій – 1
статей у вітчизняних журналах – 38
статей у зарубіжних журналах – 13
Отримано патентів – 2
Розроблено:
лікарських препаратів – 12
нормативно-технічну документацію – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (РФ, Білорусь, Великобританія, Чехія, Індія) – 38
Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл та коледжів – 13
кількість проведених заходів – 27; екскурсії
– 9; лекції – 7; практичні заняття – 5
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів – 54,0 тис. грн
Громадська діяльність:
проф. Ярних Т. Г. – член Експертної ради МОН,
член редакційної колегії журналу «Український біофармацевтичний журнал»;
доц. Живора Н. В. – відповідальний секретар приймальної комісії НФаУ
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення Інтернет-конференції з міжнародною участю «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різнонаправленої дії»
Сайт кафедри: www.tlnfau.org.ua

ФАКУЛЬТЕТ СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра токсикологічної хімії
Завідувач кафедри
Журавель Ірина Олександрівна
д. х. н., проф.
Матеріально-технічна база:
площа кафедри – 330 м2
навчальні лабораторії – 3
наукова лабораторія – 1
методичний кабінет – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 5
здобувачів канд. дис. – 10
здобувачів докт. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 5
відкритих практичних занять – 2
Підготовлено:
нових мультимедійних лекцій – 29
Подано до друку:
посібників – 3
методичних рекомендацій – 2

Резерв на посаду завідувача кафедри
Мерзлікін С. І.
д. фарм. н., проф.
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 5
Науково-дослідна робота:
Опубліковано статей – 18
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 5
всеукраїнських – 4
вузівських – 3
Профорієнтаційна діяльність:
робота із загальноосвітніми навчальними
закладами та коледжами – 5
участь у виїзних профорієнтаційних заходах – 8
Госпрозрахункова діяльність –
Громадська діяльність:
проф. Бондар В. С. – член технологічної комісії, член апробаційної комісії спеціальностей 15.00.01, 15.00.02; проф. Мерзлікін С. І. –
член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01;
доц. Полуян С. М. – секретар Центральної
методичної ради; проф. Журавель І. О. – член
Європейського відділення SETAC
Сайт кафедри: www. toxicchem.nuph.edu.ua

Кафедра фармакогнозії
Завідувач кафедри
Кошовий Олег Миколайович
д. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 420,3 м2
навчальних аудиторій – 4
к-ть компютерів у навчальному процесі – 3
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 8
здобувачів докт. дис. – 4
здобувачів канд. дис. – 1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 4
Підвищення кваліфікації – 7

Резерв на посаду завідувача кафедри
Бородіна Н. В.
к. фарм. н., доц.
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 4
Видано:
у друці 1 навчальний посібник з грифом МОН
методичних рекомендацій – 10
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Казахстан) – 8
візити до 10 ВНЗ Польщі
Студентське наукове товариство:
призери всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад – 2
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призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 2
к-ть студентів наук. товариства – 85
Підготовлено робіт:
дипломних – 33
магістерських – 26
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 48
статей у зарубіжних журналах – 23
Отримано патентів – 3
Подано заявок на патенти – 10
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних конференціях – 10
всеукраїнських конференціях – 2
Госпрозрахункова діяльність:
3 контрактні аспіранти, з них 1 іноземний
громадянин, 26 магістрантів

Профорієнтаційна діяльність:
9 ЗНЗ Харкова, Харківської, Луганської, Донецької обл.; на районних олімпіадах з хімії та біології; зроблено МАНівську роботу, участь у Днях відкритих дверей, 10 екскурсій по кафедрі
Перспективи розвитку кафедри:
Подальше вдосконалення викладання фармакогнозії, враховуючи міжнародний досвід; робота над підвищенням якості підготовки студентів, зокрема й при підготовці
до ліцензійного іспиту «КРОК-2», над оновленням навчально-методичного комплексу
та покращання матеріально-технічної бази
кафедри
Сайт кафедри:
www.pharmacognosy.pp.ua

Кафедра фармакотерапії
Завідувач кафедри
Кіреєв Ігор Володимирович
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 220 м2
Харківська міська студентська лікарня:
навчальні аудиторії – 3
23 міська клінічна дитяча поліклініка:
навчальні аудиторії – 3
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 8
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 3
здобувачів док. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 13
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 14
відкритих занять – 15
Розроблено мультимедійних лекцій з дисципліни «Загальна фармакокінетика» – 10
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 20

146

Резерв на посаду завідувача кафедри
Деримедвідь Л. В.
д. мед. н., проф.
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Казахстан) – 1
запрошено іноземних лекторів (Польща) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Кіреєв І. В. є членом International
Pharmaceutical Federation (FIP) та Europian
society for cardiology (ECS);
доц. Трищук Н. М. є членом Europian
respiratory society (ERS);
доц. Кашута В.Є. є членом Europian society
for emergency medicine (EUSEM);
доц. Рябова О. О. є членом Europian society
for dermatology (ECD);
доц. Жаботинська Н. В. є членом Europian
society for nephrology (ECN);
доц. Савохіна М. В. є членом Europian
society for phisician assistans (ESPA);
проф. Деримедвідь Л. В. є членом Всеросійської асоціації кардіологів (ВАК)
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 23
статей у зарубіжних журналах – 7

ФАКУЛЬТЕТ СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Отримано патентів – 3
науково-методичні рекомендації – 4
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Іспанія, Грузія, Польща, РФ,
Казахстан) – 6
всеукраїнських –27
Госпрозрахункова діяльність:
68,414 тис. грн
Грант–професор візит – 4 (Польща, Грузія,
Іспанія, Казахстан)
Профорієнтаційна робота:
школи та коледжі: Харківські загальноосвітні школи № 18, № 57, № 22, № 105, № 76, № 44,

№ 129, Харківська гімназія № 86, Ізюмський
медичний коледж; Красноградський медичний коледж;
кількість проведених заходів – 36 (з них 9
підписаних договорів, 21 лекція у школах,
2 семінари, 3 екскурсії до НФаУ та надрукована рекламна продукція
Перспективи розвитку кафедри:
Залучення контрактних аспірантів; клінічні
дослідження
Сайт кафедри:
www.pharmther.nuph.edu.ua

Кафедра хімії природних сполук
Завідувач кафедри
Кисличенко Вікторія Сергіївна
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 322,2 м2
навчальні лабораторії – 4
наукові лабораторії – 2
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 9
здобувачів докт. дис – 4
здобувачів канд. дис. – 4
Виконані дисертаційні роботи:
захищено доктор. дис. – 1
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 4
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 5
відкритих лекцій – 2
відкритих практичних занять – 2
Отримано гриф МОЗ на базовий підручник
з фармакогнозії (21.03.2014 № 10)
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 8
Міжнародне співробітництво:
прочитано цикл лекцій «Практические основы внедрения правил GMP на фармацевтическом производстве» – Узбекистан

Резерв на посаду завідувача кафедри
Журавель І. О.
д. фарм. н., проф.
запрошено іноземних лекторів (Узбекистан,
Азербайджан) – 2
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Кисличенко В. С. – дійсний член
Фармакогностичного товариства США та
Міжнародної фармацевтичної Федерації
(FIP)
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 40
Підготовлено робіт:
дипломних – 27
магістерських – 5
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 63
статей у зарубіжних журналах – 15
інформаційних листів – 2
Отримано патентів – 13
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 62
всеукраїнських – 13
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка аспірантів та магістрів на контрактній основі – 506,4 тис. грн; благодійні
внески, гранти
Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл – 14
кількість коледжів – 2
кількість проведених заходів – 7
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Громадська діяльність:
зав. каф. проф. Кисличенко В. С. – голова
напрямку фітохімічних досліджень Проблемної комісії НФаУ, член редакційних
колегій фахових журналів «Фармацевтичний часопис», «Український біофармацев-
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тичний журнал» та «Анали мечниковського інституту»
Перспективи розвитку кафедри:
створення та введення в дію лабораторії
аналізу та стандартизації фітопрепаратів
Сайт кафедри: www.cnc.ucoz.ua

Інститут підвищення кваліфікації
спеціалістів фармації
Кафедра загальної фармації та безпеки ліків
Завідувач кафедри
Пімінов Олександр Фомич
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри
площа кафедри – 106,93 м2
навчальних аудиторій – 4
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 15,
ноутбуків – 9
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів –1
здобувачів докт. дис. –1
Виконані дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
удосконалено тестових завдань – 200
Видано:
навчальних посібників – 2
Підготовлено:
нових текстів лекцій – 24
нових практичних занять – 28
Розроблено:
дистанційний курс тематичного удосконалення «Общефармацевтические аспекты современной фармацевтической науки и практики» (72 години), уніфіковану програму
та навчальний план «Сучасні загальнофармацевтичні акценти технології та безпеки
ліків у діяльності науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни технологічного напрямку»

Резерв на посаду завідувача кафедри
Шульга Л. І.
д. фарм. н., доц.
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Пімінов О. Ф. є членом International
Pharmaceutical Federation (FIP)
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 17
статей у зарубіжних журналах – 5
Отримано патентів – 4
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 4
Госпрозрахункова діяльність –
Профорієнтаційна діяльність:
інформаційна та комунікаційна робота з цільовою аудиторією на циклах підвищення
кваліфікації: м. Харків та Харківська обл., Донецька, Чернігівська, Одеська, Сумська, Полтавська, Житомирська, Чернівецька обл. Контингент: фахівці фармації та медицини (понад 1000 осіб)
Громадська діяльність:
проф. Пімінов О. Ф. є членом координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти при МОЗ України; спец.
вченої ради Д35.600.02 (ЛНМУ ім. Д. Галицького)
Перспективи розвитку кафедри:
Проведення дистанційного курсу тематичного удосконалення «Общефармацевтические аспекты современной фармацевтической
науки и практики»; розширення тематики
циклів підвищення кваліфікації з метою збільшення контингентів слухачів, які потребує МОЗ України; проведення профорієнтаційної роботи для збільшення контингенту слухачів
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Кафедра клінічної фармакології
Завідувач кафедри
Зайченко Ганна Володимирівна
д. мед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 117 м2
навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 5,
ноутбуків – 3
мультимедійна дошка – 1
мультимедіа проекторів – 3
система інтерактивного голосування – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Розроблено:
електронних навчальних курсів – 1, лекцій
для дистанційного навчання провізорів та
фармацевтів, які розміщені у щотижневику «Аптека online» в межах проекту «Університет: дистанційна освіта on-line» – 4
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (Казахстан) – 1
запрошено іноземних лекторів (РФ) – 1
Членство у міжнародних організаціях:
Международная ассоциация клинических
фармакологов и фармацевтов; Асоціація
фармакологів України; Міжнародний союз
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Бондарєв Є. В.
к. фарм. н., доц.
фундаментальної та клінічної фармакології
«IUPHAR»; International Pharmaceutical Federation (FIP), Young pharmacists’ group; Міжнародна асоціація студентів-медиків
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 8
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 13
статей у зарубіжних журналах – 4
інформаційних листів – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – Велика Британія (Лондон),
Італія (Флоренція), Казахстан (Астана, Алмата, Актобе, Шимкент); Україна (Ялта, Умань,
Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків,
Рівне, Вінниця)
всеукраїнських – Національний фармацевтичний університет; Харківський національний медичний університет; Запорізький державний медичний університет
Госпрозрахункова діяльність:
НДР, контрактні аспіранти та докторанти,
гранти – контрактні аспіранти – 1,545 тис. грн
і 3,54 тис. у. о.
Профорієнтаційна діяльність:
перелік шкіл та коледжів – 2
кількість проведених заходів – 12
Громадська діяльність:
проф. Зайченко Г. В. – член спеціалізованої
вченої ради Д.64.605.03 при НФаУ;
асист. Андріяненков О. В. – голова ради молодих учених НФаУ
Перспективи розвитку кафедри:
закінчення курсу дистанційного навчання

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Кафедра педагогіки і психології
Завідувач кафедри
Кайдалова Лідія Григорівна
д. пед. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 100 м2
навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 7
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 4
Підвищення кваліфікації – 7
Методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 9
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 6
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4
Членство у міжнародних організаціях:
проф. Кайдалова Л. Г. – член міжнародної
асоціації гуманітаріїв
Студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 15

Резерв на посаду завідувача кафедри
Лутаєва Т. В.
к. пед. н., доц.
Підготовлено робіт:
магістерських –39
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у закордонних журналах – 2
Видано науково-методичних рекомендацій – 6
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних – 23
всеукраїнських – 12
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 135,256 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 15
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність:
проф. Кайдалова Л. Г. – член редколегії Харківського медичного журналу
Перспективи розвитку кафедри:
удосконалення дистанційної форми навчання; підготовка електронних видань;
упровадження сучасних педагогічних технологій; підготовка науково-педагогічних
кадрів
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Кафедра промислової фармації та економіки
Завідувач кафедри
Доровський Олександр Вікторович
к. екон. н., доц..
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 223 м2
навчальних аудиторій – 3
к-ть комп’ютерів у навчальному процесі – 8
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1
Методична робота:
Видано:
навчальних посібників – 4
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 10
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ (РФ) – 1
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Яковенко В. К.
к. фарм. н., доц.
статей у зарубіжних журналах – 3
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (РФ, Австрія) – 2
всеукраїнських (НФаУ) – 2
Госпрозрахункова діяльність –
Профорієнтаційна діяльність:
під час виїзних циклів для слухачів курсів
підвищення кваліфікації проведено презентації спеціальностей Національного фармацевтичного університету
кількість проведених заходів – 15
Громадська діяльність –
Перспективи розвитку кафедри:
Опрацювання дистанційних форм проведення підвищення кваліфікації фахівців фармацевтичних підприємств на циклах тематичного удосконалення; проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців біотехнологічних виробництв
Сайт кафедри: сторінка кафедри ПФЕ
ІПКСФ на сайті НФаУ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

Кафедра управління та економіки фармації
Завідувач кафедри
Толочко Валентин Михайлович
д. фарм. н., проф.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 94,83 м2
навчальні лабораторії – 1
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. lис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 8
відкритих занять – 5
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 5
методичних рекомендацій – 6
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 5
Міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних ВНЗ: Університет Квінт Белфаст, Північна Ірландія;
Білоруський державний університет, м. Мінськ,
запрошено іноземних лекторів (Республіка
Білорусь) – 2
Членство у міжнародних організаціях:
Європейська федерація фармацевтичної науки (European Federation for Pharmaceutical
Science)

Резерв на посаду завідувача кафедри
Зарічкова М. В.
к. фарм. н., доц.
Наукова-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14
статей у зарубіжних журналах – 9
інформаційних листів – 2
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Болгарія, РФ, Україна) – 7
всеукраїнських (Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини – 2013, м. Запоріжжя, ЗДМУ) – 1
Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення НДР,
благодійні внески, гранти, ін. платні послуги – 18,2 тис. грн
Профорієнтаційна діяльність:
міста: Харків, Полтава, Луганськ, Донецьк,
Дніпропетровськ, Київ, Житомир, Вінниця,
Кіровоград та їх області. Охоплено понад
422 фарм. фірм і компаній, понад 422 осіб
кількість проведених заходів – 8
Громадська діяльність:
проф. Толочко В. М. – голова спец. вченої ради; член атестаційної комісії ДС ЛЗ і ІПКС,
редколегії 3 журналів та ін.
Перспективи розвитку кафедри:
Продовження підготовки ПВС дистанційним
формам навчання; видання монографії з історії кафедри; перегляд електронних видань; підготовка докторів і кандидатів наук; удосконалення сайта кафедри відповідно до вимог НФаУ
Сайт кафедри: www.uef-ipksf.at.ua
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Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків
Завідувач кафедри
Гарна Світлана Василівна
д. фарм. н., доц.
Матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 119 м2
навчання на циклах підвищення кваліфікації відбувається в навчальних аудиторіях та
комп’ютерному класі ІПКСФ
Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 5
Виконані дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2
Методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 6
відкритих занять – 2
Видано:
методичних рекомендацій – 4
збірка нормативно-правових актів – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
Міжнародне співробітництво:
участь з доповіддю «The 2nd USP Spectral
Library Consortium Face-to-Face meeting»,
Роквіл, США
Членство у міжнародних організаціях:
Гарна С. В. – American Society of Pharmacognosy; Прокопенко Ю. С. – Royal Society of
Chemistry, Great Britain
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Резерв на посаду завідувача кафедри
Владимирова І. М.
д. фарм. н., доц.
Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 27
статей у зарубіжних журналах – 9
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 15
Участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (Україна, РФ, Австрія) – 4
всеукраїнських (НФаУ, ЗДМУ, ТДМУ
ім. І. Я. Горбачевського, ОНМедУ) – 7
Госпрозрахункова діяльність –
Профорієнтаційна діяльність:
проводилась на циклах підвищення кваліфікації у містах: Харків, Суми, Чернігів, Житомир, Вінниця, Луцьк, Тернопіль
Громадська діяльність:
Гарна С. В. – голова атестаційної комісії при
Держслужбі з лікарських засобів у Сумській області; Владимирова І. М. – радник голови Ради молодих вчених НФаУ
Перспективи розвитку кафедри
Впровадження та розвиток перспективних форм навчання; створення навчальнометодичного, технічного та програмного
забезпечення; розширення тематичних
циклів з урахуванням потреб галузі; розвиток співпраці з новими регіонами; оновлення матеріально-технічної бази кафедри;
участь у профорієнтаційній роботі в регіонах України
Сайт кафедри:
ipksf@ukrfa.kharkov.ua
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