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Шановна спільното
Національного фармацевтичного університету!
Ми всі є патріотами Національного фармацевтичного університету, вважаючи його вітчизняним брендом. Безперечно, це так і є. Однак, як і будь-яка інша
нематеріальна цінність, бренд має знаходитися у постійному розвитку та нарощуванні
індивідуальності.
З моменту, коли у 2016 році ми вперше створили Настанову з використання
фірмового стилю, відбулося чимало змін – як внутрішніх, так і зовнішніх. Наразі
ми працюємо в умовах конкурентної боротьби з іншими закладами вищої освіти
та перенасиченого ринку, ми розширюємо спектр освітніх програм,
удосконалюємо систему управління якістю тощо. Дотримання відповідності
наших зовнішніх комунікацій фірмовому стилю – не лише данина часу. Це дійсно ефективний інструмент, що забезпечує управління
взаємовідносинами зі споживачами.
Бренд є одним із визначальних критеріїв при виборі місця навчання для
абітурієнтів, особливо при всіх інших рівних умовах. Бренд університету дає можливість
студентам формувати свій власний особистісний бренд як в процесі навчання,
так і після – в процесі працевлаштування. Бренд дозволяє претендувати на різні
джерела фінансування та підтримку з боку держави. Врешті, саме бренд університету
формує соціально відповідальний імідж інноваційного закладу, який працює на благо
суспільства.
Серед множинності складників освітнього бренду значна роль
належить візуальним атрибутам – логотипам університету та кафедр і структурних підрозділів, друкованій рекламній продукції, сторінкам у соціальних медіа
тощо. Разом із іншими, візуальні атрибути створюють цілісність й індивідуальність
бренда "Національний фармацевтичний університет", підкреслюють його специфіку.
І ми маємо злагоджено працювати у цьому напрямі.
Настанова з використання фірмового стилю – офіційний документ, в якому
наведено стандарти візуального стилю НФаУ. За своєю суттю, це – довідкове
видання, паспорт стандартів і обов'язкових вимог, які мають неухильно дотримуватися
у роботі з символікою університету.
Настанова містить опис графічних констант бренда НФаУ – логотипа,
фірмових кольорів, допустимих і недопустимих варіантів перетворення
та використання елементів стилю, правила оформлення рекламної продукції тощо.
Саме вони суттєво впливають на стратегію позиціонування бренда, ідеологію
університету та комунікації з контактними аудиторіями.
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Не маю сумнівів, що це видання стане дороговказом нам і нашим партнерам,
які долучаються до роботи над дизайном, та дозволить більш чітко усвідомлювати
відповідальність за вплив на бренд "Національний фармацевтичний університет".
І нарешті, хочу закликати вас – давайте дотримуватися двох основних постулатів:
• бренд "НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
спілкується з навколишнім світом українською або англійською мовами;
• манера нашого спілкування – академічна.

Рухаймося вперед разом, у одному напрямі,
									 з єдиною ідеологією!
Ректор

Алла КОТВІЦЬКА
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Філософія
Національного фармацевтичного університету
МІСІЯ
МИ гарантуємо надання знань і формування навичок у здобувачів вищої освіти

на рівні сучасних світових стандартів.
МИ забезпечуємо розвиток інтелектуального потенціалу суспільства та економіки
країни, а також реалізуємо соціальну функцію – виховання молоді.
ВІЗІЯ
МИ – прогресивний український заклад вищої освіти, який є лідером у підготовці

кадрів для фармації та здатний підвищувати якість фармацевтичної освіти в усьому
світі.
В основі нашого успіху – професійність і відданість справі колективу, ефективність
технологій навчання й наукових розробок, сучасні підходи до управління.
ЦІННОСТІ
КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Це головна умова успіху. Наші працівники мають глибокі професійні знання
та відповідально ставляться до обов’язків. МИ націлені на досягнення найкращих
результатів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МИ виконуємо свою роботу в інтересах суспільства, несемо відповідальність

за якість підготовки фахівців.

ПРАГНЕННЯ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ

МИ створюємо умови для розвитку здібностей працівників, упроваджуємо новітні
технології в свою роботу.
КОМАНДНИЙ ДУХ

МИ цінуємо єдність інтересів і командний стиль роботи. Розуміємо, що тільки

діючи злагоджено, можна досягти поставлених цілей.
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Фірмовий стиль
Основні фірмові кольори
Основні кольори використані в головному носії бренда – логотипі Національного
фармацевтичного університету:
жовтий – колір тепла і креативу;
зелений – колір життя, надії, процвітання, гармонії. Сприяє спокою та одночасно спонукає до активної діяльності.
При відтворенні логотипа використовуються
в палітрі CMYK для друку і в електронній палітрі RGB.

кольори,

представлені

Основні фірмові кольори
CMYK
9 38 90 27
RGB
184 134 32

CMYK
3 31 95 13
RGB
221 166 6

CMYK
1 1 51 0
RGB
255 243 152

CMYK
6 17 100 27
RGB
193 164 0

CMYK
3 7 59 0
RGB
253 230 130

CMYK
1 19 76 0
RGB
253 208 80

CMYK
93 57 91 36
RGB
26 73 47

CMYK
90 30 95 52
RGB
0 102 51

CMYK
100 0 100 0
RGB
0 150 64

Приклади градієнтних заливок на основі фірмових кольорів
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Настанова з використання фірмового стилю
Додаткові фірмові кольори
Додаткові кольори розширюють колірну палітру, гармонійно поєднуються
з основними кольорами та можуть допомогти при оформленні корпоративної
презентації, інфографіки, при виборі ілюстративного матеріалу тощо.
Кожен факультет має власний колір із палітри додаткових.
CMYK
0 0 0 30
RGB
188 190 192
CMYK
34 100 94 54
RGB
103 20 15

Кольори факультетів

Факультет
медико-фармацевтичних
технологій
CMYK
0 59 93 0

Фармацевтичний
факультет

RGB
240 129 31

CMYK
1 96 87 0
RGB
227 33 38
Факультет фармацевтичних
технологій та менеджменту
CMYK
50 95 1 0

Факультет
з підготовки
іноземних
громадян
CMYK
53 63 2 0
RGB
142 108 171

RGB
150 43 134

Використання інших кольорів допускається за умов:
додавання в макет не більше, ніж одного з тих, що не входять в палітру фірмових;
гармонійного поєднання.
9

Фірмовий стиль
Фірмові шрифти
Основні шрифтові гарнітури
Arial

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР
СТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

Roboto
використовується для основного
тексту офіційного сайту та сайтів
структурних підрозділів

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Academy TT
використовується для друкованої
продукції, підписів суббрендів,
буклетів, брошур, інформаційних
листівок

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

використовується для логотипів,
презентацій, фірмових
конвертів, неформальних бланків,
нанесення назви університету
на прапор

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

Додаткові шрифтові гарнітури
Cambria math
використовується для вітальних
листівок, візитівок, грамот, подяк,
сертифікатів університету,
слоганів тощо
Georgia
використовується для текстів
електронних листів
та підпису у корпоративній пошті

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=
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Настанова з використання фірмового стилю
Фірмові шрифти
Alexandra Zeferino Two
використовується для підписів
графічних стилеутворюючих
елементів – назв рослин,
хімічних елементів тощо
BauhausC Light
використовується для заголовків
у грамотах, подяках, сертифікатах
для учасників заходів, які
проводяться на базі НФаУ,
бейджів, заголовків банерів,
стендів, брендволів
Champagne & Limousines
використовується для основного
тексту грамот, подяк, сертифікатів
для учасників заходів, які
проводяться на базі НФаУ,
бейджів, основного тексту банерів,
стендів, брендволів

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХХЦЧШЩЪЫЬЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ’ ” (!?) +-*/=

Не допускається використання більше трьох шрифтів в одному макеті.
* Шрифтові гарнітури наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Фірмовий стиль
Логотип університету. Слоган
Логотип є основним елементом ідентифікації університету. Форма логотипа близька до круга. Логотип включає в себе:
серцевину;
назву університету;
рік заснування фармацевтичної освіти в Україні;
рік заснування автономного фармацевтичного вишу;
стрічку, на якій розміщений слоган;
слоган латинською мовою;
дві гілки з обох боків логотипа.
Серцевина має вигляд двох переплетених змій, як символу лікування, що схилені
над чашами. Права та ліва сторони виконані дзеркально щодо кольору.
Назва університету нанесена повністю та розташовується по колу відносно
серцевини.
Рік заснування фармацевтичної освіти в Україні – 1805 – розміщений
угорі. Рік відкриття автономного фармацевтичного вишу – 1921 – розміщений у одній
площині з назвою університету.
Слоган латинською мовою – Sapere aude – розміщений на стрічці.
З лівого боку логотипа – дубова гілка, що символізує силу, могутність,
міцність; із правого – лаврова гілка, що є символом слави, величі, перемоги.
Логотип НФаУ українською та анлійською мовами

* Логотип у всіх форматах наведений у Додатку до Настанови на Google диску
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Настанова з використання фірмового стилю
Слоган Sapere aude (наважся знати) при нанесенні на рекламну продукцію може
відтворюватись як латинською, так і українською мовами.
Не допускається компонування слогана з іншими назвами чи висловами, крім
назви університету (повною або абревіатура).
Не допускається компонування слогана з графічним зображенням логотипа, крім
випадків застосування серцевини логотипа (ст. 15).

Назва університету
При брендуванні продукції може використовуватися повна назва університету:
Національний фармацевтичний університет або абревіатура НФаУ.
Допускається використання конфедератки, "одягнутої" на літеру Ф.

* Цей елемент наведений у Додатку до Настанови на Google диску
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Фірмовий стиль
Логотип університету. Рекомендації з відтворення
При розміщенні логотипа на будь-якому фоні, на поліграфічній продукції навколо логотипа має бути залишено
поле, вільне від тексту, символів і будь-яких значущих
зображень.
Мінімально допустимий розмір логотипа 17х17 мм.
Назва університету на логотипі вказується повністю –
українською або англійською мовами.
Іншими мовами переклад не допускається.
Співвідношення частин логотипа має відповідати
модульної сітці.
Нахил або поворот логотипа не допускається.
Логотип може відтворюватися в одному кольорі
(в прямому й інверсному зображенні) тільки в одному
з основних фірмових кольорів та чорно-білому варіанті.
Всі інші варіанти не допускаються.
При нанесенні логотипа на продукцію, розміри якої
не дозволяють відтворити його повністю, можливе
використання серцевини логотипу.
* Цей елемент наведений у Додатку до Настанови
на Google диску.
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Настанова з використання фірмового стилю
Логотипи кафедр та підрозділів
Кафедри та деякі підрозділи університету мають власні логотипи.
Логотип відображає напрямок роботи.
Логотипи виконуються у основних фірмових кольорах.
Кольори у палітрі СМУК:
Текст назви – 90 30 95 52
Текст слогану та року заснування – 9 38 90 27
Шрифтова гарнітура Arial, кегль 24 pt
логотипи містять повну назву структурного підрозділу
на нижній стрічці логотипа вказується абревіатура НФаУ
слоган латиницею або українською мовою
Приклади логотипів кафедр НФаУ
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Настанова з використання фірмового стилю
Прапор
Вуличний прапор
Розмір: 1,40 х 2,10 м
Матеріал: прапорна сітка
Прапор для урочистих
винесень
Розмір: 1,40 х 2,10 м
Матеріал: атлас

Приклад оформлення прапора НФаУ

Презентаційний прапор
Розмір: 1,40 х 2,10 м
Матеріал: двосторонній атлас
із флізеліновим прошарком
На прапор наноситься зображення
логотипа та повна назва університету.
Прапор університету розміщується
разом із Прапором України.
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Корпоративний стиль
Штандарти університету та факультетів
Штантадрти факультетів виконуються
у кольорах факультетів.
Розмір: 70 х 120 см
Нанесення:
повна назва університету
повна назва факультету
центральна частина логотипа
факультету та слоган факультету
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Настанова з використання фірмового стилю
Шеврон
Головні елементи: серцевина логотипа,
повна назва університету, назва освітньої програми
Розмір: 93 х 93 мм
Колір: за кольорами факультетів
Матеріал: бавовна
Метод нанесення: вишивка
Приклад розміщення шеврона на халаті
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Корпоративний стиль
Додатковий слоган
Освіта з традиціями
Слоган підкреслює спадковість освітньо-наукових традицій університету
та багаторічний досвід підготовки кадрів для фармації України.
Додатковий слоган застосовується для емоційного посилення інформаційних
і рекламних повідомлень.
Приклад використання додаткового слогана
у брендуванні автобуса

Додатковий слоган може компонуватися з логотипом НФаУ або серцевиною
логотипа.
Не допускається використання основного та додаткового слоганів разом.
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Настанова з використання фірмового стилю
Ділова документація
Офіційний бланк
Офіційний бланк уніфікує зовнішню комунікацію та прискорює процес створення
документа містить:
Герб України;
назву міністерства, якому підпорядковується університет;
вихідні дані НФаУ (індекс, адреса, телефон/факс, адреса електронної пошти
та адреса вебсайту).
Формат: А4
Папір: білий офсет
Щільність: 80 г/м2
Використовується для офіційного
листування
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Корпоративний стиль
Ділова документація
Неформальні бланки
Неформальні бланки використовуються для листування у неофіційному форматі
(для привітань, подяк, запрошень тощо).
Формат: А4
Папір: білий офсет
Щільність: 80 г/м2
Колір графічних елементів:
92 38 99 38 (CMYK)
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Настанова з використання фірмового стилю
Конверт, власна марка
Коверт
Розмір: 220 х 110 мм, 229 х 324 мм, 229 х 162 мм
Папір: офсет
Щільність: 80 г/м2
Колір: білий або кремовий; колір графічних елементів: 92 38 99 38 (CMYK)
Конверт містить такі графічні елементи:
логотип;
повну назву;
поштову адресу, адресу вебсайту (верхній лівий кут);
зображення адміністративного корпусу (нижній лівий кут).

Власна марка
Власна марка виготовлена до 210-річчя фармацевтичної
освіти в Україні.
Проєкт реалізований у 2015 р.
Марка використовується для офіційного листування.
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Корпоративний стиль
Візитівка
Візитівка
Розмір: 90 х 50 мм
Папір: дизайнерський
Колір: білий перламутр
Друк: логотип виконується тисненням зеленою фольгою
Правила верстки візитівок

Верхній блок:
Перший рядок – назва міністерства (повністю)
Другий рядок – назва університету (повністю)

Ліворуч розміщений логотип (розмір 20 х 20 мм)
Прізвище (прописними літерами), ім`я, по батькові набирається двома рядками
Шрифт – Cambria math, кегль 12 pt
Посада може розміщуватися у 1-3 рядки; шрифт – Cambria math, кегль 8 pt
Верхній блок відкреслюється двома лініями (верхня – 1 pt, нижня – 0.334 pt)
Нижній блок:
Внизу ліворуч вказується поштова адреса, праворуч – робочий та мобільний
телефони (у два рядки); наступний рядок – корпоративна електронна пошта (у доменному імені nuph.edu.ua)
Для науково-педагогічних працівників обов`язково на звороті візитівки
(по центру відносно висоти, з вирівнюванням по лівому краю) вказується Оrcid,
профілі у Scopus, Publons, інших наукометричних базах даних
Візитівки не можуть виготовлятися двомовними.
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Настанова з використання фірмового стилю
Почесна грамота, подяка університету
Формат: А4
Колір: 1 96 87 0 (CMYK)
Почесна грамота і подяка мають такі графічні елементи:
назву міністерства, якому підпорядковується університет;
логотип та повну назву університету;
знак ISO 9001:2015;
додатковий слоган "Освіта з традиціями";
графічне зображення корпусу на вул. Валентинівській, 4.
Не допускається відтворення логотипа університету в нижній частині макета
Приклади оформлення подяки та почесної грамоти
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Корпоративний стиль
Сертифікати, бейджі
Сертифікат
Обов'язкові графічні елементи: логотип та назва університету.
У макетах сертифікатів використовуються фірмові шрифти та графічні елементи
з чіткою геометрією.
Не допускається використання елементів з розмитими краями, абстрактними
"мазками" та більше ніж три базових кольори.
Приклади сертифікатів

ᴄ␄〄⌄开唀欀爀愀椀渀攀
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Бейдж
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Приклад оформлення бейджу
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Настанова з використання фірмового стилю
Графічні стилеутворюючі елементи
Застосовуються у рекламних, сувенірних продуктах, банерах, презентаціях тощо.
Кольори графічних стилеутворюючих елементів витримуються у палітрі фірмового
стилю.
При використанні графічних зображень хімічних речовин, молекул, лікарських
рослин тощо, вони підписуються латиницею.
Не допускається поєднання стилеутворюючих елементів різних груп у одному
продукті.

Емоційні композиції

Calendula officinalis L.

Хімічні композиції

* Ці елементи наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Корпоративний стиль
Графічні стилеутворюючі елементи
Корпуси

* Ці елементи наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Настанова з використання фірмового стилю
Графічні стилеутворюючі елементи
Скульптурні композиції

* Ці елементи наведені у Додатку до Настанови на Google диску
29

Корпоративний стиль
Піктограми
Застосовуються для візуальної ідентифікації напрямів діяльності університету.
Приклади піктограм
Освіта

Наука
Приклад використання піктограм на офіційному вебсайті університету
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Друкована продукція
Папка
Формат: А4, з клапаном або прорізними кутами
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Папір: білий картон 350 г/м²
Колір: градієнтна заливка на основі фірмових
кольорів
Друк: офсет
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Корпоративний стиль
Іміджева продукція
Друкована продукція
Блокнот
Формат: А5
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Папір обкладинки: білий картон 350 г/м²
Колір: градієнтна заливка на основі фірмових кольорів
Папір у блоці: офсет 80 г/м²
Переплетення: пружина
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Друкована продукція
Пакет паперовий
Розмір: 240 х 345 х 100 мм
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Матеріал: крейдований папір 170-200 г/м²
Глянцева ламінація, посилене дно
Ручки: мотузки білого/бежевого кольору товщиною 4-5 мм
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Корпоративний стиль
Іміджева продукція
Друкована продукція
Вітальні листівки з конвертами
Формат: євро (горизонталь або вертикаль)
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Друк: офсетний, повнокольоровий
Листівка виконується в унікальному дизайні. Може бути застосована матова або
глянцева ламінація, тиснення.
Конверт повторює головний графічний мотив листівки. Містить логотип,
назву, поштову адресу, адресу вебсайту університету.
Приклади
риклади листівок та конвертів
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Друкована продукція
Брошури
Обов'язкові елементи: логотип, слоган, вихідні дані, QR-код
Використовуються фірмові шрифти
Приклади брошур
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

www.nuph.edu.ua

2020

NEW
Освітньо-професійна програма

ОЦІНКА
ТЕХНОЛОГІЙ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Спеціальність
226 ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ
Освітній ступінь – магістр

1 РІК 6 МІСЯЦІВ
ТЕРМІН НАВЧАННЯ

ПРОГРАМА СПРЯМОВАНА:

• на формування цілісної і логічно-послідовної
системи знань з оцінки технологій охорони
здоров'я (ТОЗ);
• на організацію здійснення публічних закупівель
лікарських засобів та медичних виробів;
• на здатність застосовувати набуті знання,
уміння і навички з планування (моделювання)
та проведення оцінки ТОЗ за різними аспектами
(терапевтична та економічна ефективність,
безпека, соціально-етичні наслідки, вплив на
бюджет) з використанням сучасних методів

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

• вітчизняні та міжнародні центри (агенції,
експертні групи) з оцінки технологій охорони
здоров’я;
• органи державної влади та галузеві установи;
• науково-дослідні інститути, лабораторії, заклади
охорони здоров’я

ОСВІТА З ТРАДИЦІЯМИ

Не допускається використання елементів з розмитими краями, абстрактними
"мазками" та більше ніж три базових кольори
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Корпоративний стиль
Іміджева продукція
Друкована продукція
Буклети
Обов'язкові елементи: логотип, слоган, вихідні дані, QR-код
Використовуються фірмові кольори та шрифти
Рекомендації:
використовувати фотокартки університету (ст. 54);
використовувати графічні стилеутворюючі елементи, піктограми;
акценти в тексті розставляти за допомогою плашок
Приклади буклетів
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Друкована продукція
Приклади буклетів
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Корпоративний стиль
Іміджева продукція
Сувенірна продукція
Значок випускника
Матеріал: метал
Лиття, покриття: гальванічне золото; зелена
емаль
Розмір: 18 х 18 мм
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Сувенірна продукція
Авторучка
Брендується серцевиною логотипа та повною назвою університету.
Розмір: 14 х 1 см
Колір: зелений, білий, золотий
Матеріал: метал
Метод нанесення: гравіювання

Розмір: 14,5 х 1 см
Колір: білий
Матеріал: пластик
Метод нанесення: тамподрук

Олівець
Брендується серцевиною логотипа та повною назвою університету.
Розмір: 19 х 0,7 см
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету
Матеріал: дерево
Тип нанесения: тамподрук
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Корпоративний стиль
Іміджева продукція
Сувенірна продукція
Пакет поліетиленовий
Брендується логотипом, повною назвою університету, графічним зображенням
корпуса, зазначаються адреса та контакти.
Розмір: А3 з прорізною ручкою
Обов'язкові елементи: логотип
та назва університету
Колір: білий, нанесення
85 18 100 4 (CMYK)
Метод нанесення: шовкографія
(в один або 2 фірмові кольори)

USB-накопичувач
USB-накопичувач виготовлений у формі капсули.
Головні елементи: серцевина логотипа або стилеутворююче графічне
зображення
Тип нанесення: тамподрук
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Настанова з використання фірмового стилю
Іміджева продукція
Сувенірна продукція

Магніт
Головні елементи: логотип університету,
графічний стилеутворюючий елемент
Розмір: 7 х 10 см
Колір: 4+0
Ламінація

Чашка
Головні елементи: скорочена або повна назва університету,
графічний стилеутворюючий елемент
Матеріал: матове скло
Метод нанесення: деколь
Приклади чашок
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Корпоративний стиль
Банери, постери
Використовуються для оформлення фотозон при проведенні заходів різного рівня.
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету.
Виконуються у фірмових кольорах.
кольорів за умови гармонійного поєднання.

Допускається

Приклади банерів
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використання

інших

Настанова з використання фірмового стилю
Приклади банерів, постерів
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Корпоративний стиль
Брендування заходів
Прапорець
Застосовується на різних заходах
Брендується логотипом
Додатково може містити назву університету
Розмір: 24 х 12 см
Матеріал: поліестер
Односторонній друк
Може виготовлятися з пластиковим флагштоком або на металевій підставці
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Настанова з використання фірмового стилю
Брендування заходів
Футболка
Головні елементи: графічний
стилеутворюючий елемент
Модель: унісекс
Матеріал: бавовна
Колір виробу: білий
Колір нанесення:
89 38 100 38 (CMYK)
Метод нанесення: шовкодрук

Бейсболка
Матеріал: бавовна
Колір виробу: білий
Колір нанесення:
89 38 100 38 (CMYK)
Метод нанесення: шовкодрук

Парасолька
Головні елементи: графічний
стилеутворюючий елемент
Колір виробу: білий
Колір нанесення:
89 38 100 38 (CMYK)
Метод нанесення: шовкодрук
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Корпоративний стиль
Брендування авто
Обов'язкові елементи: логотип та назва університету.
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Медіа
Підпис працівника в електронній пошті
Містить такі елементи у такому подядку:
ім'я, по батькові та прізвище відправника (або ім'я і прізвище)
посада (вчений ступінь, якщо є) та структурний підрозділ
контактні дані (міський та мобільний телефон)
адреса вебсайту університету, посилання на офіційні сторінки
у соціальних мережах
Шрифт: Georgia
Приклад підпису співробітника у офіційній корпоративній пошті
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Настанова з використання фірмового стилю
Фон робочого столу

* Фони наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Медіа
Соціальні мережі
Facebook
У соціальній мережі Facebook присутність кафедр та структурних підрозділів
відбувається через створення сторінки. Саме вона є інструментом для просування бренда.
Створення групи не допускається, оскільки, за політикою Facebook, рекламувати
та просувати її не можна. Крім того, група не має функцій відстеження динаміки
розвитку, статистики відвідувань, відсутня можливість створення короткого
та звучного URL, що суперечить власне цілям присутності бренда.
Для створення облікового запису кафедри / структурного підрозділу потрібно
створити особистий акаунт. Це може бути акаунт відповідальної особи за ведення сторінки
або завідувача кафедри / керівника структурного підрозділу.
Реєстрація особистого акаунту має бути виключно у корпоративному домені nuph.edu.ua.
Назва сторінки кафедри / структурного підрозділу
Назва кафедри / структурного підрозділу має бути без скорочень та абревіатур.
Виключення – назва університету.
Назва університету має бути обов`язковим елементом назви сторінки кафедри/
структурного підрозділу та використовуватися як абревіатура (НФаУ).
Назва сторінки кафедри / структурного підрозділу має бути виключно
українською мовою.
Не допускається використання у назві офіційної сторінки кафедри / структурного підрозділу будь-яких інших слів, власних назв, імен, емоційних слів тощо.
Приклад назви сторінки кафедри
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Настанова з використання фірмового стилю
Соціальні мережі
Facebook
Інформація, яка є обов`язковою для сторінок кафедри / структурного підрозділу:
посилання на офіційний сайт кафедри / структурного підрозділу (на україномовну
версію);
актуальні контакти кафедри / структурного підрозділу (телефон, імейл);
політика конфіденційності (посилання на політику конфіденційності офіційного
сайту кафедри / структурного підрозділу або університету);
посилання на сторінки кафедри / структурного підрозділу у інших соціальних мережах
(Instagram, YouTube). За відсутності власних, доцільно вказати офіційні сторінки
університету.
Обкладинка
Розмір: 851 x 315 px
Обов’язкові елементи: логотип університету або слоган; іміджеве фото, графічне
зображення або стилеутворюючий елемент
Головне зображення
Розмір: 180 x 180 px
Може використовуватися логотип кафедри / структурного підрозділу або графічне
зображення, відмінне від обкладинки
Офіційна сторінка університету у Facebook

Політика
конфіденційності
університету
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Медіа
Соціальні мережі
Facebook
Структура поста
Заголовок (до 7 слів, дієслівний, можуть використовуватися цифри, цитата)
Основна частина (хто?, що?, коли?, де?, пояснення, деталі, цитати, історії)
Обов’язкове посилання на сайт кафедри / структурного підрозділу
або університету
Висновки, спонукання до дії
Фото (максимум 5 шт.)
Hashtag*
При використанні дат необхідно дотримуватися формату ДД місяць РРРР р.,
наприклад, 15 квітня 2020 р.
5 правил ефективного постингу:
У поста є мета (інформація, розваги, реклама)
Час публікації (залежить від цільової аудиторії)
Текст не ускладнений довгими реченнями
Якісна ілюстрація тексту (фото, відео тощо)
Заохочення та спонукання до дії (перейти за посиланням, поставити питання,
залишити коментар)
*Набір hashtag
#НФаУ_освіта_з_традиціями
#НФаУ_Sapere_aude
#НФаУ_наважся_знати
#НФаУ_вітає
#НФаУ_sport
#НФаУ_календар_подій
#ФАРМАподії
#НФаУ_Open_Day
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Настанова з використання фірмового стилю
Соціальні мережі
Instagram
Реєстрація акаунту має бути виключно у корпоративному домені nuph.edu.ua.
Name
Назва кафедри/структурного підрозділу. Допускається її скорочення без втрати
змістовного навантаження (максимальна допустима кількість символів – 29).
Обов’язковий компонент імені користувача – абревіатура НФаУ.
Nickname (ім’я користувача)
Латиницею назва кафедри / структурного підрозділу та скорочення nuph,
що вкаже на приналежність сторінки до університету.
Біографія
Вказується повна назва кафедри/структурного підрозділу, якщо в імені
користувача, за обмеженням знаків, використано скорочення; основний
напрям роботи або слоган (максимальна допустима кількість символів – 150).
Головне зображення
Розмір: 110х110 px
Логотип кафедри / структурного підрозділу
максимальна кількість символів у публікації 2200 разом із пробілами;
використовувати в 1 публікації можна до 30 hashtag*

Офіційна сторінка
університету в Instagram
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Медіа
Корпоративні презентації
Шрифт: Arial
Кегль заголовків: 36 pt
Кегль тексту на слайдах: не менший за 20 pt
Приклад презентації

* Макети презентацій наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Настанова з використання фірмового стилю
Фотостиль
Наші герої – це реальні студенти та співробітники університету.
Іміджеві фото віддзеркалюють такі риси бренда: студентоцентрованість, фундаментальність, динамічність, соціальна відповідальність, практикоорієнтованість,
іноваційність, академічність.
Фотографії, які ілюструють бренд НФаУ, повинні бути яскравими, сучасними,
інформативними.
Рекомендується підбирати фотографії, на яких зафіксовані елементи фірмового
стилю НФаУ, атрибутика (наприклад, прапор університету, брендована футболка зі
слоганом тощо).
Основні жанри фотографії, які ми використовуємо в роботі: репортажна
зйомка, портретна зйомка.
Ми не використовуємо:

фотографії поганої якості
фотографії з логотипами або брендами, які не мають відношення до університету
та його партнерів, що проводять захід
неякісно обрізані фотографії
засвічені або темні фотографії
фотографії з неякісним фокусом
фотографії з відкритих джерел в інтернеті
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Медіа
Суббренди
Для додаткової підтримки бренда НФаУ може використовуватися група суббрендів.
Суббренд – це ідентифікаційний елемент, який доповнює, розширює, підкреслює
індивідуальність основного бренда. Як правило, створюється для цільових груп для
адресної роботи та персонального впливу.
Суббренд застосовується у відповідних друкованих публікаціях, рекламно-інформаційній продукції, електронних інформаціях; може бути застосований у якості hashtag.
Візуальний формат – зображення на плашці у одному з корпоративних кольорів.
Шрифт – Academy TT.
НФаУ_start
Цільова аудиторія – школярі 5-11 класів,
потенційні абітурієнти.
Реалізується в рамках публікацій до вступної кампанії, днів відкритих дверей,
виїзних днів НФаУ та інших профорієнтаційних заходів. Забезпечує створення відчуття
про НФаУ як заклад освіти, що надає можливості для формування гідного фахового
майбутнього.
НФаУ_world
Цільова аудиторія – міжнародні партнери,
іноземні студенти.
Реалізується в рамках публікацій про міжнародну колаборацію (наприклад,
академічна мобільність, грантові проєкти, діяльність студентів-громадян іноземних
держав). Підкреслює прагнення бренда НФаУ до розширення горизонтів співпраці
з міжнародною освітньо-науковою спільнотою.
НФаУ_health
Цільова аудиторія – внутрішня спільнота.
Реалізується в рамках публікацій про події у НФаУ (наприклад,
спортивні заходи та змагання, заходи щодо здорового способу життя).
Підкреслює ідеологію НФаУ, яка панує у його середовищі: ціннісне ставлення
та піклування про здоров`я.
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Суббренди
НФаУ_family
Цільова аудиторія – внутрішня спільнота.
Реалізується в рамках публікацій про соціально орієнтовані події у НФаУ (наприклад, культурні заходи, свята). Посилює відчуття індивідуальної причетності до бренда НФаУ.
НФаУ_Ukraine
Цільова аудиторія – практична фармація,
громадськість, ЗМІ.
Реалізується в рамках публікацій про найбільш масштабні події у НФаУ
(наприклад, міжнародні заходи загальнодержавного масштабу, з`їзди, конгреси,
партнерські проєкти з роботодавцями, рейтинги, благочинні акції). Підкреслює
внесок НФаУ у розвиток галузі охорони здоров`я.
НФаУ_science
Цільова аудиторія – наукова спільнота.
Реалізується в рамках публікацій про наукові заходи
у НФаУ (наприклад, науково-практичні конференції, наукові досягнення, конкурси
наукових проєктів). Підкреслює бренд НФаУ як закладу із високим науково-дослідним потенціалом.
При використанні суббрендів допускається створення унікальних дизайнерських
композицій.
Приклад дизайнерського рішення суббренда

* Суббренди наведені у Додатку до Настанови на Google диску
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Медіа
QR-код
QR-код — матричний код, який легко розпізнається (сканується) та дає
можливість швидко переходити на потрібний розділ сайту з гаджета.
Національний фармацевтичний університет використовує QR-код у друкованій
та сувенірній продукції, рекламно-презентаційних банерах, брендуванні автомобілів.
Приклади QR-кодів НФаУ

Головна сторінка офіційного
сайту НФаУ

Сторінка кафедр НФаУ

За потреби структурний підрозділ може згенерувати QR-код з адресою сторінки
офіційного сайту, яка відображає його діяльність та використати для візуалізації.
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В основі філософії Національного фармацевтичного університету
лежать принципи безперервного розвитку на шляху до досконалості.
Ми завжди в пошуках інноваційних рішень і технологій
та відкриті для креативних ідей.
Ми зростаємо разом із нашими стейкхолдерами і завдяки їм.
Високий ступінь відповідальності перед ними за якість та результати
роботи зобов`язує нас тримати бренд
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
у темпі інтенсивного, яскравого і корисного життя.
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