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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною
навчального процесу Національного фармацевтичного університету, що
здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність».
Національний фармацевтичний університет – вітчизняний центр розвитку
фармацевтичної освіти та науки, посідає провідне місце у реалізації державної
політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для
наукоємної фармацевтичної галузі, має потужній науковий потенціал, який
дозволяє виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження за
визначеними пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.
Концепція

розвитку

наукової

діяльності

в

Національному

фармацевтичному університеті визначає мету, завдання, принципи та шляхи
створення умов для активізації та поглиблення її взаємодії з навчальним
процесом.
МЕТА
Метою Концепції є визначення основних завдань, принципів та шляхів
реалізації

сучасних

форм

інтеграції

науки

та

освіти,

підготовки

висококваліфікованих фахівців для вітчизняної фармацевтичної галузі,
здійснення

інноваційної

діяльності

в

ринкових

умовах,

створення

інноваційного середовища для ефективного трансферу результатів наукових
досліджень та технологій.
ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Концепції розвитку наукової діяльності в
Національному фармацевтичному університеті є:
2

 створення чіткої прозорої вертикалі планування, адміністрування та
звітності з наукової роботи із залученням НДЧ, кафедр Університету та
лабораторій (Додаток 1, Додаток 2 – крок 3);
 розробка діючих механізмів пошуку замовників наукової продукції
НФаУ, розподілу етапів роботи між виконавцями, узгодження звітів за
управлінсько-організаційною участю Науково-дослідної частини (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 3);
 впорядкування та структуризація планів закупівель обладнання для
навчального та наукового процесів (Додаток 1, Додаток 2 – крок 2);
 інтеграція наукової діяльності до освітнього процесу (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 1);
 розробка стратегії розвитку міжнародної діяльності в сфері науки,
організація

цілеспрямованого

пошуку

організацій-партнерів

серед

міжнародних установ та фондів (Додаток 1, Додаток 2 – крок 6);
 розробка чітких алгоритмів аналізу ефективності міжнародної
діяльності в сфері науково-дослідної роботи (Додаток 1, Додаток 2 – крок 6);
 впорядкування лікувально-діагностичної роботи в Університеті,
розробка механізмів ефективного обліку та звітності з лікувальної роботи
(Додаток 1, Додаток 2 – крок 5);
 розробка шляхів оптимізації проведення клінічних та доклінічних
випробувань в НФаУ (Додаток 1, Додаток 2 – крок 5);
 реалізація політики інформаційної наукової активності (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 4);
 моніторинг та оптимізація роботи наукових видань з метою
підвищення їх визнання міжнародною науковою спільнотою (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 4);

3

 створення сучасної інфраструктури науки і системи інформаційного
забезпечення наукової і науково-технічної діяльності (Додаток 1, Додаток 2 –
крок 2);
 розвиток матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної
діяльності (Додаток 1, Додаток 2 – крок 2);
 підвищення престижу наукової і науково-технічної діяльності
(Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 2, крок 7);
 збереження

і

розвиток

творчого

потенціалу,

формування

в

університеті сприятливих умов для становлення особистості та підтримки
обдарованої наукової молоді (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 7);
 розробка алгоритму мотивації кафедр сприяти розвитку молодіжної
науки та механізмів заохочень найкращих молодих науковців (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 1, крок 7).
ПРИНЦИПИ
Розвиток науки та науково-технічної діяльності в Університеті
ґрунтується на принципах:
 органічної єдності навчального, наукового, науково-технічного,
розвитку Університету;
 поєднання централізації та децентралізації управління у науковій
діяльності;
 збалансованості розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;
 використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного
наукового співробітництва;
 свободи поширення наукової та науково-технічної інформації;
 відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва,
забезпечення інтеграції української науки в світову в поєднанні із захистом
інтересів національної безпеки.
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Активізація наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з
навчальним процесом забезпечується шляхом:
- запровадження інноваційних форм інтеграції науки і освіти з метою
об’єднання, координації та міждисциплінарної інтеграції науково-дослідної,
освітньої та інноваційної діяльності підрозділів Університету, організації їх
взаємодії з вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами,
установами та організаціями, ефективного та раціонального використання
наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, комерціалізації
результатів наукових досліджень та їх орієнтації на потреби економіки
(Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 2, крок 6);
- контролю включення Університету до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави, як вищого навчального закладу
III-IV рівня акредитації, основною діяльністю якого є наукова, науковотехнічна, науково-педагогічна види діяльності, що мають важливе значення
для розвитку науки, економіки і виробництва з метою оцінки ефективності
діяльності Університету, відповідності одержуваних результатів державним
науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а
також з метою надання підтримки держави (Додаток 1);
- здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за
визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та
інноваційної

діяльності;

нарощування

обсягів

фінансування

фундаментальних, прикладних наукових досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету
України, виходячи з реальних потреб економіки та розвитку суспільства, що
спрямовуються на одержання конкретних результатів для забезпечення
розв’язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем,
створення принципово нових готових до впровадження технологій, засобів
виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції (Додаток 1);
5

- створення у НФаУ центру трансферу технологій та комерціалізації
інтелектуальної власності (Додаток 1, Додаток 2 – крок 3);
- розширення існуючого переліку надання платних наукових та
науково-технічних послуг (Додаток 1, Додаток 2 – крок 3);
- збільшення обсягу фінансування на постійне оновлення матеріальнотехнічної бази Університету (Додаток 1, Додаток 2 – крок 2);
- забезпечення

стандартизації,

метрологічного

супроводу

і

сертифікації у науковій і науково-технічній діяльності (Додаток 1, Додаток 2
– крок 2);
- забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності,
зокрема інноваційних розробок Університету (Додаток 1, Додаток 2 – крок
3);
- створення прозорих механізмів реєстрації прав інтелектуальної
власності, періодичного оновлення та актуалізація реєстрів об’єктів
інтелектуальної власності (Додаток 1, Додаток 2 – крок 3);
- забезпечення

участі

наукової

молоді

(студентів,

аспірантів,

докторантів) у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та
впровадженні в практику результатів досліджень, як необхідної складової
навчального процесу (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 7);
- забезпечення

всебічної

підтримки

науково-дослідної

роботи

здобувачів вищої освіти, зокрема – створення у кожній лабораторії
навчального простору для набуття здобувачами вищої освіти практичних
умінь

та

виконання

експериментальної

частини

магістерських

та

дисертаційних досліджень (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 7);
- мотивація участі студентів НФаУ у конкурсах студентських робіт
всіх

рівнів

(всеукраїнських,

регіональних,

місцевих,

внутрішньоуніверситетських), олімпіадах, конференціях з метою створення
умов для заохочення молодих науковців до наукової діяльності задля
6

формування кадрового потенціалу університету (Додаток 1, Додаток 2 – крок
1, крок 7);
- підтримка та забезпечення функціонування Студентського наукового
товариства та Ради молодих вчених Університету, що сприяють інтеграції
молодих учених на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях
та

забезпечують

представництво,

захист

і

реалізацію

професійних,

інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних інтересів і прав
наукової молоді Університету в адміністративних, громадських організаціях і
засобах масової інформації (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1, крок 7);
- запровадження конкурсу на кращий науковий гурток кафедри і
розробка діючих механізмів заохочення найактивніших учасників наукових
гуртків та керівника СНТ кафедри для мотивації до навчання та науководослідної діяльності (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1);
- стимулювання молодих науковців Університету за досягнення в
науці шляхом висунення кандидатур від Університету на отримання премій
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
НАН України, грантів Президента України, стипендій Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та ін. (Додаток 1, Додаток 2 – крок 1,
крок 7);
- забезпечення реалізації права на академічну мобільність, сприяння
стажуванню молодих науковців за кордоном, участі у міжнародних
програмах та проектах та ін., розробка програмних заходів для реалізації
ефективної академічної мобільності для інтеграції НФаУ у міжнародне
освітньо-наукове середовище (Додаток 1, Додаток 2 – крок 6);
- створення чітких механізмів оцінки ефективності стажування
науково-педагогічних та наукових працівників за кордоном (Додаток 1,
Додаток 2 – крок 6) ;
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- створення друкованої продукції на основі новітніх наукових
технологій та розробок Університету для використання в навчальному
процесі Додаток 1, Додаток 2 – крок 1);
- формування високого рівня інтеграції Університету в світове
інформаційне середовище Додаток 1, Додаток 2 – крок 4);
- організація цілеспрямованого пошуку організацій-партнерів серед
міжнародних установ, фондів, які займаються грантовими програмами для
науковців Додаток 1, Додаток 2 – крок 6).
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Додаток 1
План заходів реалізації Концепції наукової діяльності
Національного фармацевтичного університету на 2019-2022 рр.
Шлях реалізації

Період

Відповідальний

виконання
Інтеграція наукової та навчальної діяльності
Переведення частини співробітників

Жовтень-

Загайко А.Л.,

лабораторій до штату кафедр

листопад 2018

завідувачі
лабораторій

Створення студентських наукових

Жовтень -

Загайко А.Л.,

гуртків при кожній лабораторії;

травень

завідувачі

Проведення НДРС на базі лабораторій

щорічно

лабораторій

Покращення матеріальної бази навчально-наукового процесу
Постійне

оновлення

обладнання

та

згідно

закупівля
створеного

ранжованого переліку, необхідного для
переходу

на

якісно

нові

Жовтень 2018,

Загайко А.Л.,

далі квітень

завідувачі

щорічно

кафедр та

рівні

лабораторій

досліджень
Регулярний

ремонт,

технічне

Постійно

обслуговування та повірка існуючого

Загайко А.Л.,
Унтілова Г.І.

Розширення та впорядкування госпдоговірної тематики
Моніторинг госпдоговірної тематики

Щомісяця

кафедр та лабораторій

Загайко А.Л.,
Данильченко
С.Ю.

Складання

загальноуніверситетських

програм надання наукових послуг

Щороку

Загайко А.Л.,

в вересні

Данильченко
С.Ю.

Розширення

кількості

загальних
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Постійно

Загайко А.Л.,

договорів та наукових програм за

Данильченко

участю Університету

С.Ю.,
завідувачі
лабораторій та
кафедр

Упорядкування обєктів інтелектуальної

Постійно

Загайко А.Л.,
Макарова О.І.

власності
Введення до роботи нових лабораторій;
активізація

роботи

з

Постійно

Загайко А.Л.,

акредитації

завідувачі

існуючих

лабораторій

Розширення

спектру

досліджень

та

кола

наукових

замовників

госпдоговірною

Постійно

за

Загайко А.Л.,
Данильченко

тематикою

С.Ю.,

університету

завідувачі
лабораторій та
кафедр
Адміністрування видання наукової періодики

Складання плану дій по просуванню Жовтень 2018 –

Загайко А.Л.,

наукових журналів НФаУ до списку «Б»

Рищенко О.О.

фахових

видань

та

січень 2019

міжнародних

наукометричних баз
Перегляд

та

оптимізація

складу Березень 2019 р.

редакційних колегій журналів

Рищенко О.О.

Запровадження регулярних семінарів та
тренінгів

для

членів

Загайко А.Л.,

Раз на квартал

редакційних

Загайко А.Л.,
Рищенко О.О.

колегій
Адміністрування лікувально-діагностичної роботи в Університеті
«Перезапуск»

роботи

Клінічного
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Січень 2019 р.

Загайко А.Л.,

відділу; упорядкування звітності про

далі травень

Брюханова

лікувальну та консультативну роботу

щорічно

Т.О.

Постійно

Загайко А.Л.,

співробітників клінічних кафедр
Оптимізація

роботи

клініко-

діагностичного центру НФаУ

Грінцов Е.Ф.

Розробка програми розвитку клінічних

Постійно

Загайко А.Л.,

випробувань; упорядкування виконання

Грінцов Е.Ф.,

клінічних

Зупанець І.А.,

досліджень

за

участю

співробітників Університету

Кіреєв І.В.

Розробка плану заходів із підвищення

Щорічно в

Загайко А.Л.,

рейтингових показників з лікувально-

вересні

Брюханова

діагностичної роботи

Т.О.

Розвиток академічної мобільності
Створення

положення

академічної

про

мобільності;

Відділ

Січень 2019

оновлення

Загайко А.Л.,
Скрипник О.О.

положень про академічну мобільність
Продовження роботи з пошуку партнерів

Постійно

для академічної мобільності
Упорядкування
встановлення

роботи

Загайко А.Л.,
Скрипник О.О.

кафедр

щодо

домовленостей

із

Постійно

Загайко А.Л.,
Скрипник О.О.

закордонними партнерами
Створення

алгоритму

матеріального

заохочення

учасників

міжнародних

Травень 2019

Загайко А.Л.,
Скрипник О.О.

програм
Розвиток молодіжної науки
Перегляд та оптимізація начальних планів
підготовки докторів філософії відповідно
до міжнародних стандартів
11

Щорічно

Загайко А.Л.,
Голубцова К.К.

Забезпечення

відповідності

наукового

Постійний

Загайко А.Л.,

процесу Національного фармацевтичного

моніторинг

Голубцова

університету міжнародним принципам і

К.К.,

підходам

Голови РМВ та
СНТ

Перегляд та вдосконалення Положення
про

Студентське

наукове

Раз на рік

товариство

Загайко А.Л.,
Голова СНТ

Університету
Запровадження

конкурсу

на

кращий

Раз на рік

науковий гурток кафедри/лабораторії
Розширення

переліку

Загайко А.Л.,
Голова СНТ

конкурсів

та

Щорічно

олімпіад, які проводяться на базі НФаУ та

Загайко А.Л.,
Таран К.О.

в яких беруть участь молоді науковці
Університету
Внесення показника роботи СНТ до

Щорічно

рейтингу кафедр

Загайко А.Л.,
Назарко О.І.

Розробка алгоритму заохочень найкращих

Щорічно

молодих науковців

Загайко А.Л.,
Голови РМВ та
СНТ

Створення

навчального

простору

в До січня 2019

лабораторіях для набуття здобувачами
вищої

освіти

виконання

практичних

експериментальної

умінь

та

частини

наукових досліджень

12

р.

Загайко А.Л.,
завідувачі
лабораторій

Додаток 2
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