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Про реоргапiзацiю кафедр

На виконання рiшення Вченоi ради Нацiоналъного

фармацевтиЕIного
унiверситету (протокоJI вiд 29.05 .2020 J\b 4) з метою дотримання Лiцензiйних
умов провадженЕя господарськоТ дiяльностi з надання ocBiTHix послуг та

положень п. 5 ст. 33 Закону УкраiЪи <Про виIIry ocBiry>>, враховуючи змiни у
навчЕIпъному rrланi щодо 8 навчальних дисциплiн на навчальний семестр дJIя
одного здобувача вищоi освiти, необхiднiсть в об'еднаннi кафедр, якi
викJIадаютъ дисциплiни викJIючно першого курсу, зi спорiдненими за
профiлем дiяльностi кафедрами, що викJIадzlють дисциплiни дJIя старших
Kyp..ciB, можливiсть вибору або украiЪськоi, або англiйськоi мови освiтнього
процесу в закJIадах вищоi освiти iноземними громадянами, вiдкриття новоi
спецiальностi <Ветеринарна медицина)
|,.

НАКАЗУЮ:
xiMii та кафедру
лiкарськоi та аналiтичноТ токсикологii. Утворити на базi вкz}заних пiдроздiлiв
кафедру аналiтичноТ xiMii та аналiтичноТ токсикологiТ.
2. Реорганiзувати шIляхом злиття кафедру неорганiчноi xiMii та кафедру
фiзичноТ та колоiдноi xiMii. Утворити на базi вказаних пiдроздiлiв кафедру
неорганiчноi та фiзичноТ xiMii..,
3. Реорганiзувати rrlпяхом злиття кафедру патологiчноТ фiзiологii та
кафедру фiзiологiТ та анатойiТ людини. УтворитЙ на базi вк€}заних пiдроздiлiв
кафедру норм€шьноi та патологiчноi фiзiологii.
1. Реорганiзувати шJIяхом злиття кафедру аналiтичноi

4. Реорганiзувати шляхом злиття кафедру фармакологii та

кафедру

фармакотерапii. Утворити на базi вк€ваних пiдроздiлiв кафедру фармакологii
та фармакотерагlii.
5. Реорганiзувати шJuIхом злиття кафедру фармацевтичного маркетинry
та менеджменту та кафедру фармакоекономiки. Утворити на базi вказаних
пiдроздiлiв кафедру фармацевтичного менеджменту та маркетинry.
6. Реорганiзувати шJuгхом злиття кафедру управлiннrl та економiки
пiдприемства та кафедру управлiння якiстю. Утворити на базi вказаIIих
пiдроздiлiв кафедру управлiння, економiки та забезпечення якостi у фармацiТ.
7. Реорганiзувати шляхом перетворення кафедру бiологii. Утворити на
базi вказаного пiдроздilry кафедру ветеринарноi медицини та фармацii.
8. Реорганiзувати шJIяхом перетворення кафедру бiофiзики та
iнформацiйних технологiй. Утворити на базi вказаного пiдроздirry кафедру
ocBiTHix та iнформацiйних технологiй.
9. Реорганiзувати кафедру гуrланiтарних наук, кафедру украiЪознавства
та латинськоI мови шJuIхом приеднання до кафедри фундашrентальноТ та
MoBHoi пiдготовки.
10. Змiнити нЕ}зву кафедри менеджменту та

адмiнiстррання на кафедру

менеджменту та гryблiчного адмiнiстрування.
1 1. Начальнику планово-фiнансового вiддiry МАТЯШ О. М. увести
змiни до штатного розпису унiверситету в установленому порядку.

,

12. Помiчнику ректора ТАРАСЕНКО Д. Ю. увести вiдповiднi змiни до
структури унiверситету в установленому порядку.

У

зв'язку з реорганiзацiею кафедр, зазначеЕих у п. 1 - п. 9 цъого
нак€}зу, скоротити насryпнi посади з 01.09.2020 року у штатному розписi
h
унiверситету:
13.

13. 1.

Кафедра ана.гliтичноi
- завiдувач кафедри

iiMii:

-

1,0 ставка;

-

1,0 ставка;

|З.2. Кафедра лiкарсъкоi та аналiтичноi токсикологii:
- завiдувач кафедри
1

3.3. Кафедра патологiчноi фiзiологii:
- завiдувач кафедри , 1,0 ставка;

|З.4. Кафедра фiзiологii та aнaToмii людини:
завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
1 3.5. Кафедра
фармакологii:
- завiдувач кафефи - 1,0 ставка;
1 З.6. Кафедра
фармакотерапiТ:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
|З.7 . Кафедра фармацевти[Iного маркетинry та менеджменту:

//

- завiдувач кафедри

-

1

-

1,0 ставка;

3.8. Кафедра фармакоекономiки:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;

13.9. Кафедра управлiнЕя та економiки пiдприемства:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
13.10. Кафедра управлiння якiстю:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;

бiологii:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
|З.t2. Кафедра бiофiзики та iнформацiйних технологiй:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
13.13. Кафедра гуманiтарних наук]
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
13.14. Кафедра украiЪознавства та латинськоТ мови:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
1 3. 1 5. Кафедра неорганiчноi xiMiT:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка;
|З.|7. Кафедра фiзичноi та колоiдноi xiMii:
- завiдувач кафедри - 1,0 ставка.
13.

1

1. Кафедра

ава: поzоdження ППО спiвробimнuкiв НФаУ.

Вiддiлу кацрiв:
I4.1. Провести необхiднi заtоди у зв'язку зi звiльненням працiвникiв за
п.1 ст. 40 КЗпП УщраiЪи, якi працюють на вкЕtз€lних у п. 1З цього наказу.
|4.2. Вжити заходiв щодо запобiгання звiльненням чи зведенню iх
кiлькостi до мiнiп,гушrу або пом'якшення несприlIтливих наслiдкiв звiльнень. З
цiсю метою запропонрати працiвникаrrл, якi працюють на посадах у п. 1З
цього наказу, переведення на i"-y роботу за наявностi вакантних посад у
штатному розписi унiверситеry.
t4.З. Проана-гriзувати контингент вказаних спiвробiтникiв щодо
н€lявностi обмеженъ на звiльнення окремих категорiй працiвникiв вiдповiдно
до ст.ст. 42, 179,184, 1 86- 1, t q7 КЗпП УrqраiЪи, ЗУ <Про сприянЕя соцiальному
становленню та розвитку молодi в YKpaiHb), ЗУ <Про статус i соцiальний
захист громадян, якi постражд€tли внаслiдок Чорнобильськоi катастроф"о,
ЗУ <Про статус BeTepaHiB вiЙни, гарантii Тх соцiального захисту).
|4.4. Перевести без проведення конкурсу з 01 .09.2020 року
спiвробiтникiв кафедр, з€вначених у п. 1 - п. 9 цього накЕ}зу, на аналогiчнi
посади у новоствореному структурному пiдроздiлi iз збереженнrIм попереднiх
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умов строкового трудового договору без змiн iстотних умов працi.
15. Завiдувачам реорганiзованих кафедр оголосити цей нак€}з у
пiдпорядкованих структурних пiдроздiлах 01.07.2020 р. та надати до вiддilry
к4дрiв лист ознайомленЕrI персонаlту з цим нак€вом.
1б. Контроль за дотриманшIм трудового законодавства щодо гарантii

прав працiвникiв унiверситету покJIасти на помiчника
тАрАсЕнко

Ректор

д.ю.

ректора

Алла КОТВIЦЬКА

