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У НФаУ
відбувся випуск студентів
У «фармацевтичній столиці» України — Харкові — відбулися урочистості з нагоди вручення
дипломів випускникам. 18 лютого 2015 р. дипломи Національного фармацевтичного університету (НФаУ) отримали 837 випускників факультету ступеневої фармацевтичної освіти,
112 студентів медико-фармацевтичного факультету, 76 студентів факультету промислової фармації, 55 студентів факультету економіки та менеджменту, 17 студентів факультету з підготовки іноземних громадян. Розділити з ними радість свята прийшли викладачі, друзі, близькі.
У цей знаменний день кожен випускник
став повноправним членом фармацевтичної
спільноти. Більшість тепер уже колишніх студентів мають досвід практичної роботи, а вибір — навчання у НФаУ — був зроблений свідомо, як прагнення побудувати успішну кар’єру
та здобути якісні фахові знання. На цьому наголосив ректор НФаУ, член-кореспондент НАН
України, професор В.П. Черних у вітальному
слові, зазначивши, що завжди був упевнений
в успішному складанні державних іспитів нинішніми випускниками.

жен з повагою й гідністю нестиме через професійне життя звання випускника НФаУ, по-доброму
згадуватиме навчання у стінах університету.
— Я впевнена, що у вашому житті все буде
добре. Та професія, яка є у вас, відкриває багато нових можливостей. Вітаю вас зі святом!
У добрий час, дорогі випускники, — побажала А.А. Котвіцька.
Після концертної програми кожному випускнику ректор НФаУ В.П. Черних вручив
диплом, а також особливу відзнаку — значок
випускника НФаУ.

— Мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися в стінах нашого університету, — підкреслив В.П. Черних. — НФаУ — елітний вищий навчальний заклад. Упевнений, куди
б ви не поїхали, будете пишатися своєю аlma
mater, своїми викладачами. Ви, ваша професія і ваші знання потрібні людям, бо ви є джерелом знань у галузі лікарських засобів. Фармацевтичний працівник поряд з лікарем є повноправним учасником лікувального процесу.
Ви допомагаєте людям, а це — найвища місія.
Перший проректор НФаУ, професор А.А. Котвіцька висловила сподівання, що ко-

У переважній більшості своїй випускники,
що отримали цього дня з рук ректора НФаУ
жаданий диплом, — це люди, що зуміли продуктивно поєднати навчання, роботу, родину.
А отже, цілеспрямовані й здатні переборювати труднощі, правильно розставляти акценти.
Тож побажаймо їм залишатися такими ж міцними й надалі, а Національному фармацевтичному університету — студентів і випускників,
якими він пишатиметься. 
Олена Яковлєва,
фото надані НФаУ
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