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Вельмишановні колеги!

Традиційне видання «Здобутки і плани НФаУ», що висвітлює 
підсумки діяльності університету за навчальний рік, я хочу поча-
ти словами щирої подяки нашому славетному колективу!

Політика Національного фармацевтичного університету спря- 
мована для досягнення його Стратегічної мети – закріплення по-
зицій кращого вищого навчального закладу фармацевтичного спря-
мування в Україні та країнах СНД, а також забезпечення гідної 
позиції в європейських і світових рейтингах вишів за якістю освіт-
ніх послуг. За результатами 2014 р. у рейтингу кращих універси-
тетів України НФаУ посів 32 місце, у рейтингу МОЗ України серед 
медичних ВНЗ – 1 місце.  

19-21 травня 2015 року НФаУ успішно пройшов завершальний етап 
сертифікаційного аудиту Системи управління якістю в міжнародній 
системі сертифікації DQS відповідно до стандарту ISO 9001:2008.  
Це символічна віха – офіційне визнання, що НФаУ працює за між-
народними стандартами.

Наш університет – унікальний, усі разом ми здійснюємо над-
звичайно важливу Місію – підготовку компетентних фахівців  
для фармацевтичної сфери охорони здоров’я згідно з чинним за-
конодавством, вимогами роботодавців, регуляторних органів, су-
спільства, за нашим девізом, який уже став крилатим висловом 
фармацевтів: «До ліків мають торкатися тільки освічені люди».  
Адже якість освіти – понад усе!



стратегічні напрями діяльності  
на 2015/2016 н. р.

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

	 Ліцензування нових спеціальностей.
	Поліпшення якості додипломної підготовки спеціалістів: моніторинг 

якості освіти, практична підготовка, кадрове, навчально-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення навчання студентів, зокрема іно-
земних громадян.

	 забезпечення сучасними підручниками, посібниками з грифами Моз 
та Мон України, виданими протягом останніх 5 років.

	 закупівля та видання національних підручників.
	 Удосконалення системи інформатизації та модернізації навчального 

процесу.
	 розвиток дистанційних технологій навчання на додипломному та піс-

лядипломному рівнях.
	 рейтинг студентів, викладачів, кафедр, факультетів, університету.
	 виховна робота, студентське самоврядування.
	оптимальна організація післядипломної підготовки фахівців.
	Підготовка науково-педагогічних кадрів та резерву на керівні посади.
	 контроль за систематичним профільним підвищенням кваліфікації 

науково-педагогічних кадрів, рівнем володіння англійською мовою, 
особливо викладачів, які працюють з іноземними студентами.

	 внесення наукових журналів університету до міжнародної наукомет-
ричної бази даних, підвищення рівня наукових публікацій.

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

	 капітальне будівництво та поточні ремонти.
	Профорієнтаційна робота.
	 ефективна фінансово-економічна діяльність.
	Підготовка до Vііі національного з’їзду фармацевтів України.
	Підтвердження сертифіката ISO 9001:2008.
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ректор 
 

акад. нан України, 
професор  

черних в. П.

Перший проректор 
з науко во-педаго-

гічної роботи  
професор  

Котвіцька а. а.

Проректор  
з наукової роботи

 
професор  

Загайко а. л.

Проректор з науко-
во-педагогічної ро-
боти (м/н зв’язків)

професор  
Попов с. Б.

Проректор з адміні-
стративно-госпо- 
дарської роботи  

 
Канцедал л. м.

Головний  
бухгалтер

Дурасова Н. ф.

заступник ректора
з економічних питань

Коваленко л. м.

заступник ректора 
з навчальної роботи
доцент віннік л. м. 

заступник ректора
з кадрової роботи 

Подстрелова З. ф.

Помічник  
ректора

Журенко в. в.

декан факультету  
економіки  

та менеджменту
професор  

малий в. в.

декан медико-
фармацев тичного 

факультету
професор  

Набока о. і.

декан факультету 
промислової   

фармації
доцент  

Крутських т. в.

декан факультету
з підготовки інозем-

них студентів
доцент  

Горячий в. Д.

декан  
фармацевтичного 

факультету
професор  

вишневська л. і.

декан факультету 
ступеневої фарма-
цевтичної освіти  

доцент  
Галій л. в.

директор  
коледжу нФаУ  

 
доцент  

Прокопенко т. с.

директор  
іПксФ  

 
професор  

Пімінов о. ф.

декан факультету
підвищення квалі-

фікації іПксФ
доцент  

великий Д. л.

декан факультету 
післядипломної 

освіти
доцент  

Глущенко а. в.

АдміністрАція університету
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завідувач  
приймальної  

ректора  

Павленко в. в.

відповідальний  
секретар приймаль-

ної комісії 
доцент  

Живора Н. в.

завідувач нМЛ 
з питань фармацев-

тичної освіти 
доцент  

огарь с. в.

завідувач 
відділу практики 

та сприяння  
працевлаштуванню 
Барковська о. Я.

директор наукової 
бібліотеки нФаУ 
канд. наук із соці-

альних комунікацій 
Гавриш Н. Б.

директор  
видавничого  

центру 
сегодіна в. в.

завідувач відділу 
зв’язків із громад-
ськістю та пресою
Яковлєва о. Ю.

Учений секретар 
ндЧ

к. ф. н.  
андріяненков о. в.

завідувач відділу  
аспірантури та 
докторантури
Губська л. м.

завідувач  
канцелярії  

 
Грайворонська л. в.

директор комп’ю-
терного центру

доцент  
власов в. с.

директор  
культурного  

центру 
москаленко о. П.

директор  
харчувального 

комплексу
Шишкіна о. с.

директор  
ботанічного  

саду
Пєтухов в. с.

начальник відділу 
управління  якістю 

к. ф. н.  
Городецька в. і.

директор центру 
дистанційних тех-
нологій навчання
Панкратова Я. і.

начальник відділу 
асУ 

 
Клименко о. о.

керівник юридичної 
служби провідний 

юрисконсульт  
Гандзьошин р. м.

Уповноважена 
особа з протидії 

корупції 
тарасенко Д. Ю.

начальник відділу 
охорони праці  

та техніки безпеки
мірошнікова в. с.
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аналітичної хімії  
 

професор  
Євтіфєєва о. а.

аптечної технології 
ліків 

професор  
Половко Н. П. 

Біології 
 

професор  
філіпцова о. в.

Біологічної хімії
(в. о. зав. каф.) 

доцент  
сенюк і. в. 

Біотехнології
 

професор
стрельников л. с.

Ботаніки
 

професор 
Гонтова т. м.

Гуманітарних наук 
 

доцент 
філяніна Н. м.

заводської  
технології ліків

професор 
рубан о. а.

іноземних мов 
 

доцент 
торяник л. а.

клінічної лаборатор-
ної діагностики 

професор 
Крижна с. і.

 
клінічної фарма-

кології та клінічної 
фармації професор 

Зупанець і. а.

Медичної хімії 
 

професор 
Гриценко і. с.

Менеджменту  
та адміністрування 

професор сагайдак- 
Нікітюк р. в.

Мікробіології, вірусо-
логії та імунології 

професор 
філімонова Н. і.

неорганічної  
хімії 

професор 
левітін Є. Я.

нутриціології  
та броматології  

професор 
Попова Н. в.

організації та  
економіки фармації 

професор 
Нємченко а. с.

органічної хімії 
 

професор 
Шемчук л. а.

Патологічної  
фізіології  
професор 

Кононенко Н. м.

Промислової  
фармації 
професор 

Гладух Є. в.

Процесів і апаратів 
хім.-фарм. вироб-
ництв професор 

Зайцев о. і.

соціальної фармації 
 

доцент  
Кубарєва і. в.

технології ліків  
 

професор
Ярних т. Г.

технології парфу-
мерно-косметичних 

засобів професор
Башура о. Г.

товарознавства  
 

професор
Баранова і. і.

Завідувачі кафедр
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токсикологічної  
хімії  

професор
Журавель і. о.

  Українознавства  та 
латинської мови

доцент 
світлична Є. і.

Управління та еконо- 
міки підприємства 

професор
Посилкіна о. в.

Управління якістю 
(в. о. зав. каф.) 

доцент  
Губін Ю. і.

Фармакогнозії  
 

доцент
Кошовий о. м.

Фармакоекономіки 
професор

Яковлєва л. в.

Фармакоінформатики 
професор

Пєнкін Ю. м.

Фармакології  
професор

Штриголь с. Ю.

Фармакотерапії 
професор

Кіреєв і. в.

 Фармацевтичної хімії 
професор

Георгіянц в. а.

Фізики 
професор

тіманюк в. о.

Фізичного виховання 
та здоров’я 

к. н. лобода в. с.

Фізичної та колоїдної 
хімії професор
Кабачний в. і.

Фізіології та анатомії 
людини професор 
малоштан л. м.

Філософії та соціології 
професор 

іванова К. а.

Фармацевтичного  
маркетингу та менедж-

менту (в. о. зав. каф.)
доцент рогуля о. Ю.

Фундаментальної та 
мовної підготовки 

доцент 
Коваленко З. і.

хімії природних 
сполук 

професор
Кисличенко в. с.

загальної фармації та 
безпеки ліків іПксФ 

доцент 
Шульга л. і.

клінічної  
фармакології іПксФ 

професор 
Зайченко Г. в.

Педагогіки  
і психології іПксФ 

професор 
Кайдалова л. Г.

Промислової фармації 
та економіки іПксФ 

доцент
Доровський о. в.

Управління та еконо- 
міки фармації іПксФ 

професор
толочко в. м.

якості, стандартизації 
та сертифікації ліків 

іПксФ професор 
Гарна с. в.
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Грайворонська л. в. – зав. канцелярії
Гандзьошин р. м. – провідний юрисконсульт
Горячий в. Д. – декан факультету з підготовки іноземних громадян, доц. 
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. 
Коваленко З. і. – зав. кафедри фундаментальної та мовної підготовки, доц. 
Коваленко л. м. – заступник ректора з економічних питань
Кононенко Н. м. – зав. кафедри патологічної фізіології, проф. 
Котенко о. м. – проф. кафедри технології ліків
Крутських т. в. – декан факультету промислової фармації, доц. 
малий в. в. – голова ППо співробітників, проф. 
мірошнікова в. с. – начальник відділу охорони праці та техніки безпеки
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
Пімінов о. ф. – директор іПксФ, проф. 
Подстрелова З. ф. – заступник ректора з питань кадрової роботи
Прокопенко т. с. – директор коледжу, доц. 
тарасенко Д. Ю. – уповноважена особа з протидії корупції
федоровський о. с. – голова студентського парламенту
Яковлєва о. Ю. – зав. відділу зв’язків із громадськістю та пресою
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учена рада 
Голова Черних в. П. – ректор, акад. нан України, проф. 
Заступники: котвіцька а. а. – перший проректор з науково-педагогічної роботи, д. фарм. наук, проф., 

загайко а. Л. – проректор з наукової роботи, д. біол. наук., проф. 
Учений секретар кононенко н. М. – зав. кафедри патологічної фізіології, д. мед. наук, проф. 

Попов с. Б. – проректор з науково-педа-
гогічної роботи (міжнародних зв’язків), 
д. мед. н., проф. 
Канцедал л. м. – проректор з адмініст-
ративно-господарської роботи 

андріяненков о. в. – учений секретар 
ндЧ
Баранова і. і. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
товарознавства
Башура о. Г. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
технології парфумерно-косметичних за-
собів
Безуглий П. о. – д. фарм. н., проф. ка-
федри фармацевтичної хімії
Березнякова а. і. – д. мед. н., проф. ка-
федри 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., декан фар- 
мацевтичного факультету
власов в. с. – к. техн. н., доц., директор 
комп’ютерного центру 
Гавриш Н. Б. – директор наукової бібліо-
теки, канд. наук
Гарна с. в. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
якості, стандартизації та сертифікації лі-
ків 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 після-
дипломної 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
Зайцев о. і. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
процесів та апаратів хіміко-фармацевтич- 
них виробництв
Зайченко Г. в. – д. мед. н., проф., зав. каф. 
клінічної фармакології іПксФ
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. н. з державного 
управління, проф. 
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 підго-
товки
Коваленко л. м. – заст. ректора з еконо-
мічних питань
Ковальов в. м. – д. фарм. наук, проф. каф. 
фармакогнозії
Котенко о. м. – д. фарм. н., проф. каф. 
технології ліків 
Кошовий о. м. – д. фарм. н., зав. каф. 
фармакогнозії
Крутських т. в. – к. фарм. н., доц., декан 
ф-ту промислової фармації 
Крижна с. і. – д. мед. н., проф., зав. каф. 
клінічної лабораторної діагностики
Кубарєва і. в. – к. фарм. н., доц., зав. каф. 
соціальної фармації
левітін Є. Я. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
неорганічної хімії
лобода в. с. – к. наук з фіз. виховання, 
зав. каф. фізичного виховання та здоров’я 
малий в. в. – д. фарм. н., проф., голова 
ППо співробітників нФаУ 
малоштан л. м. – д. біол. н., проф., зав. 
каф. фізіології та анатомії людини
Набока о. і. – д. біол. н., декан медико-
фармацевтичного факультету
Немченко а. с. – д. фарм. н., проф., зав. 
каф. організації та економіки фармації
огарь с. в. – к. фарм. н., доц., зав. науко-
во-методичної лабораторії з питань фар- 
мацевтичної освіти
Перцев і. м. – д. фарм. н., проф. каф. за-
водської технології ліків
Пєнкін Ю. м. – д. фіз. -мат. н., проф., зав. 
каф. фармакоінформатики
Пімінов о. ф. – д. фарм. н., проф., ди-
ректор 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 підпри-
ємства
Половко Н. П. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
аптечної технології ліків

Попова Н. в. – д. фарм. наук, професор,  
зав. каф. нутриціології та фармацевтичної 
броматології
Прокопенко т. с. – к. фарм. н., доц., ди-
ректор коледжу нФаУ
рубан о. а. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
заводської технології ліків
сагайдак-Нікітюк р. в. – д. фарм. н., проф.,  
зав. каф. менеджменту та адміністрування
світлична Є. і. – к. філол. н., доц., зав. каф. 
українознавства та латинської мови
сегодіна в. в. – директор видавничого 
центру
сербін а. Г. – д. фарм. н., проф. каф. бо-
таніки
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. тех- 
нології парфумерно-косметичних засобів
толочко в. м. – д. фарм. н., проф., зав.  
каф. управління та економіки фармації  
іПксФ
торянік л. а. – к. пед. н., доц., зав. каф. 
іноземних мов
філімонова Н. і. – д. мед. н., проф., зав. каф.  
мікробіології, вірусології та імунології
філіпцова о. в. – д. біол. наук, проф., зав. 
каф. біології
Шемчук л. а. – д. хім. н., проф. зав. каф. 
органічної хімії
Шульга л. і. – д. фарм. н., доц., зав. каф. 
загальної фармації та безпеки ліків
Штриголь с. Ю. – д. мед. н., проф., зав. 
каф. фармакології
Яковлєва л. в. – д. фарм. н., проф., зав. 
каф. фармакоекономіки
Ярних т. Г. – д. фарм. н., проф., зав. каф. 
технології ліків

возна і. о. – ст. 4 к. спец. «Фармація»
Гур’єв в. с. – ст. 3 к. спец. «еП»
Долинна і. о. – ст. 2 к. спец. «тФП»
Дорошенко м. с. – ст. 3 к. спец. «Лд»
Коваленко о. в. – ст. 3 к. спец. «тФП»
Колосовська а. а. – ст. 2 к. спец. «Мо»
левченко в. с. – ст. 3 к. спец. «кФ»
маслов о. Ю. – ст. 2 к. спец. «Фармація»
маслова а. о. – ст. 2 к. спец. «Фармація»
татаурова Г. в. – ст. 2 к. спец. «Фармація»
тімошенко К. о. – ст. 3 к. спец. «Мар-
кетинг»
федоровський о. с. – ст. 2 к. спец. «еП», 
голова студ. парламенту
фотеско К. о. – ст. 2 к. спец. «Фармація»
урсу і. П. – ст. 3 к. спец. «тФП»
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основні здобутки  
колективу Нфау 
за 2014/2015 н. р.  

у цифрах і фактах
•   видатні події

 − 19-21 травня 2015 року нФаУ успішно пройшов завершальний етап сертифікацій-
ного аудиту системи управління якістю в міжнародній системі сертифікації DQS 
відповідно до стандарту ISO 9001:2008

 − за результатами 2014 р. у рейтингу кращих університетів України нФаУ посів 32 міс-
це, у рейтингу Моз України серед медичних внз – 1 місце.

•   структурні зміни

 − з 01.01.2015 р. реорганізовано науково-дослідну частину у відділ аспірантури і док-
торантури та відділ інноваційного менеджменту.

 − з 01.01.2015 р. перейменовано штаб цивільної оборони на штаб цивільного захисту.
 − з 01.05.2015 р. реорганізовано видавничий центр шляхом об’єднання редакційно-
видавничого відділу з редакціями журналів «вісник фармації», «клінічна фарма-
ція», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» в єдиний підрозділ – видавни-
чий центр.

 − з 01.05.2015 р. створено відділ управління якістю.
 − з 01.06.2015 р. реорганізовано комп’ютерний центр, створено відділи технічних за-
собів навчання та супроводження автоматизованих систем для забезпечення на-
вчального процесу.

 − з 01.09.2015 р. кафедру технології парфумерно-косметичних засобів перейменовано 
на кафедру косметології та аромології.

 − з 01.09.2015 р. кафедру фармакології перейменовано на кафедру фармакології та 
лікарської токсикології.

•   Кадровий потенціал

 − навчально-виховний процес забезпечують 8 факультетів і 49 кафедр.
 − колектив нФаУ – 1759 співробітників.
 − науково-педагогічний корпус: 626 штатних працівників, з науковим ступенем 94 % 

(докторів наук – 117, кандидатів наук – 469 осіб).
 − Присуджено вчене звання: професора – 10, доцента – 22.
 − виконувались 265 дисертаційних робіт, з них 72 докторські, 193 кандидатські, 13 нау- 

кових магістерських робіт.
 − захищено у спеціалізованих учених радах 6 докторських і 30 кандидатських дис-

ертацій.

•   освітня діяльність

 − Підготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями.
 − контингент студентів, слухачів та інтернів – 16838 осіб (з них студенти університету –  

9370, студенти коледжу – 1840, іПксФ – 5076).
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 − набір у 2014/2015 н. р. за всіма спеціальностями та формами навчання разом –  
2603 особи (університету – 2024 особи і коледжу – 579 осіб).

 − випуск у 2014/2015 н. р. – 2796 осіб (випускників університету – 2109 і випускників 
коледжу – 687).

 − Проведено акредитаційну експертизу спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої 
школи».

 − отримано ліцензії на:
підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України (термін дії – 10 років);
підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади 
(термін дії – 10 років);
підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства з фармації (термін дії –  
10 років);
підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі знань 1202 «Фармація» з ліцензова-
ним обсягом 5000 осіб на рік
підготовку в інтернатурі за спеціальностями «загальна фармація» і «клінічна фар-
мація» з ліцензованим обсягом 1500 осіб.
підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спе-
ціальностями) в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальнос-
тей) (термін дії – 10 років);
підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів у галузі 1202 «Фармація» з ліцензованим обсягом 800 осіб на 
рік (термін дії – 5 років).

 − у 2014/2015 н. р. проведено ліцензійні інтегровані іспити:
01.10.2015 р. «крок-1. Фармація».
03.02.2015 р. «крок-2. Лабораторна діагностика».
24.03.2015 р. «крок-1. Фармація» та «крок-1. Pharmacy» (додаткове перескладання 
для студентів іноземців).
26.05.2015 р. «крок-2. Фармація», «крок-2. клінічна фармація», «крок-2. технологія 
парфумерно-косметичних засобів».
27.06.2015 р. «крок-1. Фармація» для студентів заочної форми навчання.

 − уперше у 2014/2015 н. р. відбулися ліцензійні інтегровані іспити:
«крок-Б. Лабораторна діагностика».
«крок-2. клінічна фармація».
«крок-2. технологія парфумерно-косметичних засобів».
«крок-1. Фармація» для студентів заочної форми навчання.

 − загалом видано: 146 видань, зокрема 8 підручників, 59 навчальних посібників, з них 
13 з грифами Мон і Моз України. видаються наукові журнали «вісник фармації», 
«клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» і газета «Моло-
дість фармації». нФаУ є співзасновником наукових фахових журналів «Управління, 
економіка та забезпечення якості в фармації», «Український біофармацевтичний 
журнал», «Фармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».

 − зареєстровано новий науковий журнал «соціальна фармація в охороні здоров’я».
 − культурний центр брав участь у 50 заходах міжнародного, обласного, міського та 

університетського рівнів.
 − здійснено благодійну допомогу школі-інтернату № 8.
 − надано допомогу військовому-медичному клінічному центру Північного регіону  

в придбанні медикаментів.
 − Понад 100 осіб взяли участь в акції «донор».
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 − 500 пр. підручників передано шкільним бібліотекам Луганської і донецької областей.
 − Бібліотечний фонд – 572311 примірників на паперових носіях.
 − нові надходження до бібліотечного фонду – 8781 примірник.
 − електронний каталог – 120587 документів.
 − електронний архів – 5791 одиниця електронних документів.
 − нБ нФаУ є учасником проекту «Єдина картка читача», що передбачає доступ  

до фондів та електронних ресурсів у читальних залах бібліотек внз м. харкова, 
які приєдналися до проекту; бібліотека є учасником проекту ELibUkr.

 − на 140 тематичних літературних виставках представлено 4300 видань.
 − Функціонують 33 комп’ютерних класи. Парк комп’ютерної техніки становить  

1061 комп’ютер. кількість мультимедійних проекторів – 76.
 − на всіх кафедрах є доступ до інтернету через Wi-Fi зв’язок.
 − Університет приєднаний до Української науково-освітньої комп’ютерної мережі 

Уран і пан-Європейської науково-освітньої телекомунікаційної мережі GEANT2,  
а також до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄдеБо).

 − Функціонують web-сайт нФаУ, сервер дистанційного навчання, сайт дистанційного 
навчання.

 − Функціонує інтегрована корпоративна інформаційна система управління нФаУ.
 − створений і функціонує корпоративний файловий відеоканал Web-середовище 

дистанційного навчання.
 − Підготовлено близько 700 годин аудіографічних лекцій і близько 150 годин відео-

практик.
 − керівництво виробничою практикою студентів здійснюють 24 кафедри.
 − Базами практики є 302 аптечних, фармацевтичних установи і підприємства.
 − Проведено профорієнтаційний тиждень, конференцію за результатами практики,  

«ярмарок вакансій» спільно з харківським обласним центром зайнятості.
•   Профорієнтаційна робота

 − видано довідник «абітурієнту нФаУ – 2015» та 2 спеціалізованих випуски універси-
тетської газети «Молодість фармації» для абітурієнтів.

 − Проведено 6 «днів відкритих дверей нФаУ» на базі нФаУ, 33 виїзди нФаУ в міста 
України та 8 областей України; пілотне тестування у 22 навчальних закладах I-II рів-
нів акредитації для 1637 студентів училищ і коледжів.

 − загальна кількість інформаційно-презентаційної продукції становить 52600 при-
мірників. інформація про нФаУ розміщена у 8 спеціалізованих виданнях тиражем 
близько 130 тис. примірників.

 − до 45 установ 18 областей України було надіслано понад 32575 інформаційно- 
рекламних комплектів.

 − Продовжується співпраця з регіональними центрами зайнятості 12 областей України.

•   Наукова діяльність

 − виконувалося 124 ндр, з них 6 держбюджетних, 94 госпдоговірних, 24 ініціативних; 
у розробці знаходяться 362 лікарські препарати (освоєно промислове виробництво 9 ЛП).

 − отримано 96 патентів, подано 67 заявок на винаходи та корисні моделі; отримано 
24 гранти.

 − розширено перелік наукових спеціальностей у докторантурі та аспірантурі зі спе-
ціальності 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів.

ОснОвні здОбутки кОлективу нФау за 2014/2015 н. р. у циФрах і Фактах
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 − зареєстровано 25 наукових напрямів на період 2014-2018 н. р.
 − на базі нФаУ проведено 16 науково-практичних конференцій.
 − взято участь у 3 виставках міжнародного та всеукраїнського рівнів.
 − снт: працюють 49 наукових гуртків кафедр.

•   міжнародна діяльність

 − співпраця із 77 внз та науковими установами 37 країн світу.
 − Участь у понад 50 міжнародних форумів, виставок (італія, сШа, Литовська респуб-

ліка, Латвійська республіка, казахстан, Франція, іспанія, Польща, Узбекистан, ні-
меччина, Чеська республіка, великобританія, Болгарія, Молдова, корея, Білорусь, 
Бельгія, індія, данія, Малайзія, азербайджан, Йорданія). 

 − Лекції майстер-класу в закордонних університетах: казахському національному ме-
дичному університеті ім. с. д. асфендіярова, варшавському медичному універси-
теті (республіка Польща).

 − офіційні візити іноземних делегацій: офіційний консул республіки Узбекистан, 
радник Посла республіки таджикистан, делегація ізраїлю.

 − нФаУ є членом великої хартії Європейських університетів, Європейської асоціації 
фармацевтичних факультетів, Міжнародної фармацевтичної федерації, Євразійської 
асоціації університетів.

•   фінансово-економічна діяльність

за 2014/2015 н. р.:
 − надходження коштів спеціального фонду – 159935,2 тис. грн і загального фонду бю-

джету – 9369,0 тис. грн.
 − Усі гарантовані чинним законодавством соціальні виплати та платежі здійснюють-
ся у повному обсязі.

•   відзнаки та нагороди

Відзнаки на виставках:
 − 26 Міжнародна спеціалізована виставка «освіта та кар’єра – 2014» – Гран-прі і ди-
плом у номінації «за міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки»; золо-
та медаль і диплом у номінації «розвиток студентської науково-дослідної роботи»  
(м. київ).

 − Перша щорічна науково-освітня виставка «Публічне управління XXI» (м. харків).
 − 6 Міжнародна виставка «сучасні навчальні заклади – 2015» – Гран-прі в номінації 
«Лідер наукової та науково-технічної діяльності», сертифікат «якість наукових пуб-
лікацій» (м. київ).

 − 7 спеціалізована виставка з міжнародною участю «освіта слобожанщини та кі-
берпростір – 2015» (м. харків).

 − 27 Міжнародна спеціалізована виставка «освіта та кар’єра – 2015» – Гран-прі в но-
мінації «Профорієнтаційна робота серед молоді», Почесне звання «Лідер післяди-
пломної освіти України» (м. київ).

Видатні досягнення співробітників НФаУ
 − обрано академіком нан України ректора нФаУ в. П. Черних (6 березня 2015 р.).
 − Присвоєно Почесне звання «заслужений діяч науки і техніки України» першому 
проректору з науково-педагогічної роботи д. фарм. н., професору а. а. котвіцькій 
(Указ Президента України від 03.10.2014 р. № 751/2014).
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 − стали Лауреатами державної премії України в галузі науки і техніки д. фарм. н., 
проф. кафедри тПкз о. і. тихонов, завідувач кафедри технології ліків д. фарм. н., 
проф. т. Г. ярних (Указ Президента України від 23.08.2014 р. № 675/2014). 

Нагороди співробітників НФаУ
 − заслужений професор нФаУ – 1.
 − заслужений викладач нФаУ – 1.

Почесні грамоти:
 − Міністерства охорони здоров’я – 8.
 − департаменту науки і освіти харківської обласної державної адміністрації – 3.
 − харківської обласної державної адміністрації – 6.
 − харківської обласної ради – 2.
 − об’єднаної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості – 5.
 − харківського міського голови – 1.
 − національного фармацевтичного університету – 154.

ОснОвні здОбутки кОлективу нФау за 2014/2015 н. р. у циФрах і Фактах
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Підсумки діяльності
Національного 

фармацевтичного 
університету

за 2014/2015 н. р.



КаДровий ПотеНціал 
Національного фармацевтичного  

університету

кадрова політика в національному фармацевтичному університеті базується на прин-
ципах збереження наступності в трансляції культури, науково-методичного досвіду й про-
фесійної компетентності від старшого покоління викладачів до молодого і спрямована на 
створення високопрофесійного трудового колективу, формування та раціональне вико-
ристання людських ресурсів, забезпечення ефективного розвитку кадрового потенціалу.

2014/2015 н. р. був плідним роком для реалізації основних засад кадрової політики  
у напрямах:

• удосконалення інфраструктури університету як потужного навчально-науково-
інноваційного комплексу;

• підвищення якісного професійного рівня керівних і 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 професійної 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 струк-
турі яких у 2014/2015 н. р. функціонує 49 кафедр.

на виконання «Програми розвитку нФаУ у 2011-2017 роках», виходячи із перспектив 
розвитку факультетів і кафедр у 2014/2015 н. р. та з метою удосконалення організації на-
вчального процесу, підвищення якості рівня освітніх послуг з орієнтацією на міжнародні 
освітні стандарти, в університеті здійснено реорганізацію деяких структурних підрозділів:

• з 01.08.2014 р. ліквідовано навчально-виробничу лабораторію органічного синте-
зу кафедри органічної хімії;

• з 01.01.2015 р. реорганізовано науково-дослідну частину у відділ аспірантури і док-
торантури та відділ інноваційного менеджменту;

• з 01.012015 р. перейменовано штаб цивільної оборони на штаб цивільного захисту;
• з 01.05.2015 р. реорганізовано видавничий центр шляхом об’єднання редакційно- 

видавничого відділу з редакціями журналів «вісник фармації», «клінічна фар-
мація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» в єдиний підрозділ –  
видавничий центр;

• з 01.05.2015 р. створено відділ управління якістю;
• з 01.06.2015 р. реорганізовано комп’ютерний центр, створено відділи технічних 

засобів навчання та супроводження автоматизованих систем для забезпечення 
навчального процесу;
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• з 01.09.2015 р. кафедру технології парфумерно-косметичних засобів переймено-
вано на кафедру косметології та аромології;

• з 01.09.2015 р. кафедру фармакології перейменовано на кафедру фармакології та 
лікарської токсикології.

Кадровий склад університету
2014/2015 н. р. 2013/2014 н. р.

науково-педагогічні працівники 691 (з них 626 – нФаУ,  
65 сумісників)

681 (з них 618 – нФаУ,  
63 сумісники)

наукові працівники 47 67
Педагогічні працівники 77 84
адміністративно-управлінській персонал 357 376
навчально-допоміжний персонал 277 275
обслуговувальний персонал 373 404
іПксФ 111 105
коледж нФаУ 171 178
загальна чисельність працівників 1759 1880

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Показники 2014/2015 н. р. 2013/2014 н. р.

загальна чисельність працівників 1759 1880
Чисельність науково-педагогічних і наукових 
працівників (штатних), з них:
професорів 
доцентів
докторів наук
кандидатів наук

626

99 (16 %)
356 (57 %)
117 (19 %)
469 (75 %)

618

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

% науково-педагогічних працівників, які мають 
науковий ступінь 94 % 94 %

% викладачів без наукового ступеня 6 % 6 %
загальна кількість кафедр 49 49
кількість кафедр, які очолюють:
доктори наук
кандидати наук

38 (78 %)
11 (22 %)

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

кількість випускових кафедр, які очолюють  
доктори наук, професори 21 (91 %) 23 (100 %)

середній вік науково-педагогічних кадрів, з них:
професорів 
доцентів
докторів наук
кандидатів наук

45
55
45
54
41

45,6
55
45
54
41

середній вік керівного складу  50  51
середній вік завідувачів кафедр, з них:
допенсійного віку

52
73,5 %

52
73,5 %

Питома вага науково-педагогічних працівників 
допенсійного віку, з них:
професорів 
доцентів
докторів наук
кандидатів наук

83 %

62 %
86 %
69 %
87 %

82,2 %

61 %
86 %
70 %
87 %

на кафедрах університету працює висококваліфікований колектив викладачів: наяв-
на висока питома вага докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів: 455 осіб (73 %)  
мають учені звання, 586 осіб (94 %) мають науковий ступінь (578 осіб у 2013/2014 н. р.).
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управлінські кадри університету 

в університеті значна увага приділяється добору кадрів на керівні посади, при їх 
призначенні враховуються: досвід роботи, інтелектуальний потенціал, організаторські 
здібності, рівень професіоналізму та компетентність. Проректори, декани, завідувачі ка-
федр проходять конкурсний відбір. 

• Проректори – 5 осіб, з них 3 мають науковий ступінь доктора наук, 1 – ступінь 
кандидата наук.

• Декани – 8 осіб, з них 4 мають науковий ступінь доктора наук, 2 – виконують 
докторські дисертації.

• Завідувачі кафедр – 49 осіб, з них 38 (78 %) мають науковий ступінь доктора 
наук, учене звання професора; 11 (22 %) – ступінь кандидата наук, доценти, 6 ви-
конують докторські дисертації.

• Керівники відділів і підрозділів – 66 осіб, з них 10 (15 %) мають науковий сту-
пінь та учене звання.

Керівний склад кафедр 
У нФаУ проводиться постійна планомірна робота, спрямована на реалізацію вдо-

сконалення управлінського корпусу завідувачів кафедр як головного структурного під-
розділу університету зі здійснення освітнього процесу. виконані вимоги щодо припи-
нення одночасного обіймання двох посад (ректора, проректора, директора інституту, 
декана факультету, завідувача кафедри).

згідно з ч. 13 ст. 55 зУ «Про вищу освіту» особа у внз не може одночасно обіймати 
дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

ректор, проректор, декани факультетів, директор іПксФ склали повноваження щодо 
керівництва кафедрою; був проведений конкурс на заміщення вакантних посад керівни-
ків кафедр: аптечної технології ліків, біології, загальної фармації та безпеки ліків, управ-
ління та економіки підприємства, органічної хімії, соціальної фармації, фармацевтично-
го маркетингу та менеджменту, менеджменту та адміністрування.

відповідно до проведених заходів станом на 05.06.2015 р. кафедри очолюють:
доктори наук – 38 кафедр (78 %);
кандидати наук – 11 кафедр (22 %); виконують докторські дисертації: зав. каф. про-

мислової фармації та економіки іПксФ доц. доровський о. в.; зав. каф. гуманітарних 
наук доц. Філяніна н. М., в. о. зав. каф. управління якістю Губін Ю. і., зав. каф. соціальної 
фармації кубарєва і. в., зав. каф. фізичного виховання та здоров’я Лобода в. с., в. о. зав. 
каф. біологічної хімії сенюк і. в.

Кафедри, які очолюють доктори наук – 38 (2013/2014 н. р. – 42)
кафедра завідувач кафедри – доктор наук

1. аналітичної хімії Євтіфеєва о. а., д. фарм. н., проф., 47 р. 
2. аптечної технології ліків Половко н. П., д. фарм. н., проф., 48 р. 
3. Біології Філіпцова о. в., д. біол. н. проф., 38 р. 
4. Біотехнології стрельников Л. с., д. фарм. н., проф., 65 р. 
5. Ботаніки Гонтова т. М., д. фарм. н., проф., 46 р. 
6. заводської технології ліків рубан о. а., д. фарм. н., проф., 44 р. 
7. загальної фармації та безпеки ліків іПксФ Шульга Л. і., д. фарм. н., доц., 42 р. 
8. клінічної лабораторної діагностики крижна с. і., д. мед. н., проф., 44 р. 
9. клінічної фармакології та клінічної фармації зупанець і. а., д. мед. н., проф., 57 р. 
10. клінічної фармакології іПксФ зайченко Г. в., д. мед. наук, проф., 48 р. 
11. Медичної хімії Гриценко і. с, д. хім. н., проф., 68 р. 

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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кафедра завідувач кафедри – доктор наук
12. Менеджменту та адміністрування сагайдак-нікітюк р. в., д. фарм. н., проф., 40 р. 
13. Мікробіології, вірусології та імунології Філімонова н. і., д. мед. н., проф., 48 р. 
14. неорганічної хімії Левітін Є. я., д. проф. . н., проф., 64 р. 
15. нутриціології та фармацевтичної броматології Попова н. в., д. фарм. н., проф., 57 р. 
16. організації та економіки фармації немченко а. с., д. фарм. н., проф., 62 р. 
17. органічної хімії Шемчук Л. а., д. хім. н., проф., 59 р. 
18. Патологічної фізіології кононенко н. М., д. мед. н., проф., 39 р. 
19. Педагогіки і психології іПксФ кайдалова Л. Г., д. пед. наук, проф., 54 р. 
20. Промислової фармації Гладух Є. в., д. фарм. н., проф., 52 р. 
21. Процесів і апаратів хіміко-фармацевтичних  
      виробництв зайцев о. і., д. фарм. н., проф., 54 р. 

22. технології ліків ярних т. Г., д. фарм. н., проф., 56 р. 
23. технології парфумерно-косметичних засобів Башура о. Г., д. фарм. н., проф., 55 р. 
24. товарознавства Баранова і. і., д. фарм. н., проф. 40 р. 
25. токсикологічної хімії Журавель і. о., д. хім. н., проф., 49 р. 
26. Управління та економіки підприємства Посилкіна о. в., д. фарм. н., проф., 59 р. 
27. Управління та економіки фармації іПксФ толочко в. М., д. фарм. н., проф., 63 р. 
28. Фармакогнозії кошовий оМ., д. фарм. н., доц., 34 р. 
29. Фармакоекономіки яковлева Л. в., д. фарм. н., проф., 68 р. 
30. Фармакоінформатики Пєнкін Ю. М., д. фіз.-мат. н., проф., 55 р. 
31. Фармакології Штриголь с. Ю., д. мед. н., проф., 52 р. 
32. Фармакотерапії кіреєв і. в., д. мед. н., проф., 53 р. 
33. Фармацевтичної хімії Георгіянц в. а., д. фарм. н., проф., 50 р. 
34. Фізичної та колоїдної хімії кабачний в. I., д. фарм. н., проф., 60 р. 
35. Фізіології та анатомії людини Малоштан Л. М., д. біол. н., проф., 58 р. 
36. Філософії та соціології іванова к. а., д. філос. наук, проф., 56 р. 
37. хімії природних сполук кисличенко в. с., д. фарм. н., проф., 57 р. 
38. якості, стандартизації та сертифікації ліків  
      іПксФ Гарна с. в., д. фарм. наук, проф., 58 р. 

Кафедри, які очолюють кандидати наук – 11 (2013/2014 н. р. – 7)

кафедра завідувач кафедри – кандидат наук

1. Біологічної хімії сенюк і. в., к. фарм. н., доц., 44 р. (т. в. о.)
докторська дисертація виконується

2. Гуманітарних наук Філяніна н. М., к. філол. н., доц., 42 р.
докторська дисертація виконується

3. іноземних мов торяник Л. а., к. пед. н., доц., 68 р. 
докторська дисертація не запланована

4. Фармацевтичного маркетингу та менеджменту рогуля о. в., к. фарм. н., доц., 41 р. (т. в. о.)
докторська дисертація не запланована

5. Промислової фармації та економіки іПксФ доровський о. в., к. екон. н., доц., 55 р.
докторська дисертація виконується

6. соціальної фармації кубарєва і. в., к. фарм. н., доц., 42 р.
докторська дисертація виконується

7. Українознавства та латинської мови світлична Є. і., к. філол. н., доц., 67 р.
докторська дисертація не запланована

8. Управління якістю Губін Ю. і., к. фарм. н., доц., 57 р. (т. в. о.)
докторська дисертація виконується
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кафедра завідувач кафедри – кандидат наук

9. Фізики тіманюк в. о., к. фіз.-мат. н., проф., 66 р.
докторська дисертація не запланована

10. Фізичного виховання та здоров’я Лобода в. с., к. н. з фіз. виховання, 33 р.
докторська дисертація виконується

11. Фундаментальної та мовної підготовки коваленко з. і., к. хім. н., доц., 54 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 оптималь-
ний баланс збереження та оновлення професорсько-викладацького корпусу. ректорат 
активно працює над омолодженням кадрового складу завідувачів кафедр.

У 2014/2015 н. р. очолили кафедри молоді доктори та кандидати наук: 
аптечної технології ліків – Половко н. П., д. фарм. н., проф., 49 р.
Біології – Філіпцова о. в., д. біол. н., проф., 40 р.
Загальної фармації та безпеки ліків іПКсф – Шульга Л. і., д. фарм. н., доц., 42 р.
менеджменту та адміністрування – сагайдак-нікітюк р. в., д. фарм. н., проф., 40 р.
фізичного виховання та здоров’я – Лобода в. с., к. н. з фіз. виховання, 33 р.

формування резерву на посади завідувачів кафедр 
Пріоритетне значення для успішної реалізації формування програмних цілей кадро-

вої політики має формування резерву на посади завідувачів кафедр: доктора або канди-
дата наук, який виконує докторську дисертацію.

кадровий резерв формується з метою добору та підготовки до роботи на посадах 
завідувачів кафедр.

У 2014/2015 н. р.: 
мають резерв – 46 кафедр (94 %):
27 кафедр (61 %) – резерв доктор наук;
19 кафедр (39 %) – резерв кандидат наук, який виконує докторську дисертацію;
не мають резерву – 3 кафедри (6 %): ботаніки; мікробіології, вірусології та імунології; 

фундаментальної та мовної підготовки.
Кафедри, які мають резерв доктора наук – 27 кафедр (2013/2014 н. р. – 27): 

кафедра резерв на посаду завідувача кафедри 
1. аптечної технології ліків вишневська Л. і., д. фарм. н., проф., 49 р.
2. аналітичної хімії колісник с. в., д. фарм. н., доц., 51 р.
3. Біології набока о. і., д. фарм. н., проф., 49 р.
4. Біотехнології стрілець о. П., д. фарм. н., доц., 45 р.
5. загальної фармації та безпеки ліків Цубанова н. а., д. фарм. н., доц., 42 р.
6. заводської технології ліків Бобрицька Л. о., д. фарм. н., доц., 41 р.
7. клінічної лабораторної діагностики Березнякова М. Є., д. мед. н., проф., 54 р.
8. клінічної фармакології та клінічної фармації Попов с. Б., д. мед. н., проф., 55 р.
9. Медичної хімії зубков в. о., д. фарм. н., доц., 46 р.
10. неорганічної хімії ведернікова о. і., д. фарм. н., доц. 45 р.
11. нутриціології та фармацевтичної броматології ковальов с. в., д. фарм. н., проф., 46 р.
12. організації та економіки фармації Панфілова Г. Л., д. фарм. н., доц., 46 р.
13. Патологічної фізіології тюпка т. і., д. мед. н., проф., 48 р.
14. технології ліків хохленкова н. в., д. фарм н., доц. 42 р.
15. токсикологічної хімії Мерзлікін с. і., д. фарм. н., проф., 57 р.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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кафедра резерв на посаду завідувача кафедри 
16. товарознавства коваленко с. М., д. фарм. н., проф., 46 р.
17. Управління якістю Підпружников Ю. в., д. фарм. н., проф., 52 р.
18. Фармакоекономіки Міщенко о. я., д. фарм. н., проф., 50 р.
19. Фармацевтичного маркетингу і менеджменту Малий в. в., д. фарм. н., проф., 41 р.
20. Фармакології Щокіна к. Г., д. фарм. наук, проф., 51 р.
21 Фармакогнозії ілліна т.в., д. фарм н., доц., 53 р.
22. Фармакотерапії деримедвідь Л.в., д. мед. н., проф., 48 р.
23. Фармацевтичної хімії Українець і. в., д. фарм. н., проф., 55 р.
24. Фізики стороженко і. П., д. фіз.-мат. н., проф., 46 р.
25. Філософії та соціології артеменко а. П., д. філос. н., доц., 45 р.
26. хімії природних сполук Журавель і. о., д. фарм. н., проф., 54 р.
27. якості, стандартизації та сертифікації ліків владимирова і. М., д. фарм. н., доц., 33 р.

Кафедри, які мають резерв кандидата наук, який виконує  
докторську дисертацію – 19 кафедр (2013/2014 н. р. – 17)

кафедра резерв на посаду завідувача кафедри
План  

завершення 
докторської 
дисертації

1. Біологічної хімії Галузінська Л. в., к. фарм. н., доц., 37 р. 2016 р.
2. Гуманітарних наук долга о. о., к. філол. н., доц., 40 р. 2018 р.
3. іноземних мов Буданова Л. Г., к. пед. н., доц., 38 р. 2017 р.
4. клінічної фармакології іПксФ Бондарєв Є. в., к. фарм. н., доц., 40 р. 2016 р.
5. Менеджменту та адміністрування Чухно і. а., к. н. з держ. упр., доц., 35 р. 2018 р.
6. органічної хімії редькін р.Г., к. фарм. н., 35 р. 2018 р.
7. Педагогіки і психології іПксФ Лутаєва т. в., к. пед. н., доц., 49 р. 2017 р.
8. Промислової фармації січкар а. а., к. фарм. н., доц., 41 р. 2014 р.
9. Промислової фармації та економіки  
    іПксФ яковенко в. к., к. фарм. н., доц., 43 р. 2015 р.

10. Процесів і апаратів хім.-фарм.  
      виробництв кутова о. в., к. техн. н., доц., 51 р. 2015 р.

11. соціальної фармації волкова а.в., к. фарм. н., доц., 32 р. 2020 р.
12. технології парфумерно-косметичних  
      засобів Петровська Л. с., к. фарм. н., доц., 47 р. 2015 р.

13. Українознавства та латинської мови тєлєжкіна о. о., к. філол. н., доц., 39 р. 2018 р.
14. Управління та економіки підприємства Братішко Ю. с., к. фарм. н., доц., 40 р. 2018 р.
15. Управління та економіки фармації  
      іПксФ зарічкова М. в., к. фарм. н., доц., 40 р. 2016 р.

16. Фармакоінформатики Погорєлов с. в., к. фіз.-мат. н., доц., 41 р. 2015 р.

17. Фізичного виховання та здоров’я королінська с. в., к. н. з фіз. виховання 
та спорту, доц., 42 р. 2018 р.

18. Фізичної та колоїдної хімії Бондаренко н. Ю., к. фарм. н., доц., 28 р. 2016 р.
19. Фізіології та анатомії людини Єрьоменко р. Ф., к. біол. н., доц. 44 р. 2015 р.

завідувачам кафедр, де відсутній резерв, необхідно поліпшити якісні характеристи-
ки щодо забезпечення дійового резерву та вжити відповідні заходи.

кафедри університету мають надзвичайно потужний науково-педагогічний потен-
ціал з докторів наук, професорів – 117 осіб, завдяки якому інтенсивно готуються доктори 
і кандидати наук і невпинно зростає якісний склад професорсько-викладацького корпусу 
університету.
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Характеристика за віком науково-педагогічних працівників 

середній вік нПП у 2014/2015 н. р. становить 42 роки, з них докторів наук – 54 роки, 
кандидатів наук – 42 роки. 

викладачів пенсійного віку – 16,7 %. 
кандидатів наук допенсійного віку – 87 %.
докторів наук допенсійного віку – 69 %.
середній вік: 
• завідувачів кафедр – 52 роки (28,1 % пенсійного віку; 71,9 % допенсійного віку); 

до 40 р. – 12,4 %; 41–50 р. – 30,6 %; 51 – 60 р. – 39,7 %; 61 р. і старше – 17,3 %;
• професорів кафедр – 57 років (39 % пенсійного віку); 
• доцентів – 45 років (15 % пенсійного віку); 
• старших викладачів – 47 років (29 % пенсійного віку); 
• викладачів / асистентів – 35 років (0 % пенсійного віку).

Позитивною тенденцією кадрової політики є: 
– збільшення кількості кафедр, які очолюють доктори наук допенсійного віку, про-

тягом 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 підви-
щення середнього віку докторів наук і кандидатів наук. сьогодні у нФаУ працює 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, магі-
странтів, аспірантів, докторантів.

за високі виробничі, наукові, науково-педагогічні досягнення у 2014/2015 н. р. та з на-
годи дня фармацевтичного працівника нагороджено 184 співробітники університету.

Нагороди співробітників Нфау

Присвоєно Почесне звання «заслужений діяч науки і техніки України» 1
Присуджено державні премії України в галузі науки і техніки 2
Присвоєно почесне звання

«заслужений професор нФаУ» 1
«заслужений викладач нФаУ» 1

Почесні грамоти:
Міністерства охорони здоров’я 8
департаменту науки і освіти харківської обласної державної адміністрації 3
харківської обласної державної адміністрації 6
харківської обласної ради 2
об’єднаної організації роботодавців медичної та мікробіологічної промис-
ловості 5

харківського міського голови 1
національного фармацевтичного університету 154

разом 184

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

виконувалось 265 дисертаційних робіт (72 докторські, 193 кандидатські) та 13 на-
укових магістерських робіт.

захищено у спеціалізованих учених радах 6 докторських і 30 кандидатських дисер-
тацій. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р.
Захищено дисертацій (разом): 44 36 

докторських 10 6
кандидатських 34 30

виконувалось дисертацій (разом): 288 265
докторських 66 72
кандидатських 222 193

з них для практичної фармації, медицини,  
хіміко-фармацевтичних підприємств (разом): 70 80

докторських 3 3
кандидатських 67 77

Проходять підготовку: 
в докторантурі (разом), з них 5 5

громадяни України (держбюджет) 4 4
громадяни України (контракт) – –
іноземні громадяни (контракт) 1 1

в аспірантурі (разом), з них 106 105
громадяни України (держбюджет) 52 55
громадяни України (контракт) 39 33
іноземні громадяни (контракт) 15 17

Проходять цільову підготовку для фармфакультетів: 10 асп. 8 асп.
донецький державний медичний університет 4 асп. 2 асп.
одеський державний медичний університет 3 асп. 3 асп.
вінницький національний медичний університет 1 асп. 1 асп.
Буковинський державний медичний університет 1 асп. 2 асп.
Житомирський базовий фармацевтичний коледж 1 асп. –

в університеті високими темпами проводиться підготовка науково-педагогічних кад-
рів вищої кваліфікації. 

Докторські та кандидатські дисертації, захищені у 2014/2015 н. р.

технологічна школа

докторські дисертації – 4
1 Бобрицька Лариса олександрівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. дмитрі євський д. і.)
2 Гриценко віта іванівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. рубан о. а.)
3 коваленко світлана Миколаївна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. Баранова і. і.)
4 куценко сергій анатолійович (наук. консультант – д. фарм. н., проф. рубан о. а.)
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кандидатські дисертації – 4
1 Безпала Юлія олександрівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Баранова і. і.)
2 Гончарова анастасія андріївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Баранова і. і.)
3 івахненко олена Леонідівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. стрілець о. П.)
4 Мельник Галина Миколаївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. ярних т. Г.)

Школа управління економіки у фармації
докторські дисертації – 1

1 Мусоєв сафол Мірахмадович (докторант кафедри соціальної фармації, громадянин респуб-
ліки таджикистан)
кандидатські дисертації – 7

1 адонкіна вікторія Юріївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Міщенко о. я.)
2 Городецька вікторія іванівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. коваленко с. М.)
3 карло володимир всеволодович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. котвіцька а. а.)
4 Лобова інна олександрівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. котвіцька а. а.)
5 самборський олег степанович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. слободянюк М. М.)
6 телепнева ольга святославівна (наук. керівник – проф. Бубенко П. т.)
7 терещенко Любов володимирівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. немченко а. с.)

фармакогностична школа

докторські дисертації – 1
1 ільїна тетяна василівна (наук. консультант – д. фарм. н., проф. ковальова а. М.)

кандидатські дисертації – 6
1 зотікова ольга анатоліївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. кисличенко в. с.)
2 кацуба ігор костянтинович (наук. керівник – д. фарм. н., проф. кисличенко в. с.)
3 Мусієнко катерина сергіївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. кисличенко в. с.)
4 сахацька інна Михайлівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. кисличенко в. с.)
5 сущук наталія анатоліївна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. кисличенко в. с.)
6 Юрченко наталія сергіївна (наук. керівник – к. фарм. н., доц. ільїна т. в.)

Школа хіміків-синтетиків

кандидатські дисертації – 7
1 андреєва ксенія володимирівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Українець і. в.)
2 валієв абдуджаббор халкуллоєвич (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Георгіянц в. а.)
3 девяткіна анна олександрівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. ісаєв с. Г.)
4 коретнік оксана іванівна (наук. керівник – д. хім. н., проф. БлажеєвськийМ. Є.)
5 криванич ольга валеріївна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Українець і. в.)
6 куликовська кристина Юріївна (наук. керівник – д. хім. н., проф. Журавель і. о.)
7 скупа ольга олегівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. Георгіянц в. а.)

медико-фармацевтична школа

кандидатські дисертації – 6
1 Жиляєв станіслав олександрович (наук. керівник – д. мед. н., проф. Штриголь с. Ю.)
2 колос олександр Миколайович (наук. керівник – д. мед. н., проф. зайченко Г. в.)
3 Литвиненко Ганна Леонідівна (наук. керівник – д. фарм. н., проф. яковлєва Л. в.)
4 Малоштан анастасія володимирівна (наук. керівник – д. біол. н., проф. загайко а. Л.)
5 Мінаєва аліна олексіївна (наук. керівник – д. мед. н., проф. кононенко н. М.)
6 Шатілов олександр володимирович (наук. керівник – д. мед. н., проф. Штриголь с. Ю.)

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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участь докторів наук, професорів у підготовці  

науково-педагогічних кадрів
за станом на 01.09.2015 р. 

Прізвище, ім’я та 
по батькові наукового 

керівника  
(консультанта)

Підготовлено виконується разом  
дисертацій

підготовлено/  
готується докт. наук канд. наук докт. дис. канд. дис.

алмакаєва Л. Г. – 4 1 – 4/1
андрюкова Л. М. – 2 – 1 2/1
артеменко а. П – – – – 0/0
Баранова і. і. 1 5 1 5 6/6
Башура о. Г. 2 8 – 1 10/1
Бездєтко н. в. – – – 1 0/1
Безуглий П. о. 3 19 – 1 22/1
Березнякова а. і. 11 31 – – 42/0
Березнякова М. Є. – – – – 0/0
Березнякова н. Л. – – – – 0/0
Блажеєвський М. Є. – 9 1 2 9/3
Бобрицька Л. о. – – – 2 0/2
Бондар в. с. – 7 1 – 7/1
ведерникова і. о. – – – 1 0/1
вишневська Л. і. – 4 – 4 4/4
владимирова і. М. – – – 1 0/1
волковой в. а. – 4 – 3 4/3
Галій Л. в. – – – – 0/0
Гарна с. в. – 1 – 1 1/1
Георгіянц в. а. 5 13 5 9 18/14
Гладух Є. в. 1 8 2 6 9/8
Гладченко о. М. – 3 – 2 3/2
Гонтова т. М. – – – 4 0/4
Гриценко в. і. – – – – 0/0
Гриценко і. с. 1 5 – – 6/0
дем’яненко в. Г. – 5 – 1 5/1
деримедвідь Л. в. – 1 – 3 1/3
діхтярьов с. і. – – 1 2 0/3
дмитрієвський д. і. 4 14 1 – 18/1
доброва в. Є. – – – 1 0/1
дроговоз с. М. 10 30 2 4 40/6
Євтіфєєва о. а. – 2 1 2 2/3
Євтушенко о. М. – – – 1 0/1
Журавель і. о. – токс. хім. – 1 – 5 1/5
Журавель і. о. – хПс – 2 1 2 2/3
загайко а. Л. – 4 3 5 4/8
зайцев о. і. – 2 – – 2/0
зайченко Г. в. – 5 – 3 5/3
зубков в. о. – – – 1 0/1
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Прізвище, ім’я та 
по батькові наукового 

керівника  
(консультанта)

Підготовлено виконується разом  
дисертацій

підготовлено/  
готується докт. наук канд. наук докт. дис. канд. дис.

зупанець і. а. 5 18 – 5 23/5
іванова к. а. – – 1 1 0/2
ільїна т. в. – 1 – – 1/0
кабачний в. і. 2 2 – – 4/0
кайдалова Л. Г. – – 1 2 0/3
кисличенко в. с. 3 25 3 6 28/9
кіреєв і. в. – 1 – 3 1/3
коваленко св. М. – – – 1 0/1
ковальов в. М. 4 23 2 1 27/3
ковальов с. в. – 2 – – 2/0
ковальова а. М. 1 5 1 3 6/4
кокодій М. Г. – – 1 – 0/1
колісник с. в. – 1 – – 1/0
комісаренко а. М. 1 4 – – 5/0
кононенко н. М. – 4 1 3 4/4
котвіцька а. а. – 5 2 6 5/8
котенко о. М. – – – 1 0/1
кошовий о. М. – 1 – 5 1/5
кравченко в. М. – – – 1 0/1
крижна с. і. – – – 1 0/1
кузнецов і. е. – – – – 0/0
кузнєцова в. М. – 2 – – 2/0
Левачкова Ю. в. – – – 1 0/1
Левітін Є. я. 1 2 – 1 3/1
Литвинова о. М. – 1 – – 1/0
Малоштан Л. М. – 13 3 3 13/6
Малий в. в. – – – 1 0/1
Маміна о. о. – 2 – 1 2/1
Мерзлікін с. і. – 4 – 1 4/1
Міщенко о. я. – 1 – – 1/0
Мороз в. в. – 2 – – 2/0
набока о. і. – – – 2 0/2
немченко а. с. 4 21 – 3 25/3
Павлій о. і. 2 4 – – 6/0
Панфілова Г. Л. – 2 – 1 2/1
Пашнєв П. д. – 7 2 – 7/2
Перехода Л. о. – – – 2 0/2
Пестун і. в – 2 – – 2/0
Перцев і. М. 2 21 – – 23/0
Пєнкін Ю. М. – – 1 2 0/3
Півень о. П. – 1 – 1 1/1
Підпружніков Ю. в. – 5 – – 5/0
Пімінов о. Ф. 1 9 – 2 10/2

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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Прізвище, ім’я та 
по батькові наукового 

керівника  
(консультанта)

Підготовлено виконується разом  
дисертацій

підготовлено/  
готується докт. наук канд. наук докт. дис. канд. дис.

Половко н. П. – 3 – 1 3/1
Попов с. Б. – 6 – – 6/0
Попова н. в. – 2 – – 2/0
Посилкіна о. в. 1 8 3 5 9/8
риженко і. М. – 2 – 1 2/1
рубан о. а. 2 3 – 4 5/4
сагайдак-нікітюк р. в. – – – 1 0/1
сахарова т. с. – – – 2 0/2
сербін а. Г. 1 6 – – 7/0
слободянюк М. М. – 3 – 1 3/1
стрєльніков Л. с. 1 7 – 1 8/1
стрілець о. П. – 1 – – 1/0
стороженко і. П. – – – 1 0/1
стрижаченко о. в. – – – – 0/0
супрун е. в. – – – – 0/0
таран с. Г. – 4 – – 4/0
тіманюк в. о. – 1 – 1 1/1
тихонов о. і. 11 60 2 3 71/5
ткачова о. в. – – – – 0/0
толочко в. М. 8 29 2 1 37/3
торянік е. Л. – – – 1 0/1
тюпка т. і. – 1 – 3 1/3
Українець і. в. 2 19 1 2 21/3
Філімонова н. і. – 5 1 1 5/2
Філіпцова о. в. – – 1 2 0/3
хворост о. П. 2 9 1 4 11/5
хохленкова н. в. – 2 – 1 2/1
Цубанова н. а. – – – 0/0
Черних в. П. 14 42 2 1 56/3
Чуєшов в. і. 3 26 – 1 29/1
Шемчук Л. а. – 5 – 4 5/4
Штриголь с. Ю. 2 13 1 5 15/6
Шульга Л. і. – – – – 0/0
Щокіна к. Г. – 3 1 – 3/1
яковлєва Л. в. 7 24 – 4 31/4
ярних т. Г. 3 11 2 4 14/6
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освітНЯ ДіЯльНість

організація та проведення прийому абітурієнтів
вступна кампанія 2014 року проводилась відповідно до чинного законодавства і згід-

но з планом роботи та Правилами прийому до національного фармацевтичного універ-
ситету.

Прийом 2014 року проведено прозоро та відкрито: забезпечений прийом на всі фор-
ми навчання; своєчасно оприлюднювались рейтингові списки та списки осіб, рекомен-
дованих до зарахування на навчання; до абітурієнтів своєчасно доводилась інформація 
щодо рішень приймальної комісії. Формування рейтингових списків та наказів на зара-
хування проводилось в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

згідно з Планом Моз України в 2014 р. за державним замовленням на перший курс 
зараховано 20 осіб, зокрема і за цільовим прийомом сільської молоді харківської області –  
5, пільговий контингент – 4 особи.

План державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців на 
2014 рік виконаний повністю.

загальна кількість зарахованих до нФаУ на всі курси за всіма формами навчання ві-
тчизняних студентів склала 1819 осіб:

Факультет Бакалаври,  
спеціалісти Магістри

фармацевтичний
Фармація 488 44
Медико-фармацевтичний
клінічна фармація 86 6
технологія парфумерно-косметичних засобів 73 –
Лабораторна діагностика 37 24
Педагогіка вищої школи – 43

Промислової фармації
технологія фармацевтичних препаратів 64 –
якість, стандартизація та сертифікація 14 65
Біотехнологія 45
Промислова біотехнологія – 11
Фармацевтична біотехнологія – 31

економіки та менеджменту
економіка підприємства 21 –
економіка підприємства (за видами економічної діяльності) – 27
Маркетинг 12 24
Менеджмент 9 –
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Факультет Бакалаври,  
спеціалісти Магістри

Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності) – 14

Логістика – 3
адміністративний менеджмент – 19

факультет ступеневої фармацевтичної освіти
Фармація 630 29
разом: 1479 340

Профорієнтаційна робота
на початку 2014/2015 н. р. приймальна комісії розробила Концепцію організації 

профорієнтаційної роботи Нфау, яка була розглянута та затверджена ректоратом 
нФаУ і стала першим кроком на шляху сертифікації роботи приймальної комісії щодо 
вимог міжнародного стандарту іSO 9001:2008. Питання профорієнтаційної роботи систе-
матично розглядались на засіданнях ректорської та вченої рад університету. вся робота 
проводилась під безпосереднім керівництвом ректора університету.

Протягом навчального року презентація університету проводилась під час тради-
ційних профорієнтаційних заходів: на «днях відкритих дверей», на виїзних «днях нФаУ» 
у регіонах України; на виставках; наукових семінарах, форумах та конференціях; на кур-
сах підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директорів, учителів хімії та біо-
логії) загальноосвітніх навчальних закладів харківської області на базі харківської акаде-
мії неперервної освіти; на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів фармації під час 
відряджень до інших регіонів України викладачів і слухачів іПксФ. студентський актив 
денної форми навчання презентував університет під час канікул і проходження навчаль-
ної та виробничої практики в регіонах України. студенти заочної форми навчання та ви-
пускники проводили відповідну роботу в аптечних установах, фармацевтичних фірмах, 
на заводах і фабриках. 

для абітурієнтів були підготовлені презентаційно-інформаційні матеріали:
• кольорові плакати про спеціальності нФаУ формату а3 та а4;
• листівки з інформацією про умови прийому до нФаУ: для випускників загально-

освітніх навчальних закладів, для молодших спеціалістів та бакалаврів, а також 
для осіб, які бажають вступити до магістратури або отримати другу вищу освіту;

• таблиці періодичної системи д. і. Менделєєва з брендовою символікою нФаУ 
українською та російською мовами;

• довідник «абітурієнту нФаУ 2015»;
• 2 спеціалізовані випуски газети «Молодість фармації» для абітурієнтів;
• презентаційно-інформаційні матеріали про спеціальності нФаУ;
• презентаційно-інформаційні матеріали для розміщення у вагонах метрополі-

тену м. харкова з контактними даними консультаційного центру приймальної 
комісії.

загальна кількість розповсюдженої інформаційно-презентаційної продукції склала 
понад 52 600 примірників.

інформація про умови прийому до нФаУ була розміщена приймальною комісією 
у 8 спеціалізованих виданнях для абітурієнтів в областях України загальним тиражем 
близько 130 тисяч примірників.

Деканат ступеневої фармацевтичної освіти координував профорієнтаційну ро-
боту кафедр з коледжами та училищами медичного та фармацевтичного профілів. ректор 
і декани факультетів особисто відвідали провідні внз і-іі рівнів акредитації. 
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з метою реалізації концепції неперервної ступеневої фармацевтичної освіти та за-
лучення до нФаУ випускників медичних коледжів та училищ приймальна комісія під-
готувала матеріали для проведення фахового пілотного тестування з базових дисциплін 
медико-фармацевтичного профілю. У 2014/2015 н. р. 5 деканатів і 11 кафедр нФаУ прове-
ли виїзне тестування у 22 навчальних закладах і-іі рівнів акредитації, у якому взяли участь 
1 637 студентів училищ і коледжів. за результатами тестування кожен його учасник отри-
мав сертифікат та іменний лист-запрошення на навчання до нФаУ.

одним із аспектів наближення вчительської спільноти м. харкова та області до без-
коштовних освітянських послуг нФаУ була послідовна співпраця приймальної комісії 
з харківською академією неперервної освіти (хано). за планом спільної роботи було 
проведено 9 профорієнтаційних заходів у межах проекту «Нфау – вчитель – абітурієнт» 
з учителями хімії та біології шкіл харківської області. для подальшої співпраці з уні-
верситетом учителі традиційно отримали пропозиції кафедр нФаУ з переліком лекцій, 
практичних занять та екскурсій для учнів 9-11 класів, що дозволило долучити до співпра-
ці 151 школу міста та області. 

на запрошення хано приймальна комісія нФаУ була представлена у складі фахово-
го журі в номінації «хімія» обласного туру всеукраїнського конкурсу «вчитель року – 2015», 
під час якого оцінювалися номінації: відкритий урок, заняття «майстер-клас», сайт (блог) 
учителя, навчальний проект, письмове тестування з хімії.

ефективною виявилась співпраця з відділами освіти Жовтневого, Ленінського, Мос-
ковського районів м. харкова та дергачівського району харківської області при проведенні 
спільних методичних нарад учителів хімії та біології на базі кафедр нФаУ із залученням 
провідних фахівців нФаУ, що дало можливість учительській спільноті міста скориста-
тись навчально-методичним надбанням університету.

другий рік поспіль приймальна комісія нФаУ брала участь у профорієнтаційно-
му заході «Ярмарок вишів» у межах діючої програми «обираємо професію крок за 
кроком» на запрошення харківської обласної бібліотеки для юнацтва за підтримки де-
партаменту культури і туризму хода та департаменту освіти харківської міської ради. 
17 квітня представники університету брали участь в акції «вища школа Харківщини – 
сільському абітурієнту», яка проходила у краснокутському районі харківської області. 
16 травня куп’янською гімназією № 1 було організовано захід «День науки», в якому 
брали участь представники приймальної комісії, проведено спілкування зі школярами 
за темою «Наука і освіта в житті людини».

22 травня університет взяв участь у масштабному заході з популяризації науки се-
ред дітей і молоді «Наукові пікніки», організованому цього року україно-польським 
соціальним проектом «Наукові пікніки в україні», харківським міським громадським 
об’єднанням «Центр розвитку громад», департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту 
харківської міської ради та харківським міським центром дозвілля молоді.

для безпосередньої зустрічі абітурієнтів та їх батьків з керівництвом університету, 
деканами, співробітниками та студентами було проведено 6 «Днів відкритих дверей». 

У квітні цього року вже вчетверте подією став «Ярмарок спеціальностей», органі-
зований і проведений спільними зусиллями приймальної комісії, деканатів, кафедр та 
харківським обласним центром зайнятості.

для організації виїзних «Днів Нфау» приймальна комісія активно співпрацює з цен-
трами зайнятості (Цз), центрами довузівської підготовки, з управліннями освіти і науки 
та охорони здоров’я державних адміністрацій усіх рівнів. на запрошення центрів зайня-
тості відбулися виїзди до 33 міст 8 областей України (дніпропетровської, київської, Ми-
колаївської, Полтавської, сумської, харківської, Чернігівської, Черкаської). 

загалом протягом 2014/2015 н. р. було проведено 49 презентацій університету в міс-
тах України.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.

32



зміни у суспільно-політичному житті країни, певний рівень соціальної напруги при-
вели до пошуку нових форм співпраці приймальної комісії в регіонах України – за попе-
редньою домовленістю з Цз, управліннями освіти різних рівнів було забезпечено достав-
ку інформаційно-презентаційних матеріалів про нФаУ кур’єрською поштою з метою їх  
подальшого розповсюдження під час регіональних профорієнтаційних заходів. до 45 уста- 
нов 18 областей України (волинської, дніпропетровської, донецької, Житомирської, івано-Фран- 
ківської, київської, кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, одеської, Пол-
тавської, рівненської, сумської, херсонської, хмельницької, Черкаської, Чернігівської) було 
надіслано понад 32575 інформаційно-рекламних комплектів.

святкові привітання ректора до новорічних свят та до свята 8 Березня були надісла-
ні до 320 обласних, міських, районних центрів зайнятості та до 170 освітянських установ 
різних рівнів.

одним з найвідповідпльніших аспектів діяльності приймальної комісії була і зали-
шається спільна профорієнтаційна робота з кафедрами нФаУ, яка координувалась за 
допомогою планових семінарів профорієнтаційного активу кафедр (7 засідань протягом 
року). семінари сприяли обміну досвідом, упровадженню інноваційних і креативних 
підходів до профорієнтаційної роботи, проводився аналіз поточних звітів приймальної 
комісії перед ректоратом й ученою радою. Узгоджений розподіл навчальних закладів 
м. харкова, області та регіонів України за кафедрами університету забезпечив системну 
співпрацю професорсько-викладацького складу університету зі школами на постійній 
основі. за результатами роботи було укладено 225 договорів про співпрацю зі школами 
м. харкова та областей України, постійною роботою охоплено 95 % шкіл м. харкова.

за звітний період кафедрами було організовано і проведено понад 120 заходів для 
учнів шкіл харкова та області, а саме: науково-популярні лекції, екскурсії до музею нФаУ 
та лабораторій, практичні та лабораторні заняття тощо. Провідні викладачі хімічних, 
біологічних, гуманітарних кафедр залучалися до проведення «тижнів хімії та біології» 
у школах, до суддівства предметних шкільних олімпіад (8), виконання та рецензування 
робіт Ман (15), участі у «Днях науки» в харкові та області (м. куп’янськ).

за підсумками профорієнтаційної роботи кафедр за 2013/2014 навчальний рік були 
визначені лідери у таких номінаціях: «Кращий організатор» – кафедра фармакотера-
пії за проведення профорієнтаційних заходів із залученням кафедр нФаУ; «Креативно 
та самовіддано» – кафедра патологічної фізіології за найбільшу кількість прочита-
них лекцій; «Професійна завзятість» – кафедра біотехнології за досконале поєднання 
популяризації спеціальності з проведенням практичних занять та екскурсій кафедрою; 
«відкриття року» – кафедра мікробіології, вірусології та імунології як така, що під-
няла профорієнтаційну роботу в 2013/2014 н. р. на якісно новий рівень; «і один у полі 
воїн» – кафедра біології – маленький колектив, а обсяг робіт великий. 

навчальною частиною нФаУ організовано та проведено навчання майбутніх абіту-
рієнтів на вечірніх та заочних підготовчих курсах, сертифікати-запрошення отримали 17 
майбутніх абітурієнтів. 

деканати факультетів разом з кафедрами проводили систематичну профорієнта-
ційну роботу серед школярів, брали участь в учнівських олімпіадах з хімії та біології.

інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації нФаУ проводив роботу се-
ред слухачів щодо можливостей отримання післядипломної освіти в університеті, спри-
яв формуванню батьківського впливу на вибір дітей, популяризуючи створення фарма-
цевтичних династій.

зміцненню взаємодії з цільовою аудиторією сприяє вичерпна інформація про уні-
верситет та спеціальності на офіційному сайті Нфау в розділі «абітурієнт», який по-
стійно оновлюється і містить: правила прийому до нФаУ в 2015 р., інформацію про дні 
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відкритих дверей, перелік і терміни прийому документів, перелік конкурсних предметів, 
умови прийому молодших спеціалістів і бакалаврів, правила вступу до магістратури, 
умови отримання другої вищої освіти тощо.

створення нових сторінок «студентський штаб абітурієнт» і «тестування вступ-
ників» привело до суттєвого збільшення звернень на сайт. У розділі «анкета абітурієн-
та» станом на 30.04.15 р. зареєструвалися 525 абітурієнтів з 25 областей України. Усі за-
реєстровані абітурієнти отримують на свої електронні адреси всі новини, які стосуються 
вступу та навчання в університеті. оптимізації рекламної кампанії сприяє також щотиж-
неве розсилання персоналізованих повідомлень, електронне опитування абітурієнтів на 
базі платформи GoogleForms.

Працівниками приймальної комісії постійно проводиться робота в соціальних ме-
режах: «вконтакте», «Twitter», «одноклассники», «Facebook», «Blogger».

сторінка «вконтакте» працює з березня 2011 року, загальна кількість розміщеної ін-
формації – 423, кількість учасників групи – 1545. кількість переглядів склала 59 887 з 30 кра-
їн світу та 76 міст України. для абітурієнтів доступні посилання на 24 електронні сторін-
ки; 19 фотоальбомів про університет, в яких розміщено 670 фотографій; 30 відеозаписів; 
створено 20 тем для обговорення. Приділяється увага питанням користувачів: загальна 
кількість поставлених запитань – 674. в on-line анкетуванні взяли участь 700 майбутніх 
абітурієнтів. Учасники мережі активно спілкуються між собою, налагоджують контакти, 
діляться своїми думками, досвідом, знаннями, а також новинами, інформацією, відео та 
фото.

У соціальній мережі «одноклассники» сторінка працює з березня 2011 року, загаль-
на кількість новин – 236; кількість учасників групи – 213; кількість переглядів 5808. для абітурі-
єнтів доступні фотоальбоми та відеозаписи про спеціальності, університет, «дні відкри-
тих дверей», виставки, наш харків, свято «Посвята у студенти», інтерв’ю ректора.

У соціальній мережі «Facebook» загальна кількість новин – 423, кількість учасників 
групи – 442; кількість переглядів 9 000.

У мікроблогах «Twitter» та «Blogger» приймальна комісія розміщує анонси, опера-
тивну інформацію, дає корисні посилання.

Постійно діючий консультаційний центр приймальної комісії щомісяця відвідують 
близько 100 осіб.

за даними реєстрації, за звітний період до нас звернулись потенційні абітурієнти  
з 24 областей України та ар крим.

Контингент усіх категорій, що навчаються у Нфау. У 2014/2015 н. р. кількість здо-
бувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, слухачів та інтернів іПксФ, магістрантів 
(наукових) досяг 16838 осіб:

• студенти нФаУ – 9370
• студенти коледжу нФаУ – 1840
• Магістранти (наукові) – 13
• аспіранти – 105
• докторанти – 4
• здобувачі – 160
• слухачі та інтерни іПксФ – 5076
• Підготовка до вступу у внз іноземних громадян – 162
• Підготовка до вступу у внз громадян України – 107
Набір 2014 року – 2603 особи 
випуск 2014/2015 н. р. – 2796 фахівців 

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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Контингент студентів Нфау і коледжу за спеціальностями 
та кваліфікаційними рівнями підготовки 

(станом на 01.01.2015 р.)

Університет денна вечірня заочна
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Форма фінансування
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фармація
спеціаліст 111 1 1816 4 – 2 3969 3 5906

7456
магістр – – 12 1231 29 – 72 206 1550

технологія парфу-
мерно-косметичних 
засобів

спеціаліст – – 168 – – – 279 1 448
450

магістр – – – 1 – – 1 – 2

Клінічна фармація
спеціаліст – – 124 – – – 138 – 262

273
магістр – – – 3 2 – 6 – 11

лабораторна  
діагностика

бакалавр – – 174 14 – – - – 188
226

магістр – – 38 – – – - – 38

технологія фармацев-
тичних препаратів

спеціаліст 1 – 92 – – – 123 – 216
222

магістр – – – 4 – – 2 – 6

Біотехнологія бакалавр – – 125 – – – 30 – 155
179Промислова  

біотехнологія магістр – – 8 – 9 – 7 – 24

фармацевтична  
біотехнологія магістр – – 31 – – – – – 31 31

економіка  
підприємства бакалавр – – 65 1 – – 30 – 96

135економіка підприєм-
ства (за видами економіч-
ної діяльності)

спеціаліст – – – – – – 4 – 4

магістр – – 23 – – – 12 – 35

маркетинг
бакалавр – – 32 – – – 28 – 60

88
магістр – – 17 – – – 11 – 28

менеджмент бакалавр – – 25 – – – 17 – 42

72
менеджмент організа-
цій і адміністрування 
(за видами економічної 
діяльності)

спеціаліст – – – – – – 19 – 19

магістр – – 11 – – – – – 11

логістика магістр – – 11 – – – – – 11 11

Якість, стандартиза-
ція та сертифікація

спеціаліст – – – 2 – 35 – 37
127

магістр – – 18 2 21 – 48 1 90

адміністративний 
менеджмент магістр – – 6 – 7 – 23 – 36 36

Педагогіка вищої 
школи магістр – – 9 – 12 – 43 – 64 64

разом студентів університету 112 1 2805 1260 82 2 4897 211 9370 9370
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коледж нФаУ денна вечірня заочна
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Фармація
молодший 
спеціаліст 4 – 921 10 – – 664 8 1607

1666
бакалавр – – 59 – – – – – 59

аналітичний контроль
 якості хімічних сполук

молодший 
спеціаліст – – 84 – – – – – 84 84

виробництво фарма-
цевтичних препаратів

молодший 
спеціаліст – – 90 – – – – – 90 90

разом студентів коледжу 4 – 1154 10 – – 664 8 1840 1840

загальний контингент студентів 
університету та коледжу 116 1 3961 1270 82 2 5561 219 11210 11210

випуск студентів у 2014/2015 н.р. 

університет

спеціальність рівень  
підготовки

денна вечірня заочна
разом

бюджет контракт контракт бюджет контракт 

фармація
вітч.

спеціаліст 33 340 – – 876 1249
магістр – 12 28 – 42 82

іноз. магістр – 261 – – 18 279
технологія парфумерно-
косметичних засобів

спеціаліст – 37 – – 55 92
магістр – – – – 1 1

Клінічна  
фармація

вітч.
спеціаліст – 13 – – 15 28
магістр – – 2 – 2 4

іноз. магістр – 2 – – – 2
технологія  
фармацевтичних 
препаратів

вітч.
спеціаліст – 16 – – 14 30

магістр – – – – 3 3

Промислова  
біотехнологія

бакалавр – 8 – – 9 17
магістр – 5 2 – – 7

фармацевтична  
біотехнологія магістр – 6 – – – 6

лабораторна  
діагностика

вітч.
бакалавр 51 – – – 51
магістр – 13 – – – 13

іноз. бакалавр – 3 – – – 3

економіка  
підприємства

бакалавр – 10 – – 12 22
спеціаліст – – – – 4 4
магістр – 1 – – 7 8

маркетинг
бакалавр – 7 – – 10 17
магістр – – – – 4 4

менеджмент  
організацій

бакалавр – 5 – – 12 17
спеціаліст – – – – 9 9
магістр – 6 – – – 6

логістика магістр 9 – – – 9
Якість,  
стандартизація 
та сертифікація

вітч.
спеціаліст – 2 – 19 21
магістр – 14 17 – 22 53

іноз. магістр – 1 – – – 1
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спеціальність рівень  
підготовки

денна вечірня заочна
разом

бюджет контракт контракт бюджет контракт 
Педагогіка вищої школи магістр – 9 12 – 22 43
адміністративний  
менеджмент магістр – 6 7 – 15 28

разом по університету
33 835 70 – 1171

2109
868 70 1171

Коледж Нфау

фармація

вітч. молодший 
спеціаліст 4 – – 178 559

іноз. молодший 
спеціаліст – – – 1 5

вітч. бакалавр – – – – 58
аналітичний контроль 
якості хімічних  
лікарських сполук

молодший 
спеціаліст – – – – 43

виробництво фармацев-
тичних препаратів

молодший 
спеціаліст – – – – 22

разом по Коледжу
4 – – 179

687
508 – 179

університет і Коледж Нфау

раЗом
37

70
– 1350

2796
1376 1350

Забезпечення якості вищої фармацевтичної освіти
в Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провід-

них галузей розвитку суспільства. стратегічні напрямки розвитку вищої освіти визначені 
конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», національ-
ною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами кабінету 
Міністрів України.

національний фармацевтичний університет надавав освітні послуги, пов’язані з одер-
жанням 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

1202 Фармація

7.12020101 Фармація
8.12020101 Фармація
7.12020104 технологія парфумерно-косметичних засобів
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
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напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців
Галузь знань код та назва спеціальності

0305 економіка та 
підприємництво

6.030504 економіка підприємства
7.03050401 економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
8.03050401 економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
6.030507 Маркетинг 
7.03050701 Маркетинг
8.03050701 Маркетинг

0306 Менеджмент  
і адміністрування

6.030601 Менеджмент
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еконо-
мічної діяльності)
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами еконо-
мічної діяльності) 
8.03060107 Логістика

0514 Біотехнологія

6.051401 Біотехнологія
7.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140101 Промислова біотехнологія
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія

1801 специфічні 
категорії

7.18010010 якість, стандартизація, сертифікація
8.18010010 якість, стандартизація, сертифікація
8.18010021 Педагогіка вищої школи
8.18010018 адміністративний менеджмент 

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 вченою радою і затверджуються ректором 
університету.

велика увага у нФаУ приділяється якості навчання та оптимізації навчального про-
цесу. якість освіти відіграє важливу роль і розглядається як необхідна умова конкуруван-
ня 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, методичному забезпеченню навчального процесу, на-
укової роботи, підготовки наукових кадрів, інформатизації та комп’ютеризації, видавни-
чої діяльності тощо.

рейтинг у галузевому моніторингу моЗ україни
Міністерство охорони здоров’я у 2014 року вперше здійснило галузевий моніторинг 

діяльності вищих навчальних закладів іV рівня акредитації та закладів післядипломної 
освіти Моз України за минулий 2013 рік. за результатами ранжування нФаУ посів 9 за-
гальне рангове місце. за результатами сумарної оцінки діяльності за 2014 рік наш універ-
ситет набрав найбільшу кількість балів і посів перше місце.

Позиціонування Нфау за результатами рейтингового оцінювання в 2015 р.:
1. навчально-методична робота – 12 місце (в 2014 р. – 17 місце).
2. наукова діяльність – 1 місце (в 2014 р. – 5 місце).
3. кадрова політика – 1 місце (в 2014 р. – 2 місце).
4. Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи – 1 місце (в 2014 р. – 10 місце).
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5. виховна робота – 14 місце (в 2014 р. – 10 місце).
6. Лікувальна робота – 7 місце (в 2014 р. – 16 місце).
7. Матеріально-технічне забезпечення – 9 місце (в 2014 р. – 10 місце).
8. Фінансова і господарська діяльність – 6 місце (в 2014 р. – 8 місце).
за результатами наукової діяльності, кадрової політики, міжнародного, державного 

та галузевого визнання роботи, фінансово-господарської діяльності за шкалою успішнос-
ті нФаУ визнано успішним. за результатами лікувальної роботи – досить успішним, а за 
результатами матеріально-технічного забезпечення – частково успішним. навчальна та 
виховна робота в університеті потребує поліпшення.

так, аналіз результатів за розділами свідчить про необхідність поліпшення таких 
основних показників:

З розділу «лікувальна робота»: 
збільшення кількості викладачів, які працюють позаштатними спеціалістами Моз 

України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) дер-
жавних адміністрацій;

збільшення кількості нововведень з лікувально-діагностичної роботи, включених до 
Галузевого реєстру нововведень Моз України.

З розділу «матеріально-технічне забезпечення»: 
підвищення забезпеченості комп’ютерами, що використовуються у навчальному про-

цесі, приєднаними до мережі інтернет;
збільшення місць колективного використання електронних інформаційних ресурсів 

(електронні читальні зали з вільним безпровідним інтернет-доступом);
збільшення кількості навчальних місць у навчально-тренінгових центрах або відпо-

відних підрозділах.
наукова діяльність, кадрове забезпечення, міжнародна діяльність дають основу для 

подальшого закріплення позиції нФаУ як кращого вищого навчального закладу фарма-
цевтичного напрямку в Україні та країнах снд, забезпечення гідної позиції у європей-
ських і світових рейтингах вишів за якістю освітніх послуг. 

Продовжено системну роботу з підвищення рівня володіння науково-педагогічними 
працівниками англійською мовою:

кількість нПП, що мають доку-
мент, який засвідчує рівень володін-
ня англійською мовою

205 
(33%) з них

пороговий просунутий в2 та про-
фесійного володіння с1

163

передпороговий а2 і пороговий в1 42
кількість нПП, які закінчили мовну 
підготовку на базі кафедри інозем-
них мов нФаУ в 2014 / 2015 н.р.

110 з них
пороговий просунутий в2 і профе-
сійного володіння с1

38

передпороговий а2 і пороговий в1 72
кількість нПП, які продовжують 
мовну підготовку на базі кафедри 
іноземних мов нФаУ

64 з них
пороговий просунутий в2 і профе-
сійного володіння с1

8

передпороговий а2 і пороговий в1 56

Продовжено роботу з розробниками та групою технічної підтримки автоматичної 
системи управління університетом з удосконалення модуля «навчальний відділ», що зро-
било можливим автоматизувати розрахунок педагогічного навантаження викладачів, 
що працюють на умовах погодинної оплати; перерозподіл педагогічного навантаження 
нПП на протязі семестру (н. р.); більш детальний розрахунок і розподіл педагогічного 
навантаження за державною атестацією.

39

освітня діяльність



У 2014/2015 н. р. уведені в дію:
• навчально-тренінговий центр спеціальності «Лабораторна діагностика» галузі 

знань «Медицина» на 17 посадкових місць.
• навчально-тренінгова лабораторія спеціальності «Біотехнологія» на 22 посадко-

вих місця.
• навчально-тренінговий центр спеціальності «технологія парфумерно-косметич-

них засобів» на 17 посадкових місць.

У 2014/2015 н. р. збільшена кількість навчальних площ кафедр за рахунок реконструк-
ції та перерозподілу допоміжних площ:

• Біотехнології – на 24 м2.
• Фармакоекономіки – на 11 м2.
• клінічної лабораторної діагностики – на 23 м2.

організовано та проведено підготовку 21 майбутнього абітурієнта до зно та вступу 
до нФаУ.

відповідно до плану проведення ліцензування та акредитації у 2014/2015 н. р. у націо- 
нальному фармацевтичному університеті проведено акредитаційну експертизу спеці-
альності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». відповідно до рішення акредитаційної 
комісії від 31 березня 2015 року (протокол № 115) збільшено ліцензований обсяг за спеці-
альністю 8.12020101 «Фармація» денної форми навчання до 500 осіб.

відповідно до рішення акредитаційної комісії від 22 вересня 2014 року (протокол № 112) 
отримано дозвіл на надання і отримання ліцензії на впровадження такої освітньої діяль-
ності:

 − підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України (термін дії –  
10 років);

 − підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади 
(термін дії – 10 років);

 − підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства з фармації (термін дії –  
10 років);

 − підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі знань 1202 «Фармація» з ліцензова-
ним обсягом 5000 осіб на рік;

 − підготовка в інтернатурі за спеціальностями «загальна фармація» та «клінічна 
фармація» з ліцензованим обсягом 1500 осіб.

відповідно до рішення акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 року (протокол 
№ 113) отримано дозвіл на надання й отримання ліцензії на впровадження такої освіт-
ньої діяльності:

 − підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спе-
ціальностями) в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей) (тер-
мін дії – 10 років);

 − підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів у галузі 1202 «Фармація» з ліцензованим обсягом 800 осіб на рік (тер-
мін дії – 5 років).

розроблено документи та ліцензовано підготовку робітничих професій на базі 
навчального центру «Перспектива» Національного фармацевтичного університе-
ту, а саме: 

• розроблено та затверджено концепцію освітньої діяльності навчального центру 
«Перспектива» національного фармацевтичного університету з надання освітніх 
послуг у сфері професійно-технічної освіти.
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• розроблено та затверджено Положення про освітню діяльність навчального цен-
тру «Перспектива» національного фармацевтичного університету.

• розроблено навчальні програми для кожної робітничої професії за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

відповідно до рішення акредитаційної комісії від 27.01.2015 року (протокол № 114) 
видано ліцензію серія ае № 636312 на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання. 
до ліцензії внесені такі професії:

код 5132 – Молодша медична сестра з догляду за хворими (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
код 8159 – Лаборант хімічного аналізу (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
код 5141 – Манікюрник (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
код 5141 – візажист (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
код 5141 – косметик (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
код 4222 – адміністратор (ліцензійний обсяг – 15 осіб)
Ліцензування та акредитація фіксують і оцінюють реальний стан готовності універ-

ситету до здійснення освітньої діяльності за заявленим напрямом, спеціальністю і освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем підготовки і перепідготовки фахівців.

ліцензійні іспити
сьогодні вища освіта України має використовувати кращі інноваційні технології за-

рубіжних 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», галузі 
знань «Медицина» напряму підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика», спеціаль-
ності 8.12010007 «Лабораторна діагностика», який застосовується у більшості розвинених 
країн світу як сертифікаційний іспит, що визначає необхідний для практичної діяльності 
фахівця рівень його професійної компетентності. 

Ліцензійні інтегровані іспити є складовою частиною державної атестації випускни-
ків і здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інте-
грованих іспитів фахівців з вищою освітою галузей знань «Медицина» і «Фармація».

експерти нФаУ брали участь у фаховій експертизі банку тестових завдань «крок-2.  
клінічна фармація», «крок-2. технологія парфумерно-косметичних засобів», «крок-Б. Ла-
бораторна діагностика», «крок-2. Лабораторна діагностика», які проходили у грудні 2014 р.  
і лютому 2015 р. у Центрі тестування при Моз України (м. київ).

експертами нФаУ розроблено 1600 нових тестових завдань українською, російською 
та англійською мовами для спеціальностей: «крок-1. Фармація» – 300, «крок-2. Фарма-
ція» – 300, «крок-2. клінічна фармація» – 200, «крок-2. технологія парфумерно-косме-
тичних засобів» – 200, «крок-2. Лабораторна діагностика» – 200, «крок-Б. Лабораторна 
діагностика» – 200, «крок. Лабораторна діагностика, магістри» – 200.

Провідними фахівцями університету розроблена структура змісту іспиту «крок 3. 
загальна фармація».

у 2014/2015 н. р. в університеті проведено:
01.10.2015 р. – крок-1. Фармація 
03.02.2015 р. – крок-2. Лабораторна діагностика
24.03.2015 р. – крок-1. Фармація і крок-1. Pharmacy (додаткове перескладання для 

студентів-іноземців)
26.05.2015 р. – крок-2. Фармація, крок-2. клінічна фармація, крок-2. технологія пар-

фумерно-косметичних засобів
27.06.2015 р. – крок-1. Фармація для студентів заочної форми навчання
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рік назва іспиту кількість  
студентів середній бал Місце  

у рейтингу внз
результати складання іспиту «крок-1»

2007 крок-1. Фармація 443 63,3 11
2008 крок-1. Фармація 398 64,8 8
2009 крок-1. Фармація 312 76,3 4
2010 крок-1. Фармація 332 83,5 4
2011 крок-1. Фармація 284 72,2 8
2012 крок-1. Фармація 283 73,3 4
2013 крок-1. Фармація 354 66,2 5
2014 крок-1. Фармація 176 79,1 7

результати складання іспиту «крок-2»
2009 крок-2. Фармація 426 72,6 8
2010 крок-2. Фармація 396 79,1 8
2011 крок-2. Фармація 314 83,1 8
2012 крок-2. Фармація 318 81,3 6
2013 крок-2. Фармація 279 85,4 6
2014 крок-2. Фармація 256 87,0 2

2015
крок-2. Фармація 372 81,0
крок-2. клінічна фармація 13 80,5
крок-2. тПкз 37 81,1

результати складання іспиту «крок» галузі знань «Медицина»

2015 крок-Б. Лабораторна  
діагностика 54 70,8

2015 крок-2. Лабораторна  
діагностика 13 69,1

уперше у 2014/2015 н. р. проходили такі ліцензійні інтегровані іспити:
крок-Б. Лабораторна діагностика
крок-2. клінічна фармація
крок-2. технологія парфумерно-косметичних засобів
крок-1. Фармація для студентів заочної форми навчання.
Ліцензійний іспит складається з метою встановлення відповідності рівня професій-

них знань і вмінь студентів вищого фармацевтичного закладу освіти (фармацевтичних 
факультетів) мінімально необхідному рівню кваліфікації відповідно до державних квалі-
фікаційних вимог.

методичне забезпечення навчального процесу
в університеті всі 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 

і центральної методичної ради (ЦМр) є експертиза змістовного наповнення підручників 
і навчальних посібників. Постійно проводиться аналіз і підготовка до розгляду на ЦМр 
всієї методичної літератури університету.

Щорічно затверджується план видання навчально-методичної літератури кафедр  
і структурних підрозділів університету.

Підручники та навчальні посібники видаються з грифами Моз і Мон України, зміс-
товне наповнення яких відповідає навчальним програмам. кожен підручник і навчаль-
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ний посібник, що надсилається до Моз і Мон України, відповідає вимогам наказу від 
16.02.2007 р. № 73/131 «Про затвердження Положення про порядок підготовки навчальної 
та навчально-методичної літератури для вищих медичних і фармацевтичних навчальних за-
кладів I-IV рівнів акредитації», проходить відповідну зовнішню та внутрішню експертизу.

у 2014/2015 н. р. колективами авторів отримано гриф моЗ україни «Національний 
підручник» ще на два підручника: «Управління фармацією» / в. М. толочко, і. в. Мі-
щенко, М. в. зарічкова та ін.; «організація фармацевтичного забезпечення населення». 
Частина і / а. с. немченко, в. М. назаркіна, Г. Л. Панфілова та ін.

розроблено та видано методичні рекомендації для викладачів: 
1. Методика підготовки та проведення лекцій в системі вищої фармацевтичної осві-

ти / в. П. Черних, а. а. котвіцька, с. в. огарь, і. і. свєточева (гриф Моз України).
2. організація самостійної роботи студентів у національному фармацевтичному уні-

верситеті / а. а. котвіцька, с. в. огарь, н. М. Городиська.
3. Методичні рекомендації з підготовки студентів до ліцензійних іспитів «крок-1»  

і «крок-2» / а. а. котвіцька, с. в. огарь, Л. Г. Буданова.

робота опорних кафедр
акцент у роботі опорних кафедр у 2014/2015 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 профе-
сорсько-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 на-
казу Моз України від 26.02.2003 р. № 86» було визначено опорними 32 кафедри нФаУ 
в галузі знань «Фармація» за спеціальностями «Фармація», «клінічна фармація», «тех-
нологія парфумерно-косметичних засобів», «технологія фармацевтичних препаратів» 
і, згідно з листом дУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Моз 
України» від 01.04.2014 р. № 23-01-9/71, перерозподілено функції та визначено нові опорні 
кафедри, а саме:
• аптечної технології ліків
• Біологічної хімії
• Біотехнології
• Ботаніки
• заводської технології ліків
• іноземних мов
• клінічної лабораторної діагностики
• клінічної фармакології та клінічної 

фармації
• Медичної хімії
• нутриціології та фармацевтичної  

броматології
• організації та економіки фармації
• органічної хімії
• Патологічної фізіології
• Промислової фармації
• Процесів та апаратів хіміко-фармацев-

тичних виробництв
• соціальної фармації

• технології ліків
• технології парфумерно-косметичних 

засобів
• товарознавства
• токсикологічної хімії
• Українознавства та латинської мови
• Управління та економіки  

підприємства
• Управління якістю
• Фармакоекономіки
• Фармакоінформатики
• Фармакотерапії
• Фармакології
• Фармацевтичного маркетингу  

та менеджменту
• Фармацевтичної хімії
• Фізики
• Фізичної та колоїдної хімії
• хімії природних сполук
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Ще 3 опорні кафедри післядипломної освіти визначено в інституті підвищення квалі- 
фікації спеціалістів фармації нФаУ:

• Управління та економіки фармації
• загальної фармації та безпеки ліків
• якості, стандартизації і сертифікації ліків
Протягом звітного періоду опорними кафедрами нФаУ були організовані та про-

ведені робочі науково-методичні наради, спільні засідання завідувачів опорних, однопро-
фільних кафедр фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів Моз 
України, де розглядалися актуальні питання вдосконалення навчального процесу.

опорні кафедри у навчальному процесі застосовують такі інформаційні та комп’ю-
терні технології:

 − лекції у вигляді мультимедійних слайдів, відеофільмів для лабораторних занять;
 − організація самостійної роботи за допомогою телебачення (трансляції навчаль-

них відеофільмів);
 − тестовий контроль, комп’ютерні опитування на семінарах та під час підготовки до 

ліцензійного іспиту.
У системі електронного навчання Moodle розроблені навчально-методичні матеріа-

ли (програми навчальних дисциплін, календарні плани лекцій і занять, презентації лек-
цій, банк тестів з дисциплін, питання до проміжних і підсумкових модульних контролів 
та ін.) з нормативних дисциплін, які викладаються на опорних кафедрах студентам спе-
ціальностей «Фармація», «клінічна фармація», «технологія парфумерно-косметичних засо-
бів», «технологія фармацевтичних препаратів».

опорні кафедри нФаУ застосовують таку ефективну форму обміну досвідом, як під-
готовка, проведення та всебічне обговорення показових і відкритих, різних за формою 
навчальних занять.

робота методичного кабінету
співробітниками методичного кабінету за звітний період проведена така робота: 

 − методична допомога викладачам кафедр університету;
 − ведення модуля методичного забезпечення викладання дисциплін в автоматизо-

ваній системі управління навчальним процесом;
 − відвідування та аналіз відкритих показових занять і лекцій;
 − вивчення, узагальнення та запровадження передових навчальних технологій (від-

відування провідних внз, інтернет-ресурси);
 − співпраця з бібліотекою та видавництвом з питань електронних підручників і но-

вих видань літератури.
Протягом навчального року працювала «Школа молодого викладача». Було розро-

блено тематичний план і методичне забезпечення занять зі слухачами. за результатами 
роботи та захисту рефератів 17 викладачів отримали сертифікати. 

Протягом року в методичному кабінеті працювали постійно діючі виставки: «Методич-
ні розробки до кроку», «електронні ocвітні ресурси», «Методичні рекомендації до прак-
тичних занять та самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів», «типові 
програми», «Школа молодого викладача», «нові надходження літератури», «Практична 
підготовка». також були створені виставки «Методист кафедри – формула успіху», кра-
щих рефератів слухачів «Школи молодого викладача», нормативних положень нФаУ та 
виставка, присвячена дню психолога.
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Психологічна служба Нфау
Пріоритетними напрямками роботи були: вдосконалення професійних навичок і вмінь 

майбутніх фахівців фармацевтичної галузі шляхом інноваційної діяльності; психологіч-
на підтримка студентів і викладачів університету, надання психологічної допомоги по-
страждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих у ході ато; 
формування здорового соціально-психологічного клімату в навчальному закладі; упро-
вадження в діяльність психологічної служби активних інноваційних форм роботи. 

Проведено:
індивідуальні консультації: для студентів – 169, викладачів і співробітників – 59, 

батьків студентів – 17; за допомогою мережі інтернет – 45 просвітницьких лекцій для 
студентів і викладачів;

науково-популярні семінари та психологічні тренінгові заняття;
сумісно з кафедрою педагогіки та психології – науково-практичні семінари, тренінги, 

ділові ігри для науково-педагогічних працівників і співробітників університету;
сумісно з кафедрою управління та економіки підприємства – соціально-психологічні 

тренінги;
сумісно з кафедрою товарознавства – науково-практичний семінар «Професійне само-

визначення»;
сумісно з Коледжем НФаУ – лекції.
Проводиться діагностична робота зі студентами та викладачами нФаУ з метою ви-

значення мотивації, професійних якостей та емоційного стану суб’єктів навчально-пізна-
вальної діяльності (всього продіагностовано 546 осіб).

У газеті «Молодість фармації» № 9 (126) листопад 2014 р. опубліковано статтю «кри-
ло, якого нам іноді не вистачає».

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 2014/2015 н. р. викладачами національного 
фармацевтичного університету проведено 312 відкритих занять, з них: лекцій «майстер-
клас» – 29; лекцій – 160; лабораторних занять – 55; практичних занять – 65; семінарів – 3.

налагодження системи відкритих занять і лекцій з метою опанування сучасних інно-
ваційних технологій навчання є сьогодні першочерговим завданням.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Протягом 2014/2015 н. р.  
підвищили кваліфікацію 686 викладачів університету:

Цикли підвищення кваліфікації разом Форми підвищення  
кваліфікації разом

09.09-08.10.2014 р. «основи педагогічної майстер-
ності» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів, 
асистентів»

13 курси підвищення кваліфі-
кації на базі інших внз 62

14.10-12.11.2014 р. «Психологія професійної діяль-
ності викладача вищої школи» – для доцентів,  
ст. викладачів, викладачів

8 Школа молодого викладача 17

18.11-16.12.2014 р. «Професійна діяльність  
і особистість викладача внз» – для доцентів,  
ст. викладачів, викладачів

– Участь у конференціях 395
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Цикли підвищення кваліфікації разом Форми підвищення  
кваліфікації разом

20.10-20.12.14 р.; 16.03-17.05.15 р. «технологія ство-
рення дистанційного курсу», нФаУ 22 Участь у семінарах 22

27.10-25.11.14 р.; 10.03-08.04.15 р. «інноваційні 
підходи до викладання медико-біологічних дис-
циплін у контексті сучасних тенденцій розвитку 
медичної та фармацевтичної освіти»

10 вебінари 30

05.11-04.12.14 р. «виробництво лікарських засобів 
в умовах належної виробничої практики» 2 курси англійської мови 5

17.09-16.10.14 р. «сучасні підходи до виробництва 
біотехнологічної продукції» 2 стажування 22

18.02-20.03.15 р. «Методика викладання у вищій 
школі» – для професорів, доцентів, ст. викладачів 21 конгреси 8

23.03-23.04.15 р. «Лекторська майстерність викла-
дача» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів 16 Школа молодого викладача 17

23.04-28.05.15р. «основи психолого-педагогічної 
підготовки викладачів» – для доцентів, ст. викла-
дачів, викладачів, асистентів

8 тренінги 1

29.05-29.06.15р. «сучасні технології навчання» – 
для викладачів 5

студентські олімпіади
з метою вдосконалення роботи з обдарованою студентською молоддю та згідно з поло-

женням про проведення всеукраїнської студентської олімпіади впродовж 2014/2015 н. р.  
на базі національного фармацевтичного університету було проведено перший етап все-
української студентської олімпіади з 5 спеціальностей («Фармація», «економіка підпри-
ємства», «Промислова біотехнологія», «Менеджмент організацій та адміністрування», 
«Маркетинг») і 12 навчальних дисциплін («Латинська мова», «Українська мова», «інозем-
на мова», «Фармакологія», «неорганічна хімія», «Медична біологія», «Безпека життєді-
яльності», «основи охорони праці», «Мікробіологія», «неорганічна хімія», «аналітична 
хімія» та «органічна хімія».

викладачі відповідних кафедр провели активну роботу з формування конкурсних 
завдань, визначення переможців першого етапу, які показали найкращі результати, та їх 
підготовки для участі в другому етапі олімпіади. 

У і етапі олімпіади брав участь 261 студент, з них 43 стали переможцями, нагородже-
ними дипломами, 18 студентів відмічені заохочувальними грамотами за відмінні знання 
з окремих дисциплін.

іі етап олімпіади проходив у базових вищих навчальних закладах України. 23 сту-
денти нФаУ брали участь в олімпіаді з 6 дисциплін («Фармакологія», «Українська мова», 
«хімія», «Медична біологія», «Латинська мова», «Мікробіологія») і 5 спеціальностей («еко- 
номіка підприємства», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Маркетинг», «Фар- 
мація», «Промислова біотехнологія»).

Призові місця у іі етапі всеукраїнської студентської олімпіади отримані студентами 
нФаУ за спеціальністю «Фармація» (2 місце в загальному заліку; 2 командне місце) та 
з дисципліни «Латинська мова» (1 та 3 місця в загальному заліку; 1 командне місце); за 
спеціальністю «Промислова біотехнологія» (3 командне місце).

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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видавнича діяльність Нфау
• У 2014 р. вийшло з друку 146 видань, з яких 37 – за рахунок університету і 109 видань 

профінансували спонсори.
• з грифом базового (національного) вийшло 6 підручників.
• загалом видано: 8 підручників, з яких 1 має два грифи; 46 навчальних посібників,  

з них 13 з грифами Мон і Моз України, з яких 6 мають по два грифи.
• на англійській мові вийшло 14 видань: 2 навчальних посібники, які мають по два 

грифи: Мон і Моз України, 6 навчальних посібників з грифом ЦМк нФаУ.
• загальний тираж виданої літератури склав 32 550 примірників, загальний обсяг – 

19 814 сторінок. 
• стабільно виходять наукові журнали «вісник фармації», «клінічна фармація», 

«Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та газета «Молодість фармації», ви-
давцем яких є університет.

• випускаються наукові журнали, співзасновником яких є нФаУ: «Фармацевтичний 
журнал», «Управління, економіка та забезпечення якості у фармації», «Український 
біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис». 

Базові (національні) підручники: «Біохімія», автори а. Л. загайко, к. в. александро-
ва, о. я. скляров та ін.; «технология лекарств промышленного производства», Ч. 1 і 2, 
автори в. і. Чуєшов, Є. в. Гладух, і. в. сайко та ін.; «аппаратная косметология», автори 
о. Г. Башура, в. о. тіманюк, в. П. новіков та ін.; «вища математика», автори е. і. Личков-
ський, П. Л. свердан, в. о. тіманюк, о. в. Чалий; «Біофізика. Фізичні методи аналізу та 
метрологія», автори е. і. Личковський, в. о. тіманюк, о. в. Чалий та ін.

найбільш вагомими англомовними навчальними виданнями 2014 року є навчальні 
посібники з грифами Моз і Мон України: «Analytical chemistry: Qualitative analysis (ана-
літична хімія: якісний аналіз)», автори о. а. Євтіфєєва, в. в. Болотов, т. а. костіна та ін.; 
«Applied IR-spectroscopy (Прикладна іЧ-спектроскопія)», автори в. П. Черних, Л. а. Шемчук.

за рахунок сторонніх видавництв та спонсорських коштів видано 6 підручників, 4 на-
вчальних посібники з грифами Моз і Мон України, 27 навчальних посібників з грифом 
ЦМк нФаУ та інших вузів, 4 монографії.

одним з пріоритетних завдань було у 2014 р. і залишається у 2015 р. видання під-
ручників, які отримали гриф базового (національного). також пріоритетним завданням 
є виконання рішення ученої ради щодо видання чи перевидання навчально-методичної 
літератури. відповідно до розробленої робочою групою Програми забезпечення дисци-
плін сучасним навчально-методичним комплексом (література не старше 5 років) у 2014 р.  
випущено у світ 6 підручників, 5 з яких мають гриф Моз базового національного і 9 посіб-
ників з грифами Мон і Моз України; знаходяться на стадії підготовки до випуску 5 на-
вчальних посібників з грифами Мон і Моз України. 

випуск періодичних видань 
нФаУ є співзасновником та видавцем наукових фахових журналів «вісник фарма-

ції», «клінічна фармація» і «Журнал органічної та фармацевтичної хімії», які стабільно 
виходять чотири рази на рік. крім того, нФаУ є співзасновником наукових фахових жур-
налів «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Український біофар-
мацевтичний журнал», «Фармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис».

Усі наукові журнали нФаУ внесені до переліку фахових видань для опублікування 
результатів дисертаційних робіт. Повні електронні версії журналів представлені на сай-
тах національної бібліотеки ім. в. і. вернадського і нФаУ.
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Усі наукові журнали нФаУ представлені на сайті університету англійською мовою. 
Журнал «вісник фармації»: майже 100 % статей виходять англійською мовою. на англо-
мовній сторінці журналу на сайті нФаУ всі статті представлені англійською мовою. Жур-
нал «клінічна фармація»: виходить українською та англійською мовами. на англомовній 
сторінці журналу на сайті нФаУ всі статті представлені англійською мовою. Журнали 
«Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Журнал органічної та фар-
мацевтичної хімії», «Український біофармацевтичний журнал»: виходять змішаними 
мовами (українська, англійська, російська). на сайті нФаУ англійською мовою розміщу-
ються статті або реферати усіх статей. 

Журнали «вісник фармації», «клінічна фармація» та «Журнал органічної та фарма-
цевтичної хімії» реферуються в Українському реферативному журналі та реферативно-
му журналі «Chemical Abstracts» (сШа).

У травні 2015 р. направлена заявка на внесення журналів «вісник фармації», «клініч-
на фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» та «Український біофарма-
цевтичний журнал» до наукометричної бази Medline.

Університетська газета «Молодість фармації» стабільно виходить з 2002 року один 
раз на місяць і висвітлює усі аспекти життя університету. 

видавничим центром у 2014 р.:
• надано 12 номерів ISBN; 
• проведено повну обробку і підготовку до друку 86 видань загальним обсягом  

6986 сторінок авторського тексту і загальним тиражем 10050 примірників; 
• забезпечено постійну передачу е-версій навчальної літератури до бібліотеки; 
• забезпечено розміщення інформаційних матеріалів університету у 8 довідниках 

для абітурієнтів і 6 газетах, харківському метрополітені, телефонному довіднику 
«харків. золоті сторінки. 2014»;

• забезпечено підготовку і тиражування достатньої кількості презентаційно-ін-
формаційних матеріалів для профорієнтаційної роботи;

• забезпечено підготовку до друку та стабільний випуск наукових журналів «вісник 
фармації», «клінічна фармація», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»  
і газети «Молодість фармації»;

• забезпечено внесення наукових журналів нФаУ до eLIBRERY та рінЦ, розміщен-
ня повнотекстових версій нукових журналів на сайтах університету та національ-
ної бібліотеки України ім. в. і. вернадського; 

• створено сайти наукових журналів на базі Open Journal Sistem;
• за передплатою наукових журналів на рахунок нФаУ надійшло 94965 грн;
•  виконано 23 замовлення відділів із закупівлі бланкової продукції;
• укладено і виконано 41 договір з тиражування брошур, журналів, газети, інфор-

маційних матеріалів, розміщення реклами у зМі. 

Наукова бібліотека 
наукова бібліотека нФаУ є інформаційно-комунікаційним осередком наукової та 

навчальної діяльності університету.
кількість користувачів нБ нФаУ протягом 2014 року досягла показника 13533. книго-

видача складає 779818 примірників літератури. кількість відвідувань бібліотеки стано-
вить 281853.

за звітний період фонд наукової бібліотеки зріс до 572311 примірників літератури,  
з них 496128 пр. – навчальні видання, 53421 – наукові. Минулого року фонд бібліотеки 
поповнився на 8781 пр. літератури. Головним джерелом надходження навчально-мето-
дичних видань залишився видавничий центр університету.

нБ активно інтегрує до електронного простору, створюючи високоякісний електрон-
ний контент, і розширює канали доступу до нього. значну роль у цьому процесі відіграє 
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електронна бібліотека (е-бібліотека) як інформаційна система, що дозволяє надійно збе-
рігати і ефективно використовувати різноманітні колекції електронних ресурсів. Через 
електронний каталог здійснюється доступ до електронних навчально-методичних, науко-
вих, довідкових, періодичних видань видавництва університету, колекцій авторефератів 
дисертацій науковців, захищених у нФаУ. 

електронний каталог на цей час містить бібліографічні записи на 120587 документів. 
за звітний період зафіксовано 167011 звернень користувачів до електронного каталогу.

невід’ємною частиною електронних ресурсів університету є електронний архів нФаУ, 
який на цей час нараховує 5791 одиницю електронних документів завдяки активній і на-
полегливій роботі кафедр і бібліотеки. 

Перспективним напрямом роботи бібліотеки є подальше впровадження автомати-
зованої книговидачі на всіх пунктах обслуговування, електронного формуляра і пласти-
кового читацького квитка (з ідентифікаційною міткою). користувач може переглянути 
свій електронний формуляр шляхом авторизації на сайті бібліотеки. 

нБ нФаУ є учасником проекту «Єдина картка читача», який передбачає доступ до 
фондів і електронних ресурсів у читальних залах бібліотек внз м. харкова, що приєдна-
лися до проекту. 

Бібліотека є активною учасницею проекту ELibUkr, що дало змогу протягом 2014/2015 н. р.  
викладачам і студентам університету користуватись світовими науковими базами даних: 
HINARI (всесвітня організація охорони здоров’я); Pub Med Central; DOAJ (Directory of 
Open Access Journals); Academic Journals; Free Medical Journals; Bio Med Central; Polpred; 
McGraw-Hill eBook Library; McGraw-Hill Access Medicine; McGraw-Hill Access Pharmacy; 
The AAPS Journal, AAPS PharmSciTech, Pharmaceutical Research; Pediatric Neurology Briefs; 
BioOne; The New England Journal of Medicine; Web of Science; British Medical Journal: 
BMJ Learning, BMJ Portfolio, BMJ Best Practice; SAGE Journals; SAGE Research Methods; 
Grebennikon; Бд «East View Information Services»; ProQuest Dissertations & Theses A&I; 
JSTOR; Royal Society Publishing.

У 2014 р. бібліотека разом з ректоратом нФаУ брала активну участь в акціях: «виші 
харківщини – шкільним бібліотекам Луганщини та донеччини» (передано 650 пр. на-
вчальної літератури); «Підтримай студентів-медиків сходу України» (передано 200 пр. 
навчально-методичної літератури до Луганського державного медичного університету).

співробітниками бібліотеки опубліковано 8 наукових праць у фахових виданнях і за- 
хищена дисертація «електронні видання як об’єкт комплектування фондів бібліотек Ук- 
раїни» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.

одним з основних напрямків наукової роботи бібліотеки є створення бібліографіч-
них і біобібліографічних покажчиків до ювілеїв учених нФаУ. в 2014 р. разом з кафедрою 
заводської технології ліків було створено біобібліографічний покажчик «крізь тернії - до 
зірок. до 85-річчя з дня народження та 65-річчя науково-педагогічної й громадянської ді-
яльності і. М. Перцева». 

культурно-просвітницька робота нБ нФаУ є невід’ємною складовою роботи бібліо-
теки і спрямована на популяризацію культурної спадщини та патріотичного виховання 
студентства. 

У 2014 р. нБ нФаУ продовжила співпрацю з історичним музеєм м. харкова – прове-
дено цикл стендових виставок у приміщенні університету: «Шлях до Перемоги», «історія 
слобожанського краю», «державні символи України. офіційна символіка харківщини». 
Проведено цикл заходів, присвячених 70-й річниці перемоги, «Пам’ятаємо минуле за-
ради майбутнього»: поетичний вечір, книжкова виставка, фотовиставка. 

Протягом року на 140 тематичних літературних виставках представлено 4300 видань. 
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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 управлін-
ській діяльності університету новітніх інформаційних, комунікаційних технологій і про-
грамного забезпечення, що потребує формування відповідної комп’ютерної бази та удо-
сконалення організаційної структури.

реорганізація структури комп’ютерного центру 
У 2015 р. комп’ютерний центр був реорганізований. У структурі комп’ютерного цен-

тру створено відділ супроводження автоматизованих систем для забезпечення навчаль-
ного процесу, а на базі відділу технічних (комп’ютерних) і програмних засобів навчання 
та відділу технічних (мультимедійних) засобів навчання – відділ технічних засобів навчання.

• оснащення комп’ютерною та мультимедійною технікою 
Послідовно вирішуються питання щодо інформаційно-технічного оснащення усіх на- 

прямків діяльності університету. значна увага приділяється подальшому оснащенню  
університету сучасним комп’ютерним, мультимедійним і периферійним обладнанням.  
на сьогодні в університеті працюють 33 комп’ютерних класи. загалом в університеті 
парк комп’ютерної техніки складає 1061 комп’ютер. загальна кількість мультимедій-
них проекторів, що забезпечують проведення лекцій з мультимедійними презентація-
ми, складає 76 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. Приєдна-
но до локальної мережі університету основні лекційні аудиторії № 2, 3, 4, 8, 9. забезпе-
чено роботу всіх локальних мереж у корпусах університету зі швидкістю 100 мегабіт на 
секунду.

для забезпечення використання студентами університету сучасних телекомунікацій-
них технологій m-Learning і m-Science усі читальні зали бібліотеки, всі кафедри, всі місця 
самопідготовки студентів у навчальних корпусах забезпечені доступом до інтернету че-
рез Wi-Fi зв’язок. 

У всіх гуртожитках університету в усі кімнати заведено інтернет. У кімнатах самопід-
готовки гуртожитків студент через Wi-Fi зв’язок має можливість безкоштовного приєд-
нання по локальній мережі до інформаційних ресурсів університету (сайт університету, 
сайт бібліотеки університету, сайт центру технологій дистанційної освіти).

У 2014/2015 н. р. продовжено запровадження елементів мобільного навчання m-Lear-
ning – кафедра хПс створила мобільний комп’ютерний клас. Це новий тип комп’ютерних 
класів, які оперативно створюються на базі планшетів у будь-якому приміщенні, де є Wi-Fi 
та зв’язок з інтернетом або із сервером тестування університету. в 2014/2015 н. р. на кафедрах 
фармакогнозії та зтЛ створені нові комп’ютерні класи.

• розвиток оптоволоконних ліній зв’язку 
на сьогодні університет приєднаний оптоволоконним кабелем до Української нау- 

ково-освітньої комп’ютерної мережі Уран і пан-Європейської науково-освітньої теле-
комунікаційної мережі GÉANT2. Усі навчальні корпуси та гуртожитки нФаУ приєднані до 
інтернету по оптоволоконних лініях зв’язку. нФаУ є опорною точкою приєднання до ме-
режі Уран низки вузів харкова. корпуси УЛк, Утк на вул. Блюхера, 4, о. невського, 18,  
пл. Повстання, 17, вул. Мельникова, 12, вул. Пушкінській, 53, вул. Пушкінській, 27 з’єд- 
нані між собою оптоволоконними лініями зв’язку. реалізовані інтранет-технології в ло-
кальній мережі університету.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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• онлайнові інформаційні технології 
У 2014/2015 н. р. було продовжено активне використання онлайнових інформацій-

них технологій.
У 2014 р. для студентів з Польщі були прочитані через інтернет онлайн-лекції з 8 дис-

циплін.
У 2015 р. було забезпечено проведення хххII науково-практичної конференції з між-

народною участю «Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лі-
карських засобів» у форматі відеоконференції. в режимі онлайн у конференції брали 
участь міста України (суми, кременчук, запоріжжя, дніпропетровськ, Львів), міста хар-
ківської області (Балаклія, Барвінкове, Близнюки, Богодухів, Борова, валки, великий Бур-
лук, вовчанськ, зміїв, ізюм, красноград, Липова роща, Люботин) та зарубіжжя (іспанія, 
Португалія, Франція). також була забезпечена участь співробітників університету в ро-
боті всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «впро-
вадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання 
та віртуальні пацієнти». організатор – запорізький державний медичний університет. Була 
організована та проведена інтернет-конференція з коледжами міст рівне, Черкаси, ковель, 
Луцьк, коломия. ректор нФаУ академік нан України в. П. Черних прочитав по інтернет 
профорієнтаційну лекцію для студентів фармацевтичних і медичних коледжів України.

У 2015 р. також було забезпечено онлайн відеоконференц-зв’язок між національним 
фармацевтичним університетом і тернопільським державним медичним університетом 
ім. і. я. Горбачевського для проведення відеотрансляції всеукраїнської навчально-науко-
вої конференції з міжнародною участю «реалізація закону України «Про вищу освіту»  
у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»; читання відеолекцій через інтер-
нет викладачами університету для студентів заочної форми навчання, які навчаються на 
базі Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. с. Протасевича.

• розвиток системи серверів для управління університетом 
У 2014/2015 н. р. зусилля фахівців комп’ютерного центру були спрямовані на подаль-

ший розвиток системи віртуальних серверів у нашому університеті. система віртуальних 
серверів дозволяє на одному фізичному сервері організувати роботу декількох серверних 
програм, які забезпечують вирішення різних завдань. для подальшого розвитку системи 
віртуальних серверів у нашому університеті було встановлено централізоване сховище 
інформації. сучасні серверні системи, які створені з декількох серверів, обладнуються 
централізованими сховищами інформації. використання централізованих сховищ до-
зволяє підвищити надійність зберігання та доступність до інформації, забезпечити гнуч-
кість 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. У минулому на-
вчальному році було організовано: мультимедійне забезпечення усіх лекцій і наукових 
конференцій в університеті, технічне забезпечення всіх профорієнтаційних заходів уні-
верситету, днів відкритих дверей нФаУ та виїзних днів у регіонах України.

У 2014 р. для читання мультимедійних лекцій на кафедрах органічної хімії та фарма-
когнозії були встановлені екрани і стаціонарно закріплені мультимедійні проектори, до 
яких є можливість приєднати звичайні ноутбуки за входом VGA і планшетні персональ-
ні комп’ютери за входом HDMI.

• розвиток системи тестового комп’ютерного опитування 
для перевірки якості підготовки студентів до складання ліцензійних іспитів «крок-1»  

та «крок-2» за спеціальностями «Фармація», «клінічна фармація», «технологія парфу-
мерно-косметичних засобів» і «Лабораторна діагностика» в університеті організовано ком- 
п’ютерний ректорський контроль знань. 
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Поточний і підсумковий контроль знань студентів кафедри можуть проводити з будь-
якого класу і будь-якого корпусу університету за локальною мережею, використовуючи 
технологію Intranet. також студенти з будь-якого комп’ютера, з дому чи з будь-якої кім-
нати будь-якого гуртожитку університету за індивідуальним паролем можуть проводити 
пробне тестування на сервері центру технології дистанційної освіти. 

для забезпечення якісної роботи системи тестового комп’ютерного опитування вста-
новлено та налаштовано новий більш потужний сервер, який забезпечує тестування з ви-
користанням технології інтранет. також придбана та впроваджена у навчальний процес 
нова версія тестового програмного забезпечення SunRav WEB Class.Test. для нової про-
грами постійно здійснюється підготовка нових електронних тестових завдань з навчаль-
них дисциплін.

У 2014/2015 н. р. була здійснена підготовка нових електронних тестових завдань для 
15 навчальних дисциплін. створено банк тестових завдань із 508 навчальних тем. 

• розвиток системи відеоспостереження 
на сьогодні лекційні аудиторії № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 у корпусі по вул. Блюхера, 4, 

№ 1, 2 у корпусі по вул. Мельникова, 12, № 8, 401, 501 у корпусі по вул. о. невського, 18, 
№ 9 у корпусі по вул. Пушкінській, 27 обладнані системами відеоспостереження. нові, 
сучасні системи відеоспостереження та потужні лінії зв’язку дозволяють: використову-
вати сучасні реєстратори інформації для забезпечення, згідно з наказом Моз України 
від 19.08.2013 р. № 736, запису та зберігання відео- і аудіоінформації на час складання 
студентами ліцензійних інтегрованих іспитів «крок» і передачі інформації до державної 
організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою на-
прямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Моз України».

• розвиток автоматизованої системи управління університетом 
У 2014/2015 н. р. в університеті активно розвивалась інтегрована корпоративна ін-

формаційна система управління нФаУ. автоматизована система управління нФаУ дає 
технічну можливість оперативно відстежувати актуальну інформацію про хід навчання 
студентів, роботу всіх підрозділів університету, викладацького складу, що сприяє ефек-
тивному управлінню. за допомогою автоматизованої системи є можливість: аналізувати 
стан на поточний момент та отримувати статистику з роботи структурних підрозділів, 
факультетів, кафедр, викладачів; контролювати хід навчання за спеціальностями, курса-
ми, групами, студентами; формувати статистичні форми та звіти. Уніфікується докумен-
тація, що виключає помилки. розроблено зручний інтерфейс і систему прав доступу, що 
забезпечує безпеку та надійність при введенні та зберіганні даних.

Університет приєднаний до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄдеБо). 
розроблена підсистема, яка забезпечує обмін даними підрозділів університету з ЄдеБо 
в автоматизованому режимі.

відділ практики та сприяння працевлаштуванню
в умовах сучасного розвитку фармацевтичної галузі роль навчально-виробничої прак-

тики значно підвищується. вона являє собою механізм перенесення отриманих знань та 
умінь зі сфери теорії у сферу професійної діяльності. Будучи центральною ланкою в сис-
темі підготовки, практика допомагає студентові перевірити теоретичні знання та визна-
читися з професійно важливими якостями майбутньої сфери діяльності.

У 2014/2015 н. р. навчально-методичне керівництво практикою здійснювали 24 кафедри. 
організаційне керівництво відбувалося за участю 32 відповідальних за практику від ка-
федр, 4 з них були призначені вперше. 

Удосконаленню якості навчально-виробничої практики сприяє збільшення її термі-
ну. Цього року збільшена тривалість практики (стажування) за спеціальностями «Фар-
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мація» (о.к.р. магістр) – на 2 тижні; «економіка підприємства», «Маркетинг» (4 курс) – на 
3 тижні; «Менеджмент» (4 курс) – на 2 тижні; «Промислова біотехнологія» (о.к.р. «ма-
гістр») – уведено стажування тривалістю 6 тижнів. також збільшена тривалість практики 
для студентів випускних курсів факультету ступеневої фармацевтичної освіти з термі-
нами навчання: 4,5 р. н. (для осіб, що мають о.к.р. «молодший спеціаліст» за напрямом 
«Медицина», і для осіб, що мають вищу освіту); 1,5 р. н. (для осіб, що мають вищу освіту 
за спеціальностями «клінічна фармація», «технологія парфумерно-косметичних засо-
бів»); уведені виробничі практики для студентів з термінами навчання 4,5 р. н. (для осіб, 
що мають о.к.р. «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Фармація», і для осіб, що ма-
ють вищу освіту); 1,5 р. н. (для осіб, що мають вищу освіту за спеціальністю «технологія 
парфумерно-косметичних засобів»).

У тісній співпраці з кафедрами проведено:
• щорічну робочу нараду викладачів «Підсумки проведення практики у 2013-2014 н. р.  

та особливості її організації у 2014/2015 н. р. Підсумки проведення ярмарків ва-
кансій у 2011-2014 рр.» (14.10.2013 р.); 

• робочу нараду студентів «Шляхи співробітництва зі студентською молоддю» 
(06.03.2015 р.);

• загальні організаційно-виробничі збори студентів 5 курсу спеціальностей «клі-
нічна фармація», «технологія парфумерно-косметичних засобів».

• Уперше проведено:
• семінар завідувачів аптек м. харкова «організація і проведення виробничої прак-

тики студентів спеціальності «Фармація» (18.12.2014 р.);
• підсумкова конференція для студентів спеціальності «Маркетинг» (11.09.2014 р.).
Удосконаленню знань практикантів сприяє проведення практики на підприємствах, 

в організаціях, установах незалежно від їх організаційно-правових форм. загальна кіль-
кість баз складає 302, з них 240 аптечних закладів (також і фармацевтичні фірми та конт- 
рольно-аналітичні лабораторії), 11 лісових господарств, 12 хіміко-фармацевтичних за-
водів, 2 підприємства біотехнологічного профілю, 5 парфумерно-косметичних підпри-
ємств, косметичних салонів і кабінетів, 18 лікувально-профілактичних закладів (ЛПз), 
медичних центрів, клініко-діагностичних лабораторій, 12 навчальних закладів, 2 нді.

25-26 лютого 2015 року доц. с. в. огарь, о. я. Барковська взяли участь у роботі між-
народної науково-методичної конференції «якість вищої освіти: вдосконалення змісту та 
організації практичної підготовки студентів», яка відбулася у м. Полтаві на базі Полтав-
ського університету економіки і торгівлі.

16 квітня 2015 року проведена загальноуніверситетська конференція з практики. 
Учасники представили не лише доповіді за результатами практики, а й фрагменти на-
укових досліджень викладачів, роботодавців, студентів (також й іноземних). завданням 
конференції було почути оцінку якості підготовки університетом фахівців галузі, реко-
мендації та побажання роботодавців, які стануть у подальшому основою роботи колек-
тиву університету.

на пленарному засіданні конференції були представлені доповіді викладачів кафедр 
(кафедра фармакотерапії), вітчизняних та іноземних студентів (кафедри: соціальної фар-
мації, фармацевтичного маркетингу і менеджменту, мікробіології, вірусології та імуно-
логії, заводської технології ліків, управління якістю, клінічної фармакології та клінічної 
фармації, фармацевтичної хімії, фармакотерапії, ботаніки, клінічної лабораторної діа-
гностики) і коледжу нФаУ, керівників баз практики з питань вимог до системи профе-
сійних знань, особистісних якостей та професійних навичок майбутніх фахівців (кПоз 
Цра № 63, м. куп’янськ, аптека № 1 клінічної лікарні «Феофанія», м. київ, аптечна ме-
режа «9-1-1», м. харків, компанія «серв’є», м. київ, корпорація «Юрія-Фарм», м. київ).
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13-18 квітня 2015 року відбувся профорієнтаційний тиждень «впевнений крок у про-
фесійне майбутнє» для студентів нФаУ та коледжу нФаУ, який відіграє одну з головних 
ролей у визначенні майбутнього місця роботи. 

для професійного розвитку та становлення студентів національного фармацевтич-
ного університету, співробітництва з провідними фармацевтичними компаніями Украї-
ни, залучення представників практичної фармації до освітньої діяльності у тісній співп-
раці з кафедрами проведені тематичні семінари (тренінги, майстер-класи):

 − з метою формування професійних умінь і навичок: ат «Лекхім-харків», кафедра 
заводської технології ліків; (тов «серв’є Україна», кафедра клінічної фармакології та клі-
нічної фармації; (тов «Фармастор», кафедра організації та економіки фармації; тов «Фар-
мацевтична компанія «здоров’я», кафедра біотехнології; Пат «сан інБев Україна, кафедра 
біотехнології;

 − з метою формування навичок з техніки пошуку роботи: тов «SV Trade», кафедра 
фармацевтичного менеджменту та маркетингу, кафедра соціальної фармації, кафедра 
організації та економіки фармації; тренінг-центр «работа мечты», кафедра аптечної тех-
нології ліків ім. д. П. сала; інтернет-портал «работа в харькове», коледж нФаУ, психоло-
гічна служба нФаУ; харківський міський центр зайнятості, кафедра менеджменту та ад-
міністрування; корпорація «артеріум», кафедра управління та економіки підприємства, 
кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв.

17 квітня відбувся щорічний «ярмарок вакансій нФаУ – 2015» за підтримки харків-
ського обласного центру зайнятості. У заході були задіяні аптечні мережі (9), фармацев-
тична холдингова компанія (1), вітчизняні виробники лікарських засобів (2), біотехно-
логічні підприємства (1), представництва іноземних компаній (1), тренінгові центри (2), 
соціальні партнери (4), інтернет-портал (1).

на ярмарку було представлено 400 вакансій від 20 учасників: ПФ «ГаММа-55», ап-
течна мережа 9-1-1, тов «Мед-сервіс харків», тов «ае-коМ», тов «Фармастор», мере-
жа «аптека доброго дня», тов «Прана-Фарм», «аптека № 1», «економ аптека», аптеки 
«ваш консультант» групи компаній вк, тов «Лерс», холдинг «Юніфарма», тов «апте-
ка № 9», тов «кусум-Фарм», Пат «технолог», TOB «серв’є Україна», Пат «сан інБев 
Україна», TOB «смарт вендер трейд», німецький інститут – «Deutsches Institut», освітня 
агенція Studex LLC, тов «Глобал Білгі», тренінг-центр «работа мечты», інтернет-служба 
«работа в харькове».

за результатами ярмарку був проведений круглий стіл, організатори та учасники 
підбили підсумки роботи проектів, спрямованих на успішне працевлаштування студен-
тів нФаУ та коледжу нФаУ.

центр дистанційних технологій навчання
Упровадження в навчальний процес нФаУ інформаційно-комунікаційних інтернет-

технологій і дистанційного навчання у 2014/2015 рр. проходило за 2-ма основними на-
прямами: 

• методична і дидактична підтримка самостійної роботи студентів усіх форм навчання;
• створення дистанційних курсів дисциплін за новітніми педагогічними техноло-

гіями 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 
Web-порталу, який виконує роль спеціалізованого віртуального навчального середови-
ща і реалізує функції: 

• авторизації доступу;
• створення викладачами та розміщення у Web-порталі бази електронних навчаль-

но-методичних матеріалів, зокрема і дистанційних курсів, та управління ними;

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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• інтернет-доступу студентів до електронних навчально-методичних та інформа-
ційних матеріалів і комунікативних компонент;

• тестування on-line для самоперевірки студентами знань тощо.
для технологічного забезпечення цих завдань Цдтн використовує:
• операційні середовища на серверах: оS Centos 5; оS Centos 6; оS UBUNTU 8.1.
• серверне програмне забезпечення: Apache 2.3; PHP 5; MySQL 5.0.
• Програму для віддаленого адміністрування серверів: Putty.
• систему управління навчанням: LMS Moodle 1.9; LMS Moodle 2.2.
• Програмне забезпечення для створення текстово-графічних електронних на-

вчальних матеріалів: MS Office; Open Office; Adobe Acrobat Professional 8.0; ABBY 
FineReader 8.0.

• Програмне забезпечення для створення аудіографічних лекцій на базі презента-
цій: Windows Media Encoder 9.0.

• системи конференц-зв’язку: Polycom; MS Lync 2010; MS Lync Attendee.
• сервіси вебінарів: GoToMeeting; Skype.
система реєстрації студентів університету для роботи у віртуальному навчальному 

середовищі базується на інтеграції з автоматизованою системою управління універси-
тетом, складовою частиною функціонування якої є генерація логінів і паролів для всіх 
студентів, які зараховані на навчання в університеті.

нФаУ плідно використовує найсучасніші технології, також і клауд-технології. так, 
центром дистанційних технологій навчання у співпраці з викладачами університету ство-
рено і повноцінно функціонує корпоративний файловий відеоканал, який об’єднує 
Web-середовище дистанційного навчання з клауд-рішеннями. співробітники Цдтн під-
готували і провели з викладачами кафедр 10 навчань за технологіями створення аудіо-
графічних лекцій. викладачі кафедр підготували за рік близько 700 годин аудіографічних 
лекцій і близько 150 годин відеопрактик. відеофайли розміщені в клауд-сховищі з поси-
ланнями на них з навчального сайту нФаУ.

Центр дистанційних технологій навчання у вересні 2014 року відкрив новий тесто-
вий сайт з анонімним доступом усіх бажаючих за адресою krok.edu.ua. обсяг тестів 
досягає 6 гігабайт інформації.

Web-середовище дистанційного навчання продовжує поповнюватись новими дис-
танційними курсами. У поточному році почалась розробка 51 дистанційного курсу. 
Продовжилась робота над створеними раніше дистанційними курсами щодо підготовки 
їх до внутрішньої експертизи.

кафедри університету постійно надають до центру дистанційних технологій навчан-
ня нові навчально-методичні матеріали підтримки самостійної роботи студентів (муль-
тимедійні лекції, аудіографічні лекції, тексти та конспекти лекцій, завдання для само-
стійної роботи студентів, тестові завдання) для розміщення цих матеріалів у навчальному 
Web-середовищі нФаУ. 

отже, обсяг файлів навчально-методичного забезпечення в навчальному Web-сере-
довищі нФаУ впродовж поточного року збільшився більш ніж у 2 рази і на кінець на-
вчального року становить 26 гігабайт інформації. 

з метою самопідготовки та самоперевірки знань студентами до складання ліцензій-
них інтегрованих іспитів «крок-1» та «крок-2» на базі системи управління навчанням 
Moodle продовжується підтримка тренінгової on-line бази тестів, яка за рік оновилась на 
2 000 питань і містить близько 18 000 питань з усіх дисциплін, з яких складаються іспити 
«крок-1» та «крок-2». тестовий модуль надає широкі можливості щодо використання 
різноманітних режимів тестів, також і навчальних, тобто студенти під час проходження 
тестів мають можливість отримати додаткову інформацію про правильність відповідей 
і підказки викладача.
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тренінгова база тестів, як і навчальне Web-середовище нФаУ, доступна 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 дистанційної форми навчання в 2014/2015 н. р. проводилось навчання викла-
дачів щодо психолого-педагогічних і методичних аспектів створення дистанційних кур-
сів та оволодіння необхідними новітніми інформаційними технологіями і технологіями 
інтернет-комунікацій. 

навчання на курсах підвищення кваліфікації «технології розроблення дистанційних 
курсів» на базі нтУ «хПі» пройшли 46 викладачів університету. Центр дистанційних тех-
нологій зареєстрував у навчальному Web-середовищі нФаУ 46 викладачів університету, 
створивши для кожного з них окрему сторінку для розробки дистанційного курсу. 

Протягом 2014/2015 н. р. центр продовжив роботу зі створення системи електронної 
просвіти викладачів та студентів з питань технологій дистанційного навчання: інформа-
ційні матеріали, електронна бібліотека проблемних публікацій, інтернет-посилань на спеці-
алізовані сайти; дистанційні курси для викладачів розміщуються центром на навчально-
му веб-порталі. створюються методичні рекомендації для викладачів з важливих питань 
роботи в LMS Moodle.

Ботанічний сад
Ботанічний сад є базою навчально-виробничої практики для студентів університету 

та коледжу нФаУ. У весняно-літній період, під час навчально-виробничої практики з бота-
ніки та фармакогнозії, тут регулярно проводяться навчальні екскурсії.

Протягом року співробітниками ботанічного саду виконувався комплекс робіт, спря-
мованих на підтримання належного стану територій, прилеглих до корпусів нФаУ, гур-
тожитків, територій іПксФ і коледжу.

Проведено капітальний ремонт двох тракторів т-012, обов’язкова технічна ревізія га-
зонокосарок, підготовлено та відремонтовано інвентар та обладнання до весняно-літніх 
робіт.

в технічних приміщеннях та оранжереї у лютому – березні вирощено 1200 шт. роз-
сади однорічних квітів у горщиках, понад 2700 шт. вирощено безрозсадним способом  
у парнику. отримані рослини висаджені біля корпусів університету та гуртожитків.  
також навесні висаджено 700 шт. канн, жоржин та інші багаторічні рослини.

Протягом вегетаційного періоду підтримувалась та поповнювалась колекція лікар-
ських рослин на фармакопейних і систематичних ділянках.

Протягом року працівники ботанічного саду проводять роботи з естетичного оформ-
лення кімнатними рослинами приміщень нФаУ, а також фойє та аудиторії під час про-
ведення семінарів, конференцій, виставок, днів відкритих дверей.

виховна робота
виховна робота зі студентами здійснюється відповідно до конституції України, за-

конів України «Про освіту», «Про вищу освіту», положення загальної декларації прав 
людини та Положення про організацію виховної роботи у національному фармацев-
тичному університеті. завдання виховної роботи реалізуються через учену раду нФаУ, 
ректорат, деканати, кафедри, студентське самоврядування, первинну профспілкову ор-
ганізацію студентів. 

для підвищення ефективності виховної роботи зі студентами продовжує працювати 
інститут кураторів (наказ нФаУ від 29.09.2014 р. № 246-адм.). куратор допомагає сту-
дентам формувати колектив групи, проводить індивідуальну та групову організаційно-
виховну та культурно-освітню роботу.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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в університеті функціонує служба з виховної роботи та побуту студентів, яка ра-
зом з деканами та комендантами гуртожитків займається організацією побуту студентів 
і контролює виконання ними Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках. Питання 
організації виховної роботи у студентських гуртожитках та самоорганізація життя студен-
тів обговорюються на радах факультетів і засіданнях рад побуту гуртожитків, які прово-
дяться систематично на початку кожного місяця.

Національно-патріотичне виховання студентської молоді нФаУ спрямоване на від-
родження національної культури, мови, традицій та збереження історичної пам’яті України.

1 вересня 2014 року з метою формування у студентів розуміння єдності й цілісності 
України, національної ідеї й розвитку вільної, незалежної, демократичної та багатонаці-
ональної держави у нФаУ було проведено лекцію для студентів першого курсу на тему 
«Україна – суверенна демократична держава».

неодмінною складовою роботи з національно-патріотичного виховання є знайом-
ство студентів з історією малої Батьківщини – міста харкова. Протягом року для сту-
дентів проводилися екскурсії центром харкова з метою ознайомлення з особливостями 
культурного розвитку слобожанщини на різних етапах її історичного розвитку, почи-
наючи з XVII століття. регулярними стали тематичні екскурсії, лекції та презентації, що 
висвітлюють розвиток української фармацевтичної освіти і науки: «видатні особистості 
фармації України», «до історії фармацевтичної освіти в Україні», а також презентація 
«Фармацевтичні музеї України».

У вересні 2014 року викладачами гуманітарних кафедр започатковано культпохо-
ди для студентів до харківського історичного музею, харківського художнього музею та 
харківського літературного музею.

на кафедрі українознавства та латинської мови було проведено і (вузівський) етап V Між- 
народного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. т. Г. Шев-
ченка та і (вузівський) етап хV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. яцика. 
до дня української писемності та мови на кафедрі українознавства та латинської мови 
відбувся конкурс антисуржик шаржів «як парость виноградної лози, плекайте мову».

У листопаді 2014 року студенти нФаУ взяли участь у іх студентських сковородинів-
ських читаннях «Пильнувати я буду дороги свої: ейдос дороги в українській культурі та 
творчості Г. с. сковороди».

студенти та викладачі нФаУ брали участь у вшануванні пам’яті жертв голодомору 
1932-1933 рр. в Україні, а саме: 20 листопада у фойє наукової бібліотеки нФаУ експону-
валася виставка стендів харківського історичного музею «свіча пам’яті»; 20 та 21 листо-
пада студенти нФаУ відвідали безкоштовні покази документальної хроніки, присвяченої 
пам’яті жертвам голодомору в Україні; 22 листопада сП нФаУ взяв участь у покладанні 
квітів до Меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. Протягом 
листопада у науковій бібліотеці нФаУ відбулися тематичні виховні години та бесіди, 
присвячені вшануванню пам’яті жертв голодомору в Україні.

з метою національно-патріотичного виховання за звітний період у науковій бібліо-
теці нФаУ працювали книжкові виставки. У жовтні 2014 року співробітники нФаУ взяли 
участь у благодійній акції зі збору коштів для військового-медичного клінічного центру 
Північного регіону, за результатами якої допомогу у вигляді фармацевтичних засобів і чох-
лів з унікального матеріалу еколастик передано харківському військовому госпіталю. викла-
дачі та студенти нФаУ – близько 200 осіб – взяли участь в акції «я – донор».

У музеї нФаУ відкрито куточок слави, присвячений вшануванню пам’яті наших земля-
ків, що віддали своє життя під час захисту територіальної цілісності України у 2014-2015 рр.  
Усі бажаючі можуть ознайомитися в книгою пам’яті, що містить інформацію про хар-
ків’ян, які загинули в зоні ато.
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з метою громадянсько-правового виховання на кафедрі філософії та соціології 
проводилися тематичні заняття до дня конституції та дня незалежності України. також 
на кафедрі філософії та соціології читався курс лекцій «основи конституційного права», 
в межах якого розглядалися права і обов’язки людини та громадянина, і курс лекцій 
«Політологія», в межах якого розглядалися функції політичної системи та влади, сут-
ність, форми і методи діяльності суб’єктів політики та проблеми глобальної політики, 
зокрема міжнародних відносин.

Протягом навчального року деканами організовувалися зустрічі студентів нФаУ з пра-
цівниками правоохоронних органів з питань безпеки під час проведення масових заходів 
у місті.

колектив університету та представники студентського самоврядування в межах во-
лонтерського руху велику увагу приділяють ветеранам праці нФаУ. в межах проекту 
«Пам’ять» співробітники та студенти нФаУ відвідують і вітають ветеранів зі святами.

У 2014/2015 н. р. колективом нФаУ була проведена благодійна університетська акція 
для учнів кз «харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 8» харківської 
обласної ради, за результатами якої придбано ноутбук Lenovo, водонагрівач Gorenje, за-
пчастини для ремонту автобуса, музичний центр Yamaha, навчальні стенди, канцеляр-
ські товари і надано допомогу у ремонтних роботах на загальну суму 34,853 грн. за іні-
ціативою нФаУ для учнів школи-інтернату № 8 були організовані шефські концерти до 
всесвітнього дня інвалідів, дня святого Миколая та останнього дзвоника. 

викладачі та студенти нФаУ взяли участь в акції «вища школа харківщини – шкіль-
ним бібліотекам Луганської та донецької областей». від нФаУ було зібрано і передано 
до бібліотечного фонду загальноосвітніх шкіл Луганської та донецької областей близько  
500 екземплярів художньої, пізнавальної та прикладної літератури українських і зару-
біжних авторів.

студентський парламент нФаУ брав активну участь і підтримував волонтерські про-
грами та акції, запропоновані харківською обласною студентською радою, а саме: «віддай 
форму військовому – допоможи захистити Україну» та «збір речей для дітей із зони ато».

екологічне виховання спрямоване на утвердження у свідомості студентів знань 
про природу, переконань про необхідність гуманного ставлення до неї, особисту відпо-
відальність за майбутнє, формування вміння провадити діяльність, дбайливо оберігаючи 
довкілля. для екологічного виховання протягом навчального року на прилеглій до нФаУ 
території відбулося п’ять суботників у межах акції «збережемо місто чистим».

У нФаУ велика увага приділяється соціальному захисту дітей, які залишилися без 
батьківського піклування. для цих дітей забезпечено виконання соціального «пакета»: 
матеріальна допомога, безкоштовне проживання у гуртожитку та відвідування спортив-
них секцій.

значна увага придідяється пропаганді здорового способу життя. важливою тра-
дицією є проведення на початку навчального року ректором нФаУ акад. нан України  
в. П. Черних авторської лекції майстер-класу на тему відповідального ставлення до влас-
ного здоров’я. згідно з лекторієм про здоровий спосіб життя (http://nuph.edu.ua/studentu/
zdorovyj-sposib-zhyttya/) на усіх кафедрах Нфау пройшов цикл лекцій на цю тему.

У нФаУ приділяється увага трудовому вихованню студентів. зокрема, у літній пе-
ріод первинна профспілкова організація студентів ініціює створення студентських заго-
нів, які залучаються до роботи у сфері обслуговування у клінічному санаторії харківської 
області «роща».
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Культурний центр Нфау

для розвитку естетичних потреб, творчих, художніх здібностей, талантів і захоплень 
студентів у нФаУ діє культурний центр, у складі якого працюють колективи: студія естрад-
ного 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 понад 50 заходів міжнародного, об-
ласного, міського та університетського рівнів. Протягом 2014/2015 н. р. за участю колекти-
вів центру у нФаУ відбулися заходи: «Посвячення у студенти», «день фармацевтичного 
працівника», «дебют першокурсника», «день студента», «ніч науки», «Міс нФаУ», свят-
кові вечори для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти та для студен-
тів денної форми навчання «випуск-2015», свято весни «весняні фантазії», свято гумо-
ру «Юморина 2015». колективи постійно беруть участь в організації проведення вечорів 
відпочинку учасників конференцій. У цьому році взяли участь у зйомках навчального 
фільму на кафедрі «кФ», «зустрічі випускників ювілейних років 2010, 2005, 2000, 1995, 
1990, 1985, 1980, 1975, 1970». також брали участь у всеукраїнському фестивалі творчості 
«звездная империя», «виПУск 2015» у ккз «Україна».

Досягнення творчих колективів Культурного центру Нфау за 2014/2015 н. р.:
• Лауреати міського конкурсу студентської художньої самодіяльності «студентська 

весна-2015» – студія бального танцю «NON STOP» (у номінації «стилізована хо-
реографія»).

• Лауреати міського конкурсу студентської художньої самодіяльності «студентська 
весна-2015» – ансамбль народної пісні «Гердан» (3 місце у номінації «народний 
спів»).

• 2 місце у номінації «естрадна хореографія» на всеукраїнському фестивалі твор-
чості «звездная империя» – ансамбль естрадного танцю «PARADIS».

• 1 місце у номінації «естрадний спів» на всеукраїнському фестивалі творчості 
«звездная империя» – вокальний дует «ексклюзив».

• 1 місце у номінації «естрадний спів» на всеукраїнському фестивалі творчості 
«звездная империя» – анастасія куян студентка 1 курсу тПкз.

• Підтверджено почесне звання «народний аматорський колектив профспілок 
України» вокальною студією «ексклюзив».

музей
екскурсійна робота. Протягом 2014/2015 н. р. проведено близько 450 екскурсій, та-

кож і близько 20 – для іноземних гостей і делегацій. співробітниками музею регулярно 
проводяться екскурсії українською, російською та англійською мовами для студентів, 
абітурієнтів, випускників і гостей університету: оглядові екскурсії, тематичні екскурсії 
(«як будувався університет», «студентське життя майбутніх фармацевтів у харківському 
імператорському університеті», «Музеї – аптеки в Україні», «студентські будівельні за-
гони хФі» та ін.), екскурсії центром міста.

виставкова робота. Протягом 2014/2015 н. р. у музеї проведено 5 виставок: до 210-річчя 
фармацевтичної освіти в Україні; фотовиставка, присвячена Міжнародному дню визво-
лення в’язнів фашистських концтаборів; до 70-річчя Перемоги над нацизмом; фотовис-
тавка «до 170-річчя з дня народження іллі Мечникова»; дитячої творчості до Міжнарод-
ного дня дитини.
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Поповнення фондів музею. Фонди поповнено на 305 експонатів, серед яких: наукові 
та навчальні видання, фотографії радянського та сучасного періодів, періодичні видання, 
спогади, дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора фармацев-
тичних наук ректора харківського фармацевтичного інституту професора Ю. Г. Борисю-
ка. загальна кількість одиниць зберігання музею становить 1525.

Дослідницька робота. співробітниками музею продовжується робота над темою 
«Фармація в літературі». на базі музею працює студентський гурток з історії нФаУ.  
директор музею брала участь у 3-х музеєзнавчих конференціях.

Музеєм проводилася робота зі створення буклета «розвиток матеріальної бази нФаУ»: 
підготовлено проект тексту буклета, що містить відомості з історії розвитку матеріально-
технічної бази університету, інформацію про кафедри і підрозділи, а також відомості 
про перспективи подальшого розвитку. Проведено фотозйомку для буклета.

відділ зв’язків із громадськістю та пресою 
відділ зв’язків із громадськістю та пресою створений наказом по університету від 

31.12.2013 р. № 1176к з метою реалізації та упорядкування інформаційної та рекламно-
іміджевої політики нФаУ, забезпечення інформаційної відкритості університету, зокрема:

• здійснено випуск 11 номерів університетської газети «Молодість фармації», за-
гальний наклад газети склав 40 000 примірників;

• двічі на місяць розміщувалися матеріали про нФаУ в щотижневику «аптека»  
і раз на місяць – у журналі «современная фармация»;

• співпраця з газетами «слобідський край», «комсомольская правда в Украине», 
«время», «вечерний харьков», «сегодня» – цикл публікацій (33 статті) про нФаУ 
в 7 зМі загальним накладом понад мільйон примірників. Усі публікації розміще-
ні на сторінці відділу сайту нФаУ;

• взаємодія з регіональними телекомпаніями: «оріон» (6 телесюжетів про події  
у нФаУ) та «р1»;

• на інформаційно-аналітичному порталі про вищу освіту в Україні та за кордо-
ном http://vnz.org.ua/ розміщувався активний банер нФаУ, а в розділі «новини» 
публікувалися по три новини щомісяця. 

Проведена профорієнтаційна кампанія в партнерстві з компанією «Мета». Банерну та 
текстову рекламу нФаУ, яка пройшла у соціальних мережах Vk.com та Facebook.com, поди-
вилися понад 6 тис. користувачів; інформаційний пакет «освіта» (це 23 електронних ресур-
си, серед яких www.osvita.ua, www.pidruchniki.ws, www.parta.com.ua, www.textreferat.com,  
www.institute.com.ua, www.repetitor.ua, www.tvori.com.ua, www.shodennik.ua, www.studentbooks.com.ua,  
www.lingvo.ua, www.shkola.ua тощо) знайшов більш ніж 9-тисячну аудиторію.

відділ працює над поліпшенням показників рейтингу вебометрикс. У лютому 2015 року 
сайт нФаУ отримав 97 місце у рейтингу. здійснює роботу з активізації діяльності сайту 
нФаУ. Протягом звітного періоду розпочато зміну дизайну та структури університетського 
ресурсу. сьогодні сайт нФаУ об’єднує 2631 сторінку, з них: український – 1033 ст., росій-
ський – 977 ст., англійський – 621 ст. сайт нФаУ – портал, що об’єднує 54 сайти кафедр та 
підрозділів. за іншими доменними іменами мають сайти 5 кафедр (технології парфумер-
но-косметичних засобів; організації та економіки фармації; управління якістю у фарма-
ції; процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв; фармакоекономіки). за цей  
час на сайті нФаУ було розміщено понад 250 новин, на англомовному – понад 50.

також відділ зв’язків з громадськістю та пресою:
• займається обліком і звітністю у динаміці стосовно відвідуваності сайту (близь-

ко 70 тис. відвідувачів щомісяця), найбільш відвідуваних сторінок (абітурієнту, 
дні відкритих дверей, спеціальності, структура нФаУ, контакти та реквізити, 

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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коледж нФаУ, Події, кафедри, наш університет, новини), топ-країн, звідки за-
ходять користувачі на сайт нФаУ;

• щоквартально проводить моніторинг сайтів підрозділів нФаУ. У березні 2015 р. 
був проведений аналіз сайтів нФаУ стосовно критеріїв рейтингу вебометрикс, 
згідно з яким визначено кращі сайти підрозділів за кількістю сторінок (кафедри 
біотехнології, фармакотерапії, наукова бібліотека); за кількістю цінних файлів 
(наукова бібліотека, кафедри соціальної фармації, управління якістю); за кількіс-
тю публікацій, розміщених в електронному архіві (кафедр управління та еконо-
міки фармації іПксФ, управління якістю, фізіології та анатомії людини); 

• згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «деякі 
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» 
розміщено на сайті нФаУ: статут, положення про колегіальні органи та їх персо-
нальний склад, документи вищого навчального закладу, пов’язані з організацією 
освітнього процесу, правила прийому на поточний рік та зміни до них, склад 
керівних органів, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на 
конкурсних засадах, кошторис на поточний рік та зміни до нього, річний, також 
і фінансовий звіт, інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі 
програм, штатний розпис на поточний рік, розмір плати за навчання та надання 
додаткових освітніх послуг тощо; 

• у співпраці з комп’ютерним центром переведено університетські підрозділи на 
єдину корпоративну пошту в доменному імені http://nuph.edu.ua/;

• створено систему перехресних посилань – встановлені електронні зв’язки із сай-
тами Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. с. Протасевича, 
рівненського базового медичного коледжу, журналу «современная фармация», 
кП охорони здоров’я «Центральна районна аптека № 63 м. куп’янська, аптечної 
мережі тов «Прана-фарм», «SV Trade», мережі фармамаркетів «аптека доброго 
дня», ФФ тов «Лерс» та ін.;

• проводить постійний моніторинг урядових сайтів і сайтів офіційних видань, 
освітніх порталів, сайтів навчальних закладів, українських і ближнього зарубіж-
жя, з метою підготовки експрес-аналізу (дайджесту) з питань освіти; 

• здійснює роботу з наповнення фото- і відеобанку та архіву друкованих видань;
• з 1 січня 2015 року до компетенцій відділу зв’язків із громадськістю та пресою уві-

йшла виставкова діяльність. У співпраці з приймальною комісією фахівці відділу 
здійснюють формування рекламно-виставкової стратегії, організовуючи участь 
університету у виставкових заходах. 

здійснена підготовка брендбука нФаУ (код Пр а2.7.2-06-037). відновлена робота ві-
деоканалу нФаУ на ресурсі YouTube і розміщено 14 відеофільмів з життя нФаУ.

61

освітня діяльність



НауКова ДіЯльНість

реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної ді-
яльності 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 уні-
верситету, спрямованої на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки,  
а також підготовку науково-педагогічних кадрів.

Науково-дослідні роботи
У 2014 р. науково-дослідні роботи виконувалися за рахунок коштів державного бю-

джету України за замовленням Міністерства охорони здоров’я (Моз) України, за раху-
нок коштів замовників і за ініціативними тематиками кафедр нФаУ.

Усього у 2014 р. виконувалось 124 ндр, з них:
 − 100 НДР на загальну суму 3072,90 тис. грн;
 − 24 НДР за ініціативною тематикою кафедр.

6 НДр фінансувалися з Державного бюджету україни на суму 1001,39 тис. грн, а саме:
• Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини:

 − значення природного метаболіту глюкозаміну гідрохлориду в процесах ста-
ріння (вплив на вікові зміни репродуктивної функції). керівник: проф. яков-
лєва Л. в. термін виконання 2012-2014 рр. № держреєстрації 0112U005999.

 − Проектування та цілеспрямований синтез нових інгібіторів кіназ JNK і дослі-
дження їх інсуліноміметичної та антиатеросклеротичної активності. керів-
ник: проф. коваленко с. М. термін виконання 2012-2014 рр. № держреєстра-
ції 0112U005998.

 − створення супрамолекулярних нанокомплексів направленої дії на патогенні про-
цеси в організмі. керівник: проф. коваленко с. М. (2014 р.), проф. Штриголь с. Ю.  
(з 2015 р.). термін виконання 2014-2016 рр. № держреєстрації 0114U004021.

 − Пошук та синтез оригінальних синтетичних лікарських субстанцій на основі но-
вих похідних нітрогеновмісних гетероциклів. керівник: проф. коваленко с. М.  
(2014 р.), ст.н.с. Губарь с. М. (з 2015 р.). термін виконання 2014-2016 рр. № держ- 
реєстрації 0114U004022.

• Прикладні дослідження та розробки:
 − конструювання, синтез та пошук потенційних засобів для лікування захворю- 

вань опорно-рухового апарату серед похідних тієно[2,3-d]піримідин-6-карбо- 
нової кислоти. керівник: проф. яковлєва Л. в. термін виконання 2014-2016 рр. 
№ держреєстрації 0114U004023.

 − реформування охорони здоров’я: удосконалення соціально-економічних ме- 
ханізмів підвищення доступності лікарських засобів та програма впроваджен- 
ня оцінки медичних технологій. керівник: проф. немченко а. с. термін ви-
конання 2014-2016 рр. № держреєстрації 0114U004024.

62



94 НДр виконувалися за рахунок коштів замовників на суму 2071,51 тис. грн, а саме:
• 68 ндр виконувалися кафедрами та лабораторіями на госпдоговірних умовах на 

суму 1383,321 тис. грн за напрямками:
 − аналітичні науково-дослідні роботи – ДНДЛ з КЯЛЗ.
 − технологічні науково-дослідні роботи – Науково-дослідна лабораторія паренте-

ральних та оральних рідких лікарських засобів, Навчально-наукова технологічна 
лабораторія лікарських форм, ДНДЛ з КЯЛЗ.

 − доклінічні дослідження лікарських засобів – кафедра клінічної фармакології та 
клінічної фармації, кафедра фармакології, ЦНДЛ.

 − клінічні випробування медичних виробів – кафедра клінічної фармакології та 
клінічної фармації.

 − клінічні дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів – кафедра 
клінічної фармакології та клінічної фармації.

 − Фармакологічні дослідження лікарських засобів – кафедра клінічної фармаколо-
гії та клінічної фармації, кафедра фармакології.

 − вивчення токсикологічних показників безпеки косметичної продукції та гігіє- 
нопрофілактичних засобів – ПЛМД.

• державною науково-дослідною лабораторією з контролю якості лікарських за-
собів нФаУ проведений контроль якості готових лікарських форм, фармацевтич-
них субстанцій та лікарської рослинної сировини на суму 403,19 тис. грн.

• 25 клінічних випробувань (досліджень) виконувалося клініко-діагностичним цен-
тром нФаУ на суму 285,00 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування НДр у 2014 р.

джерела фінансування
отримано  

також із Пдв 
(тис. грн)

державний бюджет України 1001,39
– фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 661,39
– прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за держав-

ними цільовими програмами і державним замовленням, фінансова підтрим-
ка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я

340,00

– ндр, що виконувались за рахунок коштів замовників 2071,51
– госпдоговірна тематика кафедр та лабораторій 1383,32
– виконання робіт з контролю якості готових лікарських форм, фармацевтич-

них субстанцій та лікарської рослинної сировини 403,19

– клінічні випробування (дослідження) 285,00
разом: 3072,90

у 2014 р. ініціативна тематика Нфау була оновлена, зареєстровано 25 наукових 
напрямів на період 2014-2018 рр.:

1. Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних 
та напівсинтетичних субстанцій. керівник: проф. Черних в. П. № державної реєстрації 
ндр 0114U000943.

2. Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних органічних ре-
човин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек. керівник: проф. коваленко с. М. (2014 р.),  
проф. Журавель і. о. (з 2015 р.). № державної реєстрації ндр 0114U000944.

3. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі 
природної та синтетичної сировини. керівник: проф. Гладух Є. в. № державної реєстрації 
ндр 0114U000945.
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4. Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотера-
певтичних засобів на її основі. керівник: проф. кисличенко в. с. № державної реєстрації 
ндр 0114U000946.

5. Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів. керів-
ник: проф. ярних т. Г. № державної реєстрації ндр 0114U000947.

6. Розробка і удосконалення складу та технології лікувально-косметичних засобів. керів-
ник: проф. Башура о. Г. № державної реєстрації ндр 0114U000948.

7. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового 
виробництва. керівник: проф. Георгіянц в. а. № державної реєстрації ндр 0114U000949.

8. Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів. керівник: 
проф. коваленко с. М. (2014 р.), доц. Губін Ю. і. (з 2015 р.). № державної реєстрації ндр 
0114U000950.

9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту. керівник: проф. Ба-
ранова і. і. № державної реєстрації ндр 0114U000951.

10. Розробка нових і удосконалення існуючих методів аналізу лікарських засобів для виявлен-
ня субстандартної та фальсифікованої продукції. керівник: проф. коваленко с. М. (2014 р.),  
ст.н.с. Губарь с. М. (з 2015 р.). № державної реєстрації ндр 0114U000952.

11. Розробка і удосконалення ефективних технологій професійної підготовки студентів та 
викладачів у ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю. керівник: проф. кайдалова Л. Г.  
№ державної реєстрації ндр 0114U000953.

12. Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації. керівник: 
проф. толочко в. М. № державної реєстрації ндр 0114U000954.

13. Розробка складу та технології дієтичних добавок. керівник: проф. Гарна с. в. № дер- 
жавної реєстрації ндр 0114U000955.

14. Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів. керів-
ник: проф. Штриголь с. Ю. № державної реєстрації ндр 0114U000956.

15. Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для терапії цукрового діабе-
ту другого типу. керівник: проф. Мерзлікін с. і. № державної реєстрації ндр 0114U000957.

16. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів. ке-
рівник: проф. Журавель і. о. № державної реєстрації ндр 0114U000958.

17. Моделювання, створення, фізико-хімічні та фармакологічні дослідження нанокон’югатів 
направленої дії. керівник: доц. Губін Ю. і. № державної реєстрації ндр 0114U000959.

18. Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині. 
керівник: проф. Левітін Є. я. № державної реєстрації ндр 0114U000960.

19. Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку фарма-
цевтичної галузі України. керівник: проф. Посилкіна о. в. № державної реєстрації ндр 
0114U000961.

20. Створення гомеопатичних лікарських засобів. керівник: проф. вишневська Л. і. № дер- 
жавної реєстрації ндр 0114U000962.

21. Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських препа-
ратів на основі продуктів бджільництва. керівник: проф. тихонов о. і. № державної реє-
страції ндр 0114U000963.

22. Дослідження фармакогенетичних аспектів ефективності і безпечності лікарських за-
собів для оптимізації фармакотерапії найбільш поширених хвороб. керівник: проф. зайченко 
Г. в. № державної реєстрації ндр 0114U000964.

23. Розробка статистичних методів та класифікаційних моделей у фармацевтичних та  
медичних задачах. керівник: проф. Пєнкін Ю. М. № державної реєстрації ндр 0114U000965.

24. Організація і проведення клінічних досліджень та вивчення біоеквівалентності. керів-
ник: проф. зупанець і. а. № державної реєстрації ндр 0114U006186.

25. Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів. керів-
ник: проф. загайко а. Л. № державної реєстрації ндр 0115U000966.
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співробітництво

національний фармацевтичний університет здійснює наукове співробітництво з та-
кими організаціями:

• відділення хімії Університету рочестера (сШа) – розробка транспортних систем 
адресної доставки Лз та вивчення хімічних, фізико-хімічних та біологічних влас-
тивостей вуглецевих нанотрубок.

• компанія «E.I. du Pont de Nemours and Company» (сШа) – синтез хімічних сполук.
• Фармацевтична компанія ChemDiv, Inc. (сШа) – первинний високопродуктив-

ний скринінг, дослідження в галузі синтезу комбінаторних бібліотек, публікація 
наукових досліджень.

• Фармакопея сШа – проведення спільних семінарів, стажування.
Кооперація з провідними науково-дослідними установами НаН і амН украї-

ни на стику наук є одним зі шляхів підвищення рівня наукових досліджень:
• інститут електрозварювання ім. Є. о. Патона нан України – наукове співробіт-

ництво у галузі нанофармації.
• відділення хімії нан України – участь у семінарах під головуванням академіка 

нан України с. а. андронаті.
• інститут хімії поверхні ім. о. о. Чуйка нан України – співробітництво у галузі 

фундаментальних досліджень фізики, хімії та фізико-хімії наночасток, карбоно-
вих нанотрубок.

• інститут органічної хімії нан України – науково-дослідна діяльність у галузі син-
тезу нових Лз.

• науково-технологічний комплекс «інститут монокристалів» нан України – син-
тез, ідентифікації спектральними методами, фармакологічні дослідження нових 
органічних сполук.

• інститут мікробіології і імунології ім. і. і. Мечникова аМн України – пошук но-
вих синтетичних субстанцій протимікробної та протигрибкової дії.

• інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. і. ситенка аМн України – про-
ведення сумісних клінічних випробувань Лз.

• дУ «інститут проблем ендокринної патології ім. в. я. данилевського» аМн Укра-
їни – наукове співробітництво у галузі діагностики і терапії ендокринних захво-
рювань.

• харківський національний медичний університет – проведення дослідження ме-
ханізмів розвитку та шляхів корекції хвороб серцево-судинної системи і стомато-
логічних проблем.

науковці нФаУ плідно співпрацюють з вітчизняними і закордонними провідни-
ми виробниками фармацевтичної продукції та науково-виробничими закладами: 
ват «Фармак» (Україна); Пат «Фармацевтична фірма «дарниця» (Україна); зат нвЦ «Бор- 
щагівський хФз» (Україна); ат «київмедпрепарат» (Україна); тов «Юрія-фарм» (Укра-
їна); тов «Фарма старт» (Україна); Прат «Біофарма» (Україна); Українсько-іспанська 
фармацевтична компанія «сперко Україна» (Україна); тов «стиролбіофарм» (Україна); 
Пат «хФз «Червона зірка» (Україна); Пат «стома» (Україна); тов «харківська фарма-
цевтична фабрика» (Україна); тов «Центр молекулярних досліджень» (Україна).

викладачі та молоді науковці університету мають індивідуальне членство у та-
ких професійних міжнародних організаціях та асоціаціях: 

• інформаційна асоціація з лікарських препаратів (Drug Information association), сШа.
• Міжнародне товариство фармацевтичних препаратів (International Society of Phar- 

maceutical Compounding), іспанія.
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• американська діабетична асоціація (American Diabetes Association).
• 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 Pharma-

ceutical 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 Inter-

nationalis), німеччина.
• Міжнародна федерація фармацевтів (International Pharmacists Federation), нідер-

ланди.
• Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології (International Union 

of Basic and Clinical Pharmacology), сШа.
• Федерація Європейських біологічних товариств (Federation of European Biochemi-

cal Society), німеччина.
У 2014 р. викладачі та молоді науковці університету отримували гранти від міжна-

родних організацій для виконання наукових досліджень, стажування, участі у міжнарод-
них наукових форумах тощо.

у 2014 р. співробітники університету отримали 24 гранти, а саме:
1. Грант на наукові дослідження за програмою Erasmus Mundus chemical innovation 

and regulation, університет альгарве, м. Фару, Португалія (асп. Шемчук о. л.).
2. навчання у Union Graduate College, сШа за програмою «Advanced Certificate 

Program in Research Ethics for Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia» 
(проф. Доброва в. Є.).

3. Участь у міжнародному семінарі «науковий та академічний обмін в галузі фар-
мацевтичного аналізу, біологічного аналізу, контролю якості лікарських засобів, 
здійснення клінічних досліджень» (тревел-грант), 23.01-26.01 2014 р., м. Прага, Че-
хія (проф. Попов с. Б., доц. андрєєва о. о., сальцева м. в.).

4. Грант компанії «Abbott Laboratories S.A.». Участь в роботі всесвітнього конгресу  
з ендокринологічної гінекології (проф. Зайченко Г. в.).

5. Грант на участь у науковій конференції «The Quality of Мedecines», присвяченій 
150-річчю Британської фармакопеї, 9.04-13.04.2014, м. Лондон, великобританія 
(проф. Георгіянц в. а.).

6. Участь у міжнародній конференції «World Pharma Conggress» 21.05-23.05.2014 р., 
м. Бостон сШа (матерієнко а. с.).

7. Участь в роботі SETAC Europe 24th Annual Meeting (проф. Журавель і. о.).
8. 20th Annual EAFP Conference Science-based pharmacy education: Towards bet-

ter medicines and patient (тревел-грант), 22.05–24.05.2014 р., Люблянa, словенія 
(проф. Доброва в. Є.).

9. Участь у роботі the 17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2014) 
13.06-18.06.2014 р., Cape Town, South Africa (проф. Зайченко Г. в.).

10. DIA’s 2014 50th Annual Meeting held in San Diego, California USA (тревел-грант) 
15.07-19.07.2014 р. (асп. Давішня Н. в.).

11. «Dynamic modeling of toxic effects», данія, копенгаген (асп. Шкапо а. і.).
12. тревел-грант «сучасні методи лабораторної діагностики гепатитів та персоналі-

зований підхід до лікарських призначень» (проф. Набока о. і.).
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13. Присуджено звання: foreign member of Commission of Medical Sciences of PAS 
Branch in Lublin in the term 2013-2014 (Polish Academy of Sciences branch in Lublin) 
(проф. Євтіфєєва о. а., ас. Проскуріна К. і.).

14. дослідження можливості ефективного нагріву волокна при розташуванні його вздовж 
вісі пучку лазерного випромінювання (проф. Кокодій м. Г., проф. тіманюк в. о.).

15. Грант для участі в підготовчому семестрі Центра економічних досліджень і вищої 
освіти інституту економіки (CERGE-EL) в рамках програми Магістратура/аспіран-
тура з економіки (Charies University, Czech Republic) (доц. Кайдаш м. в.).

16. Участь у роботі казахстанського форуму фармакопей миру (проф. Кисличенко в. с.).
17. Участь у міжнародному саміті фармакопей (проф. Георгіянц в. а.).
18. візитинг професорів за навчальною програмою PhD докторів та магістрантів ка-

захського національного медичного університету ім. с. д. асфендіярова (проф. 
Кисличенко в. с.).

19. Clinical trials forum «Clinical trials in Ukraine: Reality and Prospects» (проф. Доб-
рова в. Є., доц. андрєєва о. о., доц. Безугла Н. П., с.н.с. рускін о. с.).

20. Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию фар- 
мацевтического факультета Государственного университета Медицины и Фарма-
ции (проф. мороз в. а., доц. Грінцов Є. ф.).

21. Проведення 10 лекцій та 10 практичних занять для слухачів державного профе-
сійного коледжу ім. станіслова Пігоня (доц. Дьяконова Я. в.).

22. Грант для участі у конгресі ISPOR 17th Annual European Congress (проф. Яков-
лєва л. в.).

23. Грант для участі у конгресі ISPOR 17th Annual European Congress (доц. ткачова о. Я.).
24. круглий стіл «концепция бинарного терапевтического воздействия в кардиовас-

кулярной медицине: роль новых молекул», м. рига, Латвія (проф. Зупанець і. а., 
доц. Шебеко с. К.).

визнання вчених Нфау. з метою матеріальної та моральної підтримки молодих 
науковців та гідного визнання досягнень провідних учених університету ректорат нФаУ 
постійно подає на конкурси різного рівня кандидатури науковців.

Патентно-інформаційна діяльність
винахідницька діяльність відіграє важливу роль у реалізації та стимулюванні науко-

вого потенціалу співробітників нФаУ.
одним із основних показників винахідницької діяльності є кількість поданих заявок 

про видачу патентів на винаходи та корисні моделі.
співробітниками нФаУ оформлено і подано до дП «Український інститут промис-

лової власності» 67 заявок з метою одержання патентів України, з них:
• 13 заявок на винаходи;
• 54 заявки на корисні моделі.
до державної служби інтелектуальної власності подано 13 заявок на реєстрацію ав-

торського права на службові твори.
різний ступінь винахідницької діяльності залежить від наукового потенціалу кафедр, 

творчої активності науковців та різного ступеня патентоспроможності розробок. слід за-
значити, що 60-70 % винаходів щорічно створюється за активною участю науковців віком 
до 40 років.

У 2014 р. науковцями університету одержано:
• 96 патентів України, з них: на винаходи – 32 патенти; на корисні моделі – 64 патенти.
• 69 позитивних рішень про видачу патентів України.
• 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
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надано консультативно-методичну допомогу у проведенні та оформленні докумен-
тів з патентно-інформаційного пошуку 75 особам (магістрантам, аспірантам, докторан-
там) 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 рекомен-
дації та інформаційні листи. науковцями нФаУ підготовлено і подано до Українського 
центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) 
для погодження в установленому порядку 22 науково-методичні рекомендації. Підготов-
лено і подано до Укрмедпатентінформу 47 інформаційних листів, з них опубліковано 35.

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження до-
сягнень медичної науки у галузі охорони здоров’я Моз України є основним документом, 
який регламентує процес упровадження медичної та фармацевтичної науки у практику 
охорони здоров’я. розробки, внесені до переліку, є новими, що підтверджується публі-
каціями та охоронними документами, а також пройшли випробування з урахуванням 
принципів доказовості. У цьому році до переліку внесено 13 нововведень нФаУ, поданих 
у 2013 р. У 2014 р. підготовлено і подано для внесення до переліку 9 заявок.

Пропозиції нФаУ мають соціальну, економічну та медичну ефективність. інформа-
ція про них внесена до навчально-методичних матеріалів відповідних дисциплін і вико-
ристовується у навчальному процесі фармацевтичних факультетів університетів України 
та наукових дослідженнях. також нововведення впроваджуються у діяльність профіль-
них закладів Моз України.

Науково-практичні конференції 
для подальшого розвитку наукових досліджень і плідного обміну інформацією ве-

лике значення мають наукові конференції. за 2014 рік у нФаУ відбулося 16 науково-прак-
тичних заходів різного рівня, з них 4 внесені до реєстру заходів Моз та аМн України. 
Матеріали конференцій опубліковано в збірниках та наукових журналах: 16 видань ма-
теріалів науково-практичних конференцій (11 у друкованому вигляді, 5 в електронному).

за 2015 рік у нФаУ зареєстровано 14 науково-практичних заходів різного рівня, з них 
7 внесені до реєстру заходів Моз та аМн України. 

з 1 жовтня 2014 р. по 1 липня 2015 р. відбулося 17 конференцій:
• 1-3 жовтня 2014 р. науково-практична конференція з міжнародною участю та 

школою молодих учених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивід-
них шляхів та водно-сольового обміну».

• 16-17 жовтня 2014 р. IV Міжнародна науково-практична конференція «сучасні 
досягнення фармацевтичної технології та біотехнології».

• 4 листопада 2014 р. ііі науково-практична конференція «Професійний менедж-
мент в сучасних умовах розвитку ринку».

• 7-8 листопада 2014 р. науково-практична Internet-конференція з міжнародною 
участю «технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препа-
ратів різнонаправленої дії».

• 13-14 листопада 2014 р. науково-практична конференція «Мовні дисципліни  
в контексті розвитку сучасної вищої школи».

• 20 листопада 2014 р. VII науково-практична Internet-конференція «Фармакоеко-
номіка в Україні: стан і перспективи розвитку».

• 27-28 листопада 2014 р. науково-практична конференція «Фармацевтична мікро-
біологія та клінічна лабораторна діагностика».

• 12 березня 2015 р. всеукраїнська науково-освітня Internet-конференція «Форму-
вання національної лікарської політики за умов упровадження медичного стра-
хування: питання освіти, теорії та практики».

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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• 19-20 березня 2015 р. Міжнародна науково-практична Internet-конференція «ана-
літична хімія у фармації».

• 26-27 березня 2015 р. Iі Міжнародна науково-практична Internet-конференція 
«Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики».

• 2-3 квітня 2015 р. іV науково-практична конференція з міжнародною участю 
«актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики».

• 23 квітня 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 
та студентів «актуальні питання створення нових лікарських засобів».

• 24 квітня 2015 р. всеукраїнська наукова Internet-конференція «Проблеми діалогу 
культур в умовах соціальних трансформацій».

• 27-30 квітня 2015 р. Міжнародна науково-практична Internet-конференція «со-
ціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».

• 14 травня 2015 р. іі всеукраїнська наукова конференція з фізіології та валеології.
• 21 травня 2015 р. хххIі всеукраїнська науково-практична конференція з між-

народною участю «Ліки – людині. сучасні проблеми фармакотерапії та призна-
чення лікарських засобів».

• 22 травня 2015 р. науково-практична конференція з міжнародною участю «Управ-
ління якістю у фармації».

за перше півріччя 2015 року проведено 10 науково-практичних заходів всеукраїнсько-
го та міжнародного рівнів.

виставкова діяльність 
Протягом 2014 року національний фармацевтичний університет брав участь в об-

ласних, міжрегіональних та міжнародних виставках, які проходили в харкові і києві. на цих 
виставках нФаУ має можливість презентувати свої досягнення, а також проводити актив-
ну профорієнтаційну роботу. Ця діяльність університету була відмічена нагородами та 
дипломами, що сприяє підвищенню рейтингу нФаУ в Україні і за її межами.

• 13-15 листопада 2014 р. (м. київ) – 26 Міжнародна спеціалізована виставка «освіта  
та кар’єра – 2014» (Гран-прі і диплом у номінації «за міжнародне співробітницт-
во в галузі освіти і науки». золота медаль і диплом у номінації «розвиток сту-
дентської науково-дослідної роботи». нагороджено раду молодих учених нФаУ).

• 27-28 листопада 2014 р. (м. харків) – Перша щорічна науково-освітня виставка 
«Публічне управління XXI».

• 12-14 березня 2015 р. (м. київ) – 6 Міжнародна виставка «сучасні навчальні за-
клади – 2015» (Гран-прі в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяль-
ності», сертифікат «якість наукових публікацій»).

• 2-4 квітня 2015 р. (м. харків) – 7 спеціалізована виставка з міжнародною участю 
«освіта слобожанщини та кіберпростір – 2015».

• 16-18 квітня 2015 р. (м. київ) – 27 Міжнародна спеціалізована виставка «освіта та 
кар’єра – 2015» (Гран-прі в номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді», 
Почесне звання «Лідер післядипломної освіти України»).

Навчально-виробничі, навчально-наукові, науково-дослідні,  
науково-технологічні, проблемні лабораторії

нФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь комплекс науко-
во-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різноманітних лікарських формах – від 
пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації та впровадження у ви-
робництво і медичну практику.

науково-дослідна діяльність колективу університету охоплює всі пріоритетні напрям-
ки в галузі фундаментальних та прикладних фармацевтичних досліджень. створення  
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й упровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комплексний ба-
гатостадійний процес, в якому беруть участь різні кафедри і наукові лабораторії нФаУ. 

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) є науково-методичним і екс-
периментальним центром для проведення науково-дослідних робіт з фармакологічного 
вивчення нових та генеричних лікарських засобів на основі субстанцій синтетичного, рос-
линного та природного походження.

ЦндЛ здійснює повний цикл доклінічних досліджень лікарських засобів (загально-
токсична дія, вивчення специфічної токсичності, пірогенність; загальнофармакологічна 
дія; фармакологічна активність засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, 
систему крові та гемопоез, серцево-судинну, сечостатеву системи та статеві гормони, 
опорно-руховий апарат, нервову та респіраторну системи, дерматологічні засоби) відпо-
відно до вимог дП »державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни», що засвідчується сертифікатами цього регуляторного органу з 1996 р.

свідоцтвом про атестацію вимірювальної лабораторії від 18.10.2011 р. № 008/11 Моз 
України засвідчено, що ЦндЛ відповідає необхідному рівню й атестована на проведення 
вимірювань у сфері охорони здоров’я.

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів 
(ДНДЛ з КЯЛЗ) має свідоцтво про атестацію від 07.02.2013 р. № 173 (видано державною 
інспекцією з контролю якості лікарських засобів Моз України) та свідоцтво про атеста-
цію від 23.06.2011 р. № 100-4087/2011 (видано дП «харківський регіональний науково-ви-
робничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»). 

Лабораторія виконує функції уповноваженої лабораторії та взаємодіє у своїй роботі 
з державною службою України з лікарських засобів з питань державного контролю якос-
ті лікарських засобів згідно з наказом державної служби України з лікарських засобів від 
23.11.2012 р. № 998.

Лабораторія проводить експериментально-аналітичні роботи у галузі аналізу та конт- 
ролю якості лікарських засобів з метою прийняття висновків щодо їх відповідності ви-
могам чинної аналітично-нормативної документації, виконує науково-дослідні роботи 
та бере участь у проведенні навчального процесу. Лабораторія забезпечена засобами ви-
мірювальної техніки та допоміжним обладнанням, необхідним для проведення наукових 
досліджень.

Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень створена на базі кафед-
ри біології, фізіології та анатомії людини. Лабораторія проводить цитологічні, сероло-
гічні, гістохімічні, загальнотоксикологічні, біохімічні та інші види досліджень на основі 
сучасних досягнень у галузі медицини, біології та фармакології, які дозволені Моз Укра-
їни. одним з основних напрямків діяльності лабораторії є випробування з визначення 
токсичних властивостей побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції, біологічно-
активних добавок та лікарських засобів.

Лабораторія має атестат акредитації від 27.12.2009 р. № 2н502, виданий національ-
ним агентством з акредитації України, яким засвідчується компетентність лабораторії 
відповідно до вимог дстУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) у галузі: токсикологічні 
випробування побутової хімії та парфумерно-косметичної продукції, біологічних показ-
ників дії біологічно активних добавок та лікарських засобів.

Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм проводить науко-
во-дослідні роботи та експериментальні технологічні дослідження зі створення нових 
лікарських засобів, ознайомлювальну практику для студентів нФаУ. на базі лабораторії 
виконуються кандидатські дисертаційні роботи.
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Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень ство-
рена на базі кафедри мікробіології, вірусології і імунології наказом ректора нФаУ від 
06.12.2007 р. № 833к та призначена для виконання науково-дослідної, науково-практич-
ної, організаційно-методичної, винахідницької та раціоналізаторської роботи з імуноло-
гії та мікробіології. У 2014 році лабораторію атестовано терміном на 5 років (свідоцтво 
про атестацію від 24 жовтня 2014 року № 045/14).

Науково-технологічна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських 
засобів проводить науково-дослідні роботи з розробки технології та нормативної до-
кументації парентеральних (ін’єкційних, інфузійних, ліофілізованих), оральних рідких 
лікарських засобів та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації згідно  
з указаним напрямком досліджень. 

здійснюється співробітництво з іншими науковими організаціями та промислови-
ми підприємствами України та інших країн снд зі створення нових лікарських засобів.

Клініко-діагностичний центр – перша в Україні університетська клініка. діяльність  
кдЦ здійснюється на підставі ліцензії на медичну практику та регламентується Поло-
женням про кдЦ, затвердженим Моз України, і відповідає вимогам наказу Моз України 
від 23.09.2009 р. № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань 
ЛП та експертизи матеріалів клінічних випробувань і типового положення про комісії 
з питань етики при лікувально-профілактичних закладах, в яких проводять клінічні ви-
пробування» в редакції наказу Моз України від 12.07.2012 р. № 523. кдЦ атестований 
Головною акредитаційною комісією при Моз України на вищу категорію як лікувально-
профілактичний заклад і Постановою кабміну України внесений до переліку закладів 
та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних 
функцій, від 16.05.2011 p. № 501.

одним з головних завдань кдЦ є проведення досліджень з оцінювання біоеквіва-
лентності нових ЛП та проведення і і II фаз клінічних досліджень. до складу кдЦ входить 
лабораторія клінічної діагностики, яка в 2009 р. атестована комісією Моз України. ви-
сокий ступінь безпеки пацієнтів/здорових добровольців забезпечує наявність реаніма-
ційного обладнання та чергування лікарів-реаніматологів під час клінічних випробувань.

Лабораторія клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру створена у скла-
ді кдЦ нФаУ 06.12.2007 р., була атестована Головною акредитаційною комісією Моз 
України (свідоцтво від 8 вересня 2009 року № 001247, свідоцтво від 10 вересня 2013 року 
№ 003437) за такими напрямами клінічних досліджень: дослідження загального клініч-
ного аналізу крові; клінічного аналізу сечі; біохімічного аналізу крові та сечі (за 39-ма 
показниками); дослідження системи гемостазу; виявлення антитіл до вірусу гепатиту с; 
антигену вірусу гепатиту в. Бере участь у програмі міжлабораторних порівнянь резуль-
татів вимірювань «Гематологія – автоматичний підрахунок клітин» та «клінічна біохімія 
в клінічній лабораторній діагностиці» щорічно.

Лабораторія є базою практики з лабораторної діагностики та біохімії для студентів 
спеціальностей «клінічна фармація» і «Лабораторна діагностика».

в університеті проводиться постійна робота з удосконалення інфраструктури наукових 
підрозділів закладу, що спрямована на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів фар-
мацевтичної 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 науко-
вих лабораторій:

1. Лабораторія з якості, стандартизації та сертифікації лікарських засобів (проф. Під-
пружников Ю. в.).

2. Міжкафедральна лабораторія мікрохвильового синтезу (доц. зубков в. а.).
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3. Лабораторія нанофармації (доц. Губін Ю. і.).
4. науково-дослідна лабораторія контролю якості функціональних харчових про-

дуктів, дієтичних добавок та лікувально-профілактичних, косметологічних засо-
бів (проф. кисличенко в. с., проф. Георгіянц в. а).

5. Лабораторія фармакогенетики та генетичної безпеки (проф. загайко а. Л., проф. 
кононенко н. М.).

науковий потенціал нФаУ сягнув того рівня, коли університет може взяти на себе весь 
обсяг заходів зі створення нових або відтворення надсучасних лікарських засобів: від синте-
зу біологічно активної молекули до впровадження лікарського засобу у виробництво.

лікарські препарати
створення й упровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комп-

лексний багатостадійний процес, в якому беруть участь кафедри і наукові лабораторії 
нФаУ.

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.

особливо значних успіхів колектив учених нФаУ досяг у галузі створення нових лі-
карських засобів. зокрема, створено цілу низку препаратів на основі нових біологічно 
активних субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. ори-
гінальні малотоксичні препарати розроблені на основі компонентів рослинного і тварин-
ного походження та продуктів бджільництва.

Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення лікарських засобів 
широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упро-
вадження:

1. освоєно промислове виробництво 9 лікарських засобів:
 − артифлекс (крем) – хондопротекторна дія. розробник від нФаУ проф. тихо-

нов о. і. реєстраційне посвідчення № UA/13306/01/01, наказ Моз України від 
28.10.2013 р. № 916. Упроваджено у виробництво на тов Фк «здоров’я» у 2014 р.

 − венотон (складна настойка) – для комплексної терапії варикозної хвороби вен. роз-
робники: рубан о. а., куценко с. а. реєстраційне посвідчення № Uа/11668/01/01  
від 18.08.2011 р. № 520. виробник ват «Червона зірка». Упроваджено у 2014 р.

 − Герпевал 500 (таблетки 0,5) – противірусний засіб з валацикловіром. розробни-
ки: дмитрієвський д. і., Гончаров М. і., Бобрицька Л. о., нікітенко о. М. реє-
страційне посвідчення № Uа/8308/01/01 від 30.05.2008 р. № 281. виробник ват 
«Фітофарм». Упроваджено у 2014 р.

 − Мерадазол (таблетки 0,5) – антимікробний та антипротозойний засіб з орніда-
золом. розробники: дмитрієвський д. і., Гончаров М. і., Бобрицька Л. о., нікі-
тенко о. М. реєстраційне посвідчення № Uа/6924/01/01 від 17.08.2007 р. № 483. 
виробник ват «Фітофарм». Упроваджено у 2014 р.

 − Пантекрем (крем) – комбінований крем з декспантенолом і керамідами для лі-
кування іі-ііі фаз ранового процесу. розробники: дроговоз с. М., Бутко я. о., 
Ляпунов М. о. реєстраційне посвідчення № Uа/10978/01/01 від 03.09.2010 р. наказ 
від 01.09.2010 р. № 750. виробник ват «Фітофарм». Упроваджено у 2014 р.

 − Протиалергійний збір – покращує функцію Шкт і стан мікрофлори кишечни-
ку, зменшує алергічні реакції, підвищує захисні функції організму. використову-
ють для профілактики і лікування екзем, алергійних дерматитів, нейродермітів, 
алергійних ринітів, бронхіальної астми, алергійних кон’юнктивітів. розробни-
ки: кисличенко в. с., Гладух Є. в., Жадовець д. в., Федосов а. і. реєстраційне 
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посвідчення № Uа/12955/01/01 від 07.06.2013 р. № 480. виробник ват «Лубни-
фарм». Упроваджено у 2014 р.

 − Протидіабетичний збір – має гіпоглікемічну дію і використовується для лікування 
інсулінозалежного цукрового діабету легкого та середнього ступеня як самостійно, 
так і в поєднанні з препаратами – похідними сульфонілсечовини і препарата-
ми інсуліну. знижує рівень цукру, нормалізує показники вуглеводного обміну, 
знижує токсичну дію кетонових тіл. використовують для профілактики та лі-
кування цукрового діабету іі типу. розробники: кисличенко в. с., Гладух Є. в.,  
Жадовець д. в., карпюк У. в. реєстраційне посвідчення № Uа/12981/01/01 від 
21.06.2013 р. № 533. виробник ват «Лубнифарм». Упроваджено у 2014 р.

 − серцево-судинний збір – має кардіотонічну, антиаритмічну, седативну і м’яку 
гіпотензивну дії. застосовують для профілактики і лікування нейроциркуля-
торної дистонії, при неврозах серця, пароксизмальній суправентрикулярній та-
хікардії, ішемічній хворобі серця (стенокардія напруги і-іі класу), гіпертонічній 
хворобі (і-іі стадії). розробники: кисличенко в. с., Гладух Є. в., Жадовець д. в.,  
новосел о. М. реєстраційне посвідчення № Uа/12983/01/01 від 21.06.2013 р. № 533.  
виробник ват «Лубнифарм». Упроваджено у 2014 р.

 − сечогінний збір – має сечогінну дію і підвищує азотовидільну функцію нирок, 
має легку салуретичну дію. Має спазмолітичні, протизапальні й антибактері-
альні властивості. використовують для профілактики та оптимізації лікування 
запальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів, що супроводжуються зни-
женням сечовидільної й азотовидільної функції, при сечокам’яній хворобі, на-
бряках, пов’язаних з патологією серця. розробники: кисличенко в. с., Гладух Є. в.,  
Жадовець д. в., Бурда н. Є. реєстраційне посвідчення № Uа/12957/01/01 від 
07.06.2013 р. № 480. виробник ват «Лубнифарм». Упроваджено у 2014 р.

2. затверджено тУ на гігієнічно-профілактичні засіби та впроваджено у виробництво:
 − супозиторії «Фітопрост» – гігієнічно-профілактичний засіб для лікування гіперп-

лазії передміхурової залози. розробники від нФаУ: проф. рубан о. а., доц. Гри-
ценко в. і., проф. зайченко Г. в. тУ У 20.4-2829512401-001:2013 від 16.04.2013 р. 
Упроваджено у виробництво на ат «Лекхім-харків» у 2014 р. 

 − тамсулопрост (супозиторії) – для лікування гіперплазії передміхурової залози. 
розробники від нФаУ: рубан о. а., Гриценко в. і. тУ У 20.4-2829512401-001:2013 
від 16.04.2013 р. Упроваджено у виробництво на ат «Лекхім-харків» у 2014 р.

3. Лікарські засоби, що знаходяться на 2 фазі клінічних випробувань – 11.
4. Лікарські засоби, що знаходяться на 1 фазі клінічних випробувань – 4.
5. Лікарські засоби, що пройшли доклінічні дослідження – 101.
6. Лікарські засоби, що проходять доклінічні дослідження – 110.
7. нові лікарські засоби, що почали розроблятися – 125.

рада молодих учених та студентське наукове товариство 
Під патронатом ректорату студентським науковим товариством та радою молодих 

учених 22-23 квітня 2014 року організована ххі Міжнародна науково-практична конфе-
ренція молодих учених і студентів «актуальні питання створення нових лікарських засо-
бів» англійською мовою.

У межах конференції працювало 19 секцій, зокрема, вперше працювали секції: «това-
рознавство», «Фізіологічні та біохімічні основи дії біологічно активних сполук», «сучасні 
аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології» та «Шлях до науки: перші кроки» 
(факультет довузівської підготовки іноземних громадян). заслухано понад 250 наукових 
робіт. до збірки тез доповідей увійшло понад 300 публікацій.
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У навчальному році пройшов традиційний всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, мета якого – підтримка 
обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізація 
науково-дослідної роботи студентів. конкурс проходив у два тури: перший – заочний (рецен-
зування робіт), другий – очний, у формі конференції (захист робіт авторами). У конкурсі 
брали участь і студенти нФаУ, а троє стали переможцями (дмитро Журенко, Михайло 
Мига, артем Мигаль). 

Нагороджені дипломами та сертифікатами:
• давішня н. в. – за участь у DIA’s 2014 50th Annual Meeting held in San Diego, 

California USA, 15-19 червня 2014 р.
• рускін о. с. – за участь у Clinical trials forum «Clinical trials in Ukraine: Reality and 

Prospects.
• Шебеко с. к. – за участь у круглому столі «концепция бинарного терапевтического 

воздействия в кардиоваскулярной медицине: роль новых молекул», 21-23 листо-
пада 2014 р., м. рига, Латвія.

• Матерієнко а. с. – за участь у міжнародній конференції «World Pharma Conggress, 
21-23 травня 2014 р., м. Бостон, сШа.

• товчига о. в., койро о. о. стали Лауреатами конкурсу молодих науковців у рам-
ках науково-практичної конференції з міжнародною участю та школою молодих 
учених «Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та вод-
но-сольового обміну», 1–3 жовтня 2014 р., нФаУ, м. харків.

• дейко р. д. – диплом і ступеня всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції студентів та молодих учених «Actual Questions of Development of New Drugs: 
International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students», 
23-24 квітня 2014 р., м. харків.

• зупанець М. в. – диплом іі ступеня всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції студентів та молодих вчених «Actual Questions of Development of New Drugs: 
International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students», 
23-24 квітня 2014 р., м. харків.

отримали гранти на навчання та стажування за кордоном: 
• Шемчук о. Л. – грант на наукові дослідження за програмою Erasmus Mundus Chemical 

innovation and regulation, Університет альгарве, м. Фару, Португалія, 2014 р.
• Матерієнко а. с. – участь у міжнародній конференції «World Pharma Congress», 

21.05-23.05.2014 р., м. Бостон, сШа (2,00 тис. грн).
• Шкапо а. і. – «Dynamic modeling of toxic effects», 05.08.-13.08.2014 р. (28,00 тис. грн).
• Проскуріна к. і. – присуджено звання: foreign member of Commission of Medical 

Sciences of PAS Branch in Lublin in the term 2013-2014 (Polish Academy of Sciences 
branch in Lublin), 2014 р. (30,00 тис. грн).

отримали стипендію Президента україни для аспірантів на 2013/2014 н. р.:
• куликовська к. Ю. – аспірант кафедри токсикологічної хімії.

отримали стипендію Кабінету міністрів україни для аспірантів на 2013/2014 н. р.:
• девяткіна а. о. – аспірант кафедри медичної хімії.

отримали стипендію Кабінету міністрів україни для молодих учених на 
2014/2015 н. р.:

• данильченко с. Ю. – провідний фахівець нФаУ, здобувач кафедри управління 
якістю.

• Гусаров в. і. – старший науковий співробітник дндЛ з кязЛ.
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23 квітня 2015 року відбулася ххіі Міжнародна науково-практична конференція мо-
лодих учених та студентів «актуальні питання створення нових лікарських засобів». У межах 
заходу відбулася лекція майстер-класу «Плацебо – право на життя» ректора національ-
ного фармацевтичного університету академіка нан України валентина Петровича Черних.

на пленарному засіданні конференції учасники заслухали 12 доповідей. У роботі 
секційних засідань взяли участь близько 550 молодих науковців та студентів.

серед учасників молодіжного форуму були представники вищих навчальних закла-
дів України та держав снд, а саме: тернопiльського державного медичного університету 
імені I.я. Горбачeвського, харківського національного медичного університету, вінниць-
кого національного медичного університету імені М. і. Пирогова, Чернігівського націо-
нального педагогічного університету імені т. Г. Шевченка, харківської медичної академії 
післядипломної освіти, дніпродзержинського державного технічного університету, хар-
ківської державної зооветеринарної академії, казахського національного медичного уні-
верситету імені с. д. асфендіярова (алмати). серед держав-учасників мало місце пред-
ставництво громадян Латвії, Марокко, Лівії, ірану, Литви, тунісу.

рада молодих учених і студентське наукове товариство нФаУ стали членами все-
української молодіжної асоціації студентів-медиків і партнером Міжнародної федерації 
асоціацій студентів-медиків (IFMSA).

розпочато роботу зі створення в університеті асоціації студентів та молодих учених 
фармацевтів та інтеграції її до Міжнародної фармацевтичної асоціації (EPSA).

спеціалізовані вчені ради
Функціонують три спеціалізовані вчені ради:
• спеціалізована вчена рада Д 64.605.01 (наказ Мон України від 29 грудня 2014 року 

№ 1528) – з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальністю:

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія 
наказом Мон України від 12 травня 2015 року № 528 – змінено профіль спеціалізо-

ваної вченої ради д 64.605.01 національного фармацевтичного університету Моз Украї-
ни, надано раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобут-
тя наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальністю:

15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
Голова спецради – акад. нан України, проф. в. П. Черних; заступник голови спец-

ради – проф. і. с. Гриценко; учений секретар спецради – проф. в. а. Георгіянц.
спеціалізована вчена рада провела 23 засідання, на яких захищено 1 докторську 

дисертацію (за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) та 15 кан- 
дидатських дисертацій (за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармако-
гнозія).

відхилених докторських і кандидатських дисертацій немає.
• спеціалізована вчена рада Д 64.605.02 (наказ Мон України від 06 березня 2015 року 

№ 261) – 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 фар-
мація
Голова спецради – проф. а. а. котвіцька, заступник голови спецради – проф. о. а. рубан, 

учений секретар спецради – проф. о. і. зайцев.
спеціалізована вчена рада провела 10 засідань, на яких захищено 2 докторські ди-

сертації та 4 кандидатських дисертації. 
відхилених докторських та кандидатських дисертацій немає.
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• спеціалізована вчена рада Д 64.605.03 (наказ Мон України від 06 березня 2015 року 
№ 261) – з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) медичних і фармацевтичних наук за спеціальністю:

 14.03.05 – фармакологія 
Голова спецради – проф. і. а. зупанець; заступник голови спецради – проф. Г. в. зай-

ченко; вчений секретар спецради – проф. т. с. сахарова.
спеціалізована вчена рада провела 4 засідання, на яких захищено 2 кандидатські 

дисертації. 
відхилених докторських та кандидатських дисертацій немає.

лікувально-діагностична робота
Лікувально-діагностична робота здійснюється клінічними кафедрами на клінічних 

базах у лікувально-профілактичних установах, з якими укладені договори про проведен-
ня спільної діяльності. 

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

100 ліжок
15 ліжок

кафедра клінічної 
лабораторної  
діагностики

Міська клінічна лікарня № 2
кП охорони здоров’я «харківська міська дитяча  
поліклініка № 23 київського району»
Центр лабораторної медицини «альфа лабсервіс»

425 ліжок
840 відв./зміну
36 ліжок денного  
стаціонару

кафедра  
фармакотерапії

кП охорони здоров’я «харківська міська дитяча полі-
клініка № 23 київського району»
кП охорони здоров’я «харківська міська студентська 
лікарня»

840 відв./зміну
36 ліжок денного  
стаціонару
240 ліжок

викладачі клінічних кафедр, які проводять лікувальну роботу

клінічна кафедра
кількість викладачів, які проводять лікувальну роботу

Професори доценти асистенти
кафедра клінічної фармакології  
та клінічної фармації 3 7 4

клінічної лабораторної діагностики 2 2 2
кафедра фармакотерапії 2 6 –

викладачі клінічних кафедр, які проводять лікувальну роботу, мають: вищу катего-
рію – 18, першу категорію –12, другу категорію – 3, лікарі-спеціалісти – 1.

лікувально-діагностична діяльність у 2014 р.
вид лікувально-діагностичної діяльності кількість 

консультації професорів і доцентів 3249
хворі, проліковані асистентами 1511
клінічні/патолого-анатомічні конференції 22/4
консультації співробітників нФаУ 292
інструментальні дослідження 1529
клінічні лабораторні дослідження 4294

важливим напрямком лікувальної роботи є участь у проведенні клінічних досліджень 
лікарських препаратів, що направлені на випробування до нФаУ експертним центром 
Моз України та клінічна експертиза виробів медичного призначення. У 2014 р. було про-
ведено 7 клінічних досліджень лікарських препаратів і 18 клінічних експертиз виробів 
медичного призначення.
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міЖНароДНа ДіЯльНість

Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин нФаУ здійснюється: 
набір іноземних студентів на навчання; міжнародне співробітництво; розвиток академіч-
ної мобільності; участь у міжнародних асоціаціях; іміджева та профорієнтаційна діяль-
ність університету (виставки, форуми тощо).

на сьогодні університет успішно співпрацює із 77 вищими навчальними закладами 
та науковими установами з 37 країн Європи, азії і африки. 

У 2014/2015 н. р. укладено двосторонні угоди про співпрацю з такими закордонними ВНЗ:
• казахстан: казахський національний медичний університет ім. с. д. асфендія-

рова (м. алмати); Медичний університет (м. астана).
• великобританія: Фармацевтичний факультет Лондонського університету.
• Польща: вища школа підприємництва і адміністрування (м. Люблін); Універси-

тет інформатики та Мистецтв (м. Лодзь).
• Узбекистан: Бухарський державний медичний інститут.

академічні обміни, навчальна практика, наукове стажування
в університеті досить активно працюють програми академічних обмінів: «академіч-

на мобільність» (продовження навчання на базі нФаУ, навчальне та наукове стажування 
з метою підвищення кваліфікації) та програма «візитинг професорів» (викладання лек-
цій майстер-класу провідними викладачами й науковцями). 

• 5-8 травня 2014 р. – стажування за програмою «International Marketing Week –  
Building Territorial Brand» студентів нФаУ канж Беатрис Мохамад, Бакланової руслани 
ігорівни на базі Університетського коледжу з підприємництва та адміністрування (м. Люблін, 
Польща);

• 19 травня – 8 серпня 2014 р. – стажування за науковою програмою Фармакопеї 
«USP Visiting Scientist Program» наукового співробітника державної науково-дослідної 
лабораторії з контролю якості лікарських засобів нФаУ Гусарова в. і., тематика проекту 
«Development and validation of a modern method for Allantoin assay and organic impurities» 
(м. роквіль, Меріленд, сШа);

• 26 червня – 22 липня 2014 р., 26-31 грудня 2014 р. – візит до вроцлавського ме-
дичного університету за запрошенням завідувача кафедри ботаніки та біології фарма-
цевтичного факультету з метою проведення низки експериментальних досліджень 
у межах сумісного проекту «Пошук та вивчення перспективних іноліновмісних рослин 
Asteraceae та Companulacea; візит до інституту імунології та терапії Польської акаде-
мії наук у межах продовження сумісного проекту доц. каф. ботаніки кічимасової я. с.  
(м. вроцлав, Польща);

• серпень 2014 р. – участь у підготовчому семестрі Центру економічних досліджень 
і вищої освіти інституту економіки (CERGE – EL) в межах програми «Магістратура / аспіран-
тура з економіки») доц. каф. фізики кайдаш М. в. (карлов Університет, Чеська республіка);
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• 5-13 серпня 2014 р. – літній інтенсивний курс з біологічної хімії на базі Універ-
ситету копенгагена асистента каф. біохімії Шкапи а. і. (м. копенгаген, данія);

• 15 серпня – 1 вересня 2014 р. – грантове дистанційне навчання за програмою 
«Біоетика медичних досліджень» на базі Університету штату Меріленд (сШа) проф. каф. 
клінічної фармакології та клінічної фармації добрової в. Є.;

• 21 вересня – 21 жовтня 2014 р. – наукове стажування на кафедрі фармацевтичної 
хімії докторанта 3-го року навчання модуля «Фармацевт-технолог» казахського націо-
нального медичного університету ім. с. д. асфендіярова ібадуллаєвої Галії с.; 

• 21 вересня – 21 жовтня 2014 р. – наукове стажування на кафедрі фармацевтичної 
хімії докторанта 2-го року навчання казахського національного медичного університету 
ім. с. д. асфендіярова модуля «Фармацевт-технолог» караубаєвої айгеріми а. 

• 21 вересня – 21 жовтня 2014 р. – наукове стажування на кафедрі фармацевтичної 
хімії магістранта 2-го року навчання казахського національного медичного університету 
ім. с. д. асфендіярова модуля «Фармацевт-технолог» Бабаєвої Гульжани с.;

• жовтень – листопад 2014 р. – дистанційне навчання за програмою «основи клі-
нічних досліджень» аспіранта кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Гля-
пи к. Л. (Гарвардський університет, сШа);

• 28 жовтня – 2 листопада 2014 р. – навчання за програмою «Пацієнт в центрі охо-
рони здоров’я – від лабораторії до громадян» як члена Європейської студентської фар-
мацевтичної асоціації аспіранта каф. заводської технології ліків халавки М. в. (Чеська 
республіка);

• 26-31 грудня 2014 р. – наукове стажування студентки (пошукова наукова робота) 
фармацевтичного факультету 3-го курсу 5 групи, члена снт кафедри ботаніки Плахот-
ничої Є. а. на базі вроцлавського медичного університету (науковий керівник: доц. каф. 
ботаніки кічимасова я. с.) (Польща);

• 11 січня – 9 квітня 2015 р. – наукове стажування на кафедрі фармацевтичної хі-
мії та промислової фармації докторантки казахського національного медичного універ-
ситету ім. с. д. асфендіярова 2-го року навчання модуля «Фармацевт-технолог» алімової 
Урзії с. (науковий керівник: доц. Юдіна Ю. в.);

• 11 січня – 9 квітня 2015 р. – наукове стажування на кафедрі фармацевтичної 
хімії та промислової фармації докторантки казахського національного медичного уні-
верситету ім. с. д. асфендіярова 2-го року навчання модуля «Фармацевт-технолог» омір-
баєвої ажари е. (науковий керівник: доц. Юдіна Ю. в.);

• 11 січня – 9 квітня 2015 р. – наукове стажування на кафедрі організації та економіки 
фармації докторанта казахського національного медичного університету ім. с. д. асфен-
діярова 2-го року навчання модуля «Фармацевт-менеджер» Ботабаєвої рауани е. (науко-
вий керівник: доц. хіменко с. в.);

• 10-16 травня 2015 р. – стажування викладачів за програмою «сучасний універ-
ситет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських квалі-
фікаційних рамок» вищих навчальних закладів доц. каф. УеФ іПксФ зарічкової М. в.  
і ст. викл. артюх т. о., доц. каф. фізіології та анатомії людини Єрьоменко р. Ф., доц. каф. 
должикової о. в.) (м. Лодзь, Польща).

У 2014 р. підписано угоду про підготовку доктора філософії (кайрата сапарханови-
ча Жакіпбекова, PhD, 3-го року навчання у казахському національному медичному уні-
верситеті ім. с. д. асфендіярова професором кафедри оеФ немченко а. с. (м. алмати). 

У листопаді 2014 р. подано заявку на участь нФаУ в проекті грантової програми (за під-
тримки Єс) Erasmus + Credit mobility, завдяки чому в 2015/2016 н. р. планується значно роз-
ширити кордони співпраці нФаУ з профільними внз Європи і країн снд за програмами 
«академічна мобільність» та «professors visiting». результати очікуються у вересні 2015 р.
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23 березня 2015 р. оголошено окрему програму (за підтримки Єс) Erasmus +, Поль-
сько-українська програма стажування та розвитку для медиків України в напрямі розви-
тку медичних працівників та майбутніх медичних працівників – студентів-медиків Укра-
їни («польський еразмус»), до участі в якому зареєстровано понад 500 студентів нФаУ. 
результати конкурсу очікуються у вересні 2015 р.

У червні 2015 р. розпочинається другий конкурс грантової програми (за підтримки 
Єс) Erasmus + Credit mobility, до участі в якому нФаУ планує подати заявки із залучен-
ням міжкафедральних зв’язків із закордонними профільними внз.

за запрошенням Головної палати медичних сестер та акушерок Польщі студент 4 кур-
су фармацевтичного факультету Жбанков роман олегович 23-25 травня 2015 р. відвідав 
варшавський національний медичний університет у межах «польського еразмусу».

участь у міжнародних науково-практичних заходах
науковці університету, студенти й аспіранти протягом звітного періоду взяли участь 

у понад 50 міжнародних науково-практичних заходах: 
• м. вільнюс, литовська республіка – Міжнародний семінар «Research Ethics» на 

базі Університету вільнюса, 16-24 серпня 2014 р. (очна участь: проф. каф. клінічної фар-
макології та клінічної фармації доброва в. Є.).

• м. алмати, Казахстан – Форум фармакопей, 15-21 вересня 2014 р. (зав. каф. фар-
мацевтичної хімії проф. Георгіянц в. а.; зав. каф. хПс проф. кисличенко в. с.; зав. каф. 
промислової фармації проф. Гладух Є. в.).

• м. варна, Болгарія – III Міжнародна науково-практична конференція «Україна-
Болгарія-Європейська рада: сучасний стан та перспективи» на базі економічного універ-
ситету, 31 вересня 2014 р. (заочна участь: розміщення публікацій каф. УеП – сумець а. М.).

• Польща – Міжнародний конгрес ініціатив східної Європи, 2-4 жовтня 2014 р. 
(очна участь, виступ з доповіддю доц. каф. менеджменту і адміністрування Чухно і. а.).

• молдова – On-line круглий стіл «Государственно-частное партнерство: развитие 
сотрудничества в области обеспечения безопасности лекарственных средств для молодо-
го поколения», CORSUM, 17 жовтня 2014 р. (заочна участь: публікація каф. фармакотера-
пії – деримедвідь Л. в.).

• м. ополє, Польща – 2 Міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми ме-
неджменту: економіка, освіта, охорона здоров’я та фармація», 23-27 жовтня 2014 р. (заочна 
участь: розміщення публікацій каф. біології – Філіпцова о. в., сівальньова д. о.; каф. 
УеП – проф. Посилкіна о. в., новицька Ю. Є.).

• м. сеул, Корея – 32 світовий конгрес з внутрішньої медицини, Міжнародне то-
вариство внутрішньої медицини, корейська асоціація внутрішньої медицини, 24-28 жов-
тня 2014 р. (заочна участь: розміщення публікацій доц. каф. клінічної лабораторної діа-
гностики Березнякової М. Є.).

• м. нюрнберг, Німеччина – Міжнародна науково-практична конференція, Varna 
Free University «економіка та управління: теорія і практика», 25-27 жовтня 2014 р. (заочна 
участь: розміщення публікацій каф. управління та економіки підприємства демченко н. в.).

• м. Пловдів, Болгарія – Міжнародна науково-практична конференція «сучасні 
проблеми регіонального розвитку» на базі аграрного університету, 27-28 жовтня 2014 р. 
(заочна участь: розміщення публікацій каф. УеП Братішко Ю. с.).

• м. Градец кралове, чеська республіка – 11 осіння асамблея Європейської сту-
дентської фармацевтичної асоціації, 28 жовтня – 2 листопада 2014 р. (очна участь: пре-
зентація нФаУ – проф. рубан о. а.; участь в освітній програмі та семінарах – аспірантка 
каф. зтЛ халавка М. в.).

• м. кишинів, молдова – Міжнародна науково-практична конференція, присвяче-
на 50-річчю фармацевтичного факультету державного університету медицини і фарма-
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ції ім. М. тестеміцану, 31 жовтня – 1 листопада 2014 р. (очна участь: виступи з доповідями 
каф. клінічної фармакології та клінічної фармації – проф. Мороз в. а., доц. Грінцов Є. Ф.).

• м. алмати, Казахстан – VI Міжнародний конгрес казахстанської асоціації репро-
дуктивної медицини «сучасні підходи до лікування безпліддя. врт. теперішнє й майбут-
нє» за запрошенням казахстанської асоціації репродуктивної медицини, 6-9 листопада 
2014 р. (зав. каф. клінічної фармакології іПксФ проф. зайченко Г. в.).

• м. Мінськ, Білорусь – дистанційна науково-практична конференція «інновації в ме- 
дицині та фармації – 2014», Білоруський державний медичний університет, 11 листопада 
2014 р. (заочна участь: розміщення публікацій каф. оеФ; каф. біології – Філіпцова о. в.; 
каф. фізики – доц. Животова о. М.; каф. УеП – а. Г. хромих).

• м. ташкент, узбекистан – науково-практична конференція «інтеграція освіти, на-
уки і виробництва в фармації», ташкентський фармацевтичний інститут, 11-12 листопа-
да 2014 р. (заочна участь: розміщення публікацій каф. атЛ – зуйкіна с. с., вишневська Л. і., 
Бисага Є. і., Шпичак о. с., тихонов о. і., зубченко т. М., склярова а. Ю.).

• м. Гомель, Білорусь – республіканська науково-практична конференція «актуаль-
ні питання медицини», Гомельський медичний університет, 13-14 листопада 2014 р. (заочна 
участь: розміщення публікацій каф. оеФ; каф. біології – Філіпцова о. в., Бурлака і. с.).

• м. нюрнберг, Німеччина – Міжнародна науково-практична конференція, Varna 
Free University «основи функціонування міжнародної економіки», 18-21 листопада 2014 р. 
(заочна участь: розміщення публікацій каф. УеП – сагайдак-нікітюк р. в.).

• м. Гродно, Білорусь – конференція молодих учених «современные достижения 
молодых ученых в медицине», Гродненський державний університет, 20 листопада 2014 р. 
(заочна участь: розміщення публікацій каф. оеФ; каф. біології – Філіпцова о. в., Бурлака і. с., 
Чечуй о. Ф., сівальньова д. о.).

• м. рига, латвійська республіка – Міжнародна науково-практична конференція 
«концепція бінарного терапевтичного впливу у кардіоваскулярній медицині: роль но-
вих молекул», 21-23 листопада 2014 р. (каф. клінічної фармакології та клінічної фармації –  
проф. зупанець і. а., доц. Шебеко с. к.).

• м. ташкент, узбекистан – науково-практична конференція «роль гестагенов в со-
хранении желанной беременности. 15-летний опыт применения дюфастона в Узбекиста-
не и более 50 лет в мире!» за запрошенням республіканського спеціалізованого науково-
практичного медичного центру акушерства й гінекології Міністерства охорони здоров’я 
республіки Узбекистан, 30 листопада – 4 грудня 2014 р. (зав. каф. клінічної фармакології 
іПксФ проф. зайченко Г. в.).

• м. алмати, Казахстан – Міжнародна науково-практична конференція «дні уні-
верситету», «стратегія 2050: до університету міжнародного рівня», 2-4 грудня 2014 р. 
(ректор нФаУ акад. нан України Черних в. П., директор іПксФ проф. Пімінов о. Ф., 
проректор з міжнародних зв’язків проф. Попов с. Б., зав. каф. промислової фармації 
проф. Гладух Є. в., очна участь: виступ з доповіддю «Управление отраслевыми рисками 
на этапах реализации и потребления лекарственных средств» – доц. каф. фармацевтич-
ного менеджменту та маркетингу Євтушенко о. М.).

• м. Шимкент, Казахстан – Міжнародна науково-практична конференція «Перспек-
тиви розвитку, біології, медицини і фармації» на базі казахського національного медич-
ного університету ім. с. д. асфендіярова, 9-10 грудня 2014 р. (заочна участь: розміщення 
публікацій каф. УеП – а. Г. хромих, Ю. Є. новицька).

• Бельгія – Міжнародна наукова конференція «современная фармакотерапия внут-
ренней медицины», 14-20 грудня 2014 р. (очна участь: виступ з доповіддю зав. каф. фар-
макотерапії проф. кіреєва і. в.).
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• м. нью-делі, індія – Міжнародний індійський медичний туристичний конгрес 
на базі Університету ім. джавахарлала неру, 15-20 грудня 2014 р. (очна участь: виступ  
з доповіддю зав. каф. біологічної хімії проф. загайка а. Л.).

• м. копенгаген, Данія – V засідання Європейського регіонального бюро вооз  
з питання «використання антимікробних препаратів у країнах східної Європи та нових 
незалежних країнах: від збору даних до аналізу», 23-26 лютого 2015 р. (зав. каф. фармако-
економіки проф. яковлева Л. в.).

• м. куала Лумпур, малайзія – Міжнародна наукова конференція «Transforming 
Human Genomics For A Sustainable Tomorrow, HUGO (Human Genome Organization)»,  
14-17 березня 2015 р. (заочна участь: розміщення публікацій каф. біології – Філіпцова о. в.,  
Бурлака і. с., Чечуй о. Ф.; студенти снт Гурко ірина, Міренкова Поліна, ракєєв Павло).

• м. Шеффілд, великобританія – X Міжнародна науково-практична конференція 
«сучасна європейська освіта» (заочна участь: розміщення публікацій каф. технології лі-
ків – проф. ярних т. Г., рухмакова о. а.).

• м. Баку, азербайджан – Міжнародна науково-практична конференція, 18-24 квіт-
ня 2015 р. (зав. каф. фізіології та анатомії проф. Малоштан Л. М., доц. каф. фізіології та 
анатомії Шаталова о. в.).

• м. тулуза, франція – Міжнародна науково-практична конференція «Scientific 
Conference on Probiotics and Prebiotics» за запрошенням фармацевтичної компанії «Bru-
pharmexport s.p.r.l.», 15-21 березня 2015 р. (зав. каф. фармакотерапії проф. кіреєв і. в.).

• м. вашингтон, сШа – участь у Фармакопейній конвенції сполучених Штатів 
америки, 18-26 квітня 2015 р. (зав. каф. фармацевтичної хімії проф. Георгіянц в. а.).

• м. Барселона, іспанія – 25 Міжнародна конференція товариства з токсикології 
навколишнього середовища (SETAC) «Environmental protection in a multi-stressed world: 
challenges for science, industry and regulators», 29 квітня – 14 травня 2015 р. (зав. дндЛ 
кяЛз Губарь с. М., зав. каф. управління якістю Губін Ю. і.).

• м. Петра, йорданія – 15 конгрес Міжнародного товариства з етнофармакології 
за запрошенням декана коледжу Шубак Прикладного університету аль-Балка, 5-8 трав-
ня 2015 р. (зав. каф. хПс проф. кисличенко в. с., проф. каф. хПс Журавель і. о., асист. 
каф. фармакогнозії кисличенко о. а.).

• м. нью-Йорк, сШа – участь у програмі з біоетики в рамках 11 щорічної Міжна-
родної конференції з клінічної етики та консультування, 19-23 травня 2015 р. (проф. каф. 
клінічної фармакології та клінічної фармації доброва в. Є.).

• м. Люблін, Польща – X Міжнародна науково-практична конференція «сучасна 
європейська освіта», 9-14 червня 2015 р. (очна участь: виступ з доповіддю зав. каф. клініч-
ної фармакології та клінічної фармації проф. зупанця і. а., доц. зупанець к. о.; прорек-
тор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов с. Б.).

• м. Мілан, італія – 25 міжнародна конференція із захисту від гіпертензії та серце-
во-судинних захворювань, 10-18 червня 2015 р. (доц. каф. клінічної фармакології та клі-
нічної фармації Герасименко о. в.).

Наукова робота, викладання лекцій майстер-класу  
у закордонних університетах

викладачі нФаУ провели цикли тематичних лекцій майстер-класу:
•  Казахський національний медичний університет ім. с. Д. асфендіярова, 

фармацевтичний факультет 
15 вересня – 25 грудня 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу та лабораторних за-
нять для студентів фармацевтичного факультету модуля «Фармацевт-менеджер» 
(доц. каф. менеджменту та маркетингу у фармації Євтушенко о. М.).
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20 вересня – 25 грудня 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу та практичних занять для 
студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю «технологія фармацевтич-
ного виробництва» (доц. каф. промислової фармації січкар а. а.).
20 жовтня – 2 листопада 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу та практичних занять 
для студентів фармацевтичного факультету, читання лекцій в межах програми «ві-
зитинг професорів», підготовка до докторської дисертації, опонування дисерта-
цій (зав. каф. хПс проф. кисличенко в. с.).
22 листопада – 8 грудня 2014 р. – цикл лекцій майстер-класу та практичних занять 
для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармацевтична хі-
мія» (доц. каф. фармацевтичної хімії Грудько в. о.).
9-10 березня 2015 р. – цикл лекцій майстер-класу та практичних занять для студен-
тів фармацевтичного факультету з дисципліни «токсикологічна хімія» за темою 
«хіміко-токсикологічний аналіз на групу речовин, ізольованих методами екстрак- 
ції та сорбції» (зав. кафедри токсикологічної хімії проф. Журавель і. о.).

•  м. варшава, республіка Польща
20-27 вересня 2014 р. – візит за дорученням кМУ від 09.04.2014 р. щодо розроб-
ки пропозицій до законопроекту про професійне самоврядування провізорів та 
фармацевтів у межах створення аптечної палати в Україні з метою обміну досві-
дом з аптечною палатою Польщі (зав. каф. оеФ проф. немченко а. с.). 

•  медичний університет м. варни, республіка Болгарія
17-26 квітня 2015 р. – візит до м. варни в межах програми «Professors visiting» 
з метою викладання лекцій майстер-класу з дисципліни «Фармакогнозія». за ре-
зультатами відрядження були обговорені умови подальшої співпраці щодо ака-
демічного обміну студентами та викладачами в межах програми академічної 
мобільності «еразмус+»; співпраці у дослідженні хімічного складу та біологічної 
активності лікарської рослинної сировини (доц. каф. хПс Ленчик Л. в.).

міжнародні візити делегацій Нфау
важливим аспектом міжнародної діяльності університету є іміджева діяльність, пре-

зентації університету на світовому ринку освітніх послуг: 
• 26 жовтня – 4 листопада 2014 р. – Чеська республіка (м. Брно, Градец кралове): 

візит до профільних внз Чехії з метою встановлення наукових контактів, обмін досвідом 
щодо підготовки фармацевтичних кадрів, узгодження питання щодо укладання міжву-
зівського договору про співпрацю з нФаУ (зав. каф. ЗТЛ проф. Рубан О. А.; зав. каф. ботані-
ки проф. Гонтова Т. М.).

• 5-10 листопада 2014 р. – Польська республіка (м. краків, м. варшава): візит деле-
гації нФаУ (ректор акад. НАН України Черних В. П., проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки) проф. Попов С. Б., декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти 
доц. Галій Л. В.) з метою встановлення наукових контактів із внз Польщі, обміну досвідом 
щодо підготовки фармацевтичних кадрів, презентування вищої фармацевтичної освіти 
в Україні на прикладі нФаУ, узгодження питання щодо укладання міжвузівського до-
говору про співпрацю нФаУ з Медичним університетом м. варшави та ягеллонським 
Університетом.

• 24-28 листопада 2014 р. – Чеська республіка (м. Брно): візит до Університету Ма-
саріків з метою встановлення наукових контактів, обміну досвідом щодо підготовки фар-
мацевтичних кадрів, укладання міжвузівської угоди про наукове, навчально-методичне 
співробітництво (зав. каф. фармацевтичного маркетингу та менеджменту доц. Малий В. В.; 
зав. каф. УЕП проф. Посилкіна О. В.; доц. каф. фармацевтичного маркетингу та менеджменту 
Тіманюк І. В.).
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• 22-25 січня 2015 р. – Польща (м. варшава): візит до варшавського медичного уні-
верситету (фармацевтичний факультет); зустрічі з керівниками 23 пунктів набору студен-
тів на навчання на території Польщі, координатором програм Erasmus+ варшавського ме-
дичного університету проф. Магдалєною Бужальска-задрожни, зав. каф. фізичної хімії 
проф. івоною вавєр зі студентами фармацевтичного факультету вМУ (проректор з науко-
во-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов С. Б.).

• 10-14 березня 2015 р. – Марокко (м. Марракеш): візит до Почесного консульства 
України в Марракеші; зустріч з послом, узгодження питань щодо залучення молоді Ма-
рокко до навчання у нФаУ (проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) 
проф. Попов С. Б.).

• 21-31 березня 2015 р. – Литва (м. каунас): ознайомчий візит до факультету фар-
мації та Центру новітніх технологій фармації і здоров’я за запрошенням ректора Литов-
ського університету наук здоров’я (зав. каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І. О.).

• 18-24 квітня 2015 р. – азербайджан (м. Баку): візит до азербайджанського ме-
дичного університету ім. н. наріманова у межах угоди про співпрацю з метою обміну 
досвідом, узгодження питань щодо сумісних досліджень, публікацій, конференцій, ака-
демічних обмінів (зав. каф. фізіології та анатомії людини проф. Малоштан Л. М., доц. каф. 
Шаповалова О. В.).

• 9-14 червня 2015 р. – Польща (м. Люблін): візит до Медичного університету (фар-
мацевтичний факультет) м. Любліна з метою встановлення наукових контактів, обміну 
досвідом щодо підготовки фармацевтичних кадрів, презентування вищої фармацевтич-
ної освіти в Україні на прикладі нФаУ, узгодження питання укладання угоди про співп-
рацю (проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) проф. Попов С. Б.).

Профорієнтаційна діяльність
• оновлено інформацію про нФаУ в 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-інформаційні пакети для іноземних абітурієнтів англійською, 
французькою, арабською, російською мовами, а також листівки спеціальності «Лабора-
торна діагностика» російською та французькою мовами. 

• Повністю оновлено електронну базу випускників факультету з підготовки інозем-
них громадян (з 1972 р.), яка була започаткована в 2005 р., до випуску 2015 р. включно.

• Підтримується постійний зв’язок із фармацевтичними асоціаціями й організа-
ціями, та експертними комісіями з визнання вищої фармацевтичної освіти.

виставкова діяльність
на міжнародній виставці «освіта та кар’єра – день студента 2014» 13-15 листопада 

2014 р. за вагомі досягнення у розвитку міжнародної діяльності національний фармацев-
тичний університет отримав Гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі 
освіти і науки».

візити іноземних делегацій до Нфау
з метою знайомства 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 2014/2015 н. р. універ-
ситет відвідали:

24 жовтня 2014 р. – офіційний візит надзвичайного і Повноважного консула республі-
ки Узбекистан в Україні насирова азиза аброровича. Це вже не перша зустріч представ-
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ників узбецького уряду з громадянами республіки Узбекистан, які навчаються у нФаУ. 
адміністрація університету завжди сприяє таким зустрічам, робить все можливе для по-
глиблення співпраці з консульством та поліпшення умов перебування іноземних грома-
дян в Україні.

12 листопада 2014 р. – делегація з ізраїлю у складі: абдель вагаб даравша – колишній 
депутат парламенту держави ізраїль, голова демократичної арабської партії в ізраїлі; 
анан даравша – директор ізраїльської компанії «даравша»; нізар даравша – заступник 
директора компанії «даравша»; амро ісмаїл хасан – директор компанії «Філадельфія-
аМро» з набору іноземних студентів. Мета візиту – ознайомлення з освітніми послуга-
ми, які надає нФаУ студентам-іноземцям.

17 грудня 2014 р. – візит радника Посла республіки Узбекистан в країні пана карімова 
алішера нішановича.

5 травня 2015 р. – візит радника Посла республіки таджикистан в Україні пана сай-
далієва нурулло нурбобоєвича.

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).
• Міжнародна фармацевтична федерація (FIP).
• Європейський проект з інтеграції навчальних планів з фармації «PHARMINE».
Протягом звітного періоду університет набув членства у двох найбільш вагомих для 

визначення рейтингу внз міжнародних університетських асоціаяціх:
У квітні 2015 р. одержано підтвердження щодо приєднання нФаУ до Євразійської 

асоціації університетів (Eurasian Association of Universities) – міжнародної асоціації, 
членство в якій є значним показником для міжнародного рейтингу внз. Урочиста по-
свята нФаУ в члени ЄаУ відбулась під час XIII з’їзду Євразійської асоціації університетів.

У травні 2015 р. отримано підтвердження щодо приєднання нФаУ до міжнародної 
асоціації університетів (International Association of Universities).

Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин подано аплікаційні фор-
ми до Європейської асоціації університетів (European Association of Universities) та Укра-
їнсько-німецької медичної асоціації.

також за цей період набуто членство у Європейській асоціації студентів-фармацев-
тів EPSA (М. в. халавка); індивідуальне членство викладачі та науковці університету ма-
ють у 30 професійних міжнародних організаціях та асоціаціях. 

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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КолеДЖ 
Національного фармацевтичного  

університету

Кадровий потенціал. Педагогічні кадри (також і аУП та ндП, які мають педнаван-
таження) – 102, з них кандидатів наук – 5, спеціалістів вищої категорії – 39, зокрема і мето-
дистів – 16, старших викладачів – 7. кількість штатних викладачів – 78; навчально-допо-
міжного персоналу – 68; аУП – 21.

Прийом за спеціальностями на 2014/2015 н. р. 

спеціальність на базі за рахунок фізичних 
та юридичних осіб

5.12020101 «Фармація» (м. спеціаліст)
9 кл. 205 (1 іноз.)
11 кл. 142 (2 іноз.)

5.12020102 «аналітичний контроль якості хімічних  
лікарських сполук»

9 кл. 14
11 кл. 9

5.12020103 «виробництво фармацевтичних препаратів»
9 кл. 13
11 кл. 7

разом по коледжу (денне відділення) – 390

5.12020101 «Фармація» (заочне відділення) – 189 (1 іноз.)

разом по коледжу 579

випуск за спеціальностями у 2014/2015 н. р. 

спеціальність
випуск 

бюджет контракт разом

5.12020101 «Фармація» (денне) 4 344 348 (4 іноз.)

6.120201 «Фармація» (денне) – 59 59

5.12020101 «Фармація» (заочне) – 181 181 (1 іноз.)

5.12020102 «аналітичний контроль якості хімічних  
лікарських сполук» – 43 43

5.12020103 «виробництво фармацевтичних препаратів» – 22 22

разом 4 649 653  
(5 іноз.)
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Контингент студентів – 1791 (1145 д. в. + 646 з. в.)

спеціальність курс Бюджет контракт разом 

Фармація (бакалаври)
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 59 59

разом 0 59 59

Фармація (денне відділення)
1 0 201 201
2 0 385 385
3 4 345 349

разом 4 931 935

Фармація (заочне відділення)

1 – 187 187
2 – 291 291
3 – 0 0
4 – 189 189

разом 667 667

аналітичний контроль якості 
хімічних лікарських сполук

1 0 14 14
2 0 27 27
3 0 43 43

разом 0 84 84

виробництво фармацевтичних 
препаратів (денне відділення)

1 0 12 12
2 0 18 18
3 0 37 37
4 0 0 0

разом 0 67 67

удосконалення навчально-виховного процесу
Розроблено:
• концепцію освітньої діяльності коледжу нФаУ (2015–2020 рр.).
• Положення про організацію навчального процесу (протокол педагогічної ради 

від 27.01.2015 р. № 4).
• Положення про рейтингову діяльність викладачів коледжу (протокол методич-

ної ради від 15.04.2015 р. № 6).
• Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзамена-

ційної комісії (протокол педагогічної ради від 27.01.2015 р. № 4).
• структурно-логічні схеми спеціальностей коледжу (3).
• Портфоліо матеріально-технічної бази циклових комісій коледжу.

Підвищення професійної компетентності викладачів (осіб): дисертаційні дослі-
дження на вчене звання канд. наук – 5; навчання в аспірантурі – 2; навчання в магістратурі 
– 3; атестація викладачів – 16; підвищення кваліфікації – 20; участь (доповіді) у конферен-
ціях різного рівня: закордонних – 2; міжнародних – 2; обласних – 7.

Публікації-матеріали конференцій: тези – 41, з яких в обласних – 10, всеукраїнських 
та з міжнародною участю – 14, міжнародних – 5, закордонних – 2, публікації у фахових 
журналах – 4, монографій – 1; участь у роботі обласних методичних об’єднань – 12.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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На базі коледжу проведено 
• засідань: обласного методичного об’єднання викладачів хімії та біології внз і-іі 

рів. акред. – 4; обласного методичног о обєднання викладачів іноземної мови – 3.
• конференцій: XIV обласна науково-методична конференція педагогічних пра-

цівників внз і-II рів. акред. «сучасні методи та навчальні технології фундамента-
льної підготовки молодших спеціалістів» (36 внз); обласна науково-практична 
студентська конференція «Фізика. наука. Життя»; науково-практична конфе-
ренція за результатами пошуково-дослідної роботи студентів коледжу; науко-
во-практичні конференції за підсумками виробничих практик – 3. 

також було проведено олімпіаду фахової майстерності «кращий фармацевт 2015»;  
конкурс «кращий за професією» серед студентів коледжу спеціальності 5.12020102  
«аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук»; олімпіаду з біології.

Практична підготовка
Баз практик у м. харкові – 76 (54 аптечних заклади, 20 підприємств, 2 ботсади); охо-

плено студентів – 1368 (914 д. в. + 454 з. в.).
співпраця із закладами практичної фармації для проходження практики сту-

дентами:
• мережа аптечних закладів і установ м. харкова, харківської та інших областей 

України – 354 договори;
• Ботанічний сад нФаУ, Ботанічний сад харківського національного університету 

імені в. н. каразіна;
• підприємства України – 20 договорів (тов «ветсинтез», ат «Лекхім-харків», 

тов «дослідний завод ГнЦЛс», тов «нвФк «еЙМ», тов «Фк «здоров’я», днУ 
«нтк «інститут монокристалів» нан України, дП «Український науковий фар-
макопейний центр якості лікарських засобів», ат «ефект», Пат «хімфармзавод 
«Червона зірка», Пат «стома», Пат «Фармстандарт-Біолік», харківський націо-
нальний університет імені в. н. каразіна, Пат «Укрднів імені а. с. Бережно-
го», дП «державний науковий центр лікарських засобів та медичної продукції»,  
дУ «харківський оЛід дсесУ», тов «кегичівське хлібоприймальне підприєм-
ство», кзоз «великобурлуцький центр ГіМсд».

У 2014/2015 н. р. проводилася плідна робота у сфері соціального партнерства: по-
силено взаємозв’язки коледжу із загальноукраїнськими та місцевими підприємствами, 
організаціями різноманітних форм власності та внз. коледж брав активну участь у про-
форієнтаційному тижні нФаУ «впевнений крок у професійне майбутнє». 

участь студентів коледжу в конференціях, конкурсах, олімпіадах
Міжнародні: XXII Міжнародна англомовна науково-практична конференція молодих 

учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» – 3 учасника;  
V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені т. Шев- 
ченка – 2; XVI Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра яцика – 3; науково-
практична конференція за участю новаторів фармації (представників баз практики) «Ак-
туальні питання практичної підготовки студентів НФаУ та Коледжу НФаУ в Україні та за 
кордоном» – 1.

Всеукраїнські: студентська олімпіада з української мови серед студентів внз і-іі рів. 
акред. – 2 учасника; всеукраїнська (обласний етап) олімпіада з математики – 2; всеукра-
їнська (обласний етап) олімпіада з фізики – 2.

Обласні: «Екологічні проблеми сучасності» – 9 учасників; «Фізика. Наука. Життя» – 7; 
олімпіада з біології серед студентів вМ(Ф)нз і-іі рів. акред. – 1; студентський історичний 
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турнір «Перша світова війна. Люди. Події. Уроки» – 3; конкурс образотворчого мистецтва 
«Поезія мольберту» – 4 (2 місце); конкурс поетичного мистецтва «Поезія душі» – 6 (1 місце).

Міські: XIV підсумкова конференція Малого каразінського університету – 1 учасник; 
студентська науково-практична конференція до дня хіміка «альтернативні шляхи роз-
витку сучасної хімії та її вплив на здоров’я людини» – 10; соціальний захід з популяри-
зації науки для дітей і молоді «наукові пікніки», організований україно-польським про-
ектом «наукові пікніки в Україні» – 25; турнір з інтелектуальних ігор «Що? де? коли?» 
серед студентської профспілкової молоді медичних навчальних закладів і-іі рів. акред. –  
16 (2 місце).

Коледжанські: студентська конференція за результатами виробничої практики та гурт-
кової роботи «Фармація – вчора, сьогодні, завтра» – 12 учасників; «здоров’я – знак якості 
вашого життя» – 11; фармакологічна конференція до дня фармацевтичного працівника 
«новинки фармакології» – 9; олімпіада фахової майстерності «кращий фармацевт 2015 року» 
– 22; конкурс професійної майстерності «кращий хімік-аналітик 2015 року» – 45.

Профорієнтаційна робота
• інформація про коледж розміщена у довідниках, на сайтах для абітурієнтів (3),  

в соціальних мережах «вконтакті», «однокласники».
• інформаційні листи електронною поштою розіслані до шкіл харківської, Пол-

тавської та сумської областей.
• Проведено виїзні дні відкритих дверей у школах харківської обл. (м. зміїв, ізюм,  

Люботин), у зоШ харківського, золочівського, краснокутського, дергачівського 
районів); вінницької обл. (м. козятин); сумської обл. (смт. велика Писарівка); 
Миколаївської обл. (м. Южноукраїнськ); херсонської обл. (м. херсон).

• Проведено дні відкритих дверей коледжу – 8.
• взято участь у днях відкритих дверей нФаУ – 4.
• Проведено анкетування випускників коледжу з метою профорієнтації у нФаУ 

серед майбутніх абітурієнтів під час днів відкритих дверей з метою виявлення 
регіонів та дже рела інформації про коледж.

• Поширення рекламної інформації серед слухачів іПксФ (м. харків, виізні цикли), 
учнів шкіл м. харкова під час проведення екологічної та фізичної конференцій; 
на засіданнях обласних методичних об’єднань викладачів, у центрах дитячої твор-
чості м. харкова; на батьківських зборах у школах м. харкова; студентами коле-
джу за місцем проживання та проходження виробничої практики; на традицій-
ному дні зустрічі випускників коледжу нФаУ.

• екскурсії в лабораторії коледжу для школярів 7-х і 8-х класів м. харкова; уроки 
хімії у 10-х класах.

• зустрічі з випускниками шкіл, організовані харківським міським та обласним 
центрами зайнятості.

• Участь у міських профорієнтаційних заходах: у Палаці дитячої та юнацької твор-
чості «істок» (м. харків); у виставці «ярмарок вакансій» у нФаУ.

• розміщення рекламних листівок на дошках оголошень: ат «Лекхім», тов «вет-
синтез», у мережі аптек «911», «аптека доброго дня», «Магія Фарм», «здоров’я; 
поліклінік, медсанчастин, відділів соціального забезпечення; вокзалів, ринків, су-
пермаркетів, почтових відділень; у приміському транспорті; на зупинках, у жит-
лових масивах м. харкова.

• навчаються на підготовчих курсах – 91 слухач.
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виховна робота

Національно-патріотичне виховання. з метою формування високої патріотичної 
свідомості, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, дер-
жави, нації в коледжі проведено цикл заходів: до 70-річчя визволення України від німецько-
фашистських загарбників; вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.; до 70-ої річ-
ниці Дня Перемоги над нацизмом у Європі; до 71-ої річниці депортації кримських татар; до 
Дня пам’яті героїв Крут, Дня Збройних сил України, Дня пам’яті і примирення; екскурсії до 
харківського історичного музею – 12.

Правове виховання. з метою виховання правосвідомого громадянина держави в коле-
джі у рамках всеукраїнського тижня права (грудень) і тижня правового виховання молоді 
(квітень) проведено: всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди річниці оголошення 
загальної декларації прав людини; зустрічі студентів з працівниками сектора криміналь-
ної міліції у справах дітей Червонозаводського району «адміністративна та кримінальна 
відповідальність дітей»; час запитань і відповідей «особливості судової системи в Украї-
ні» за участю юрисконсульта нФаУ; семінар «Права і обов’язки сучасного студента»; бесі-
ди з трудового права «Працевлаштування молодих спеціалістів: перспективи, проблеми, 
шляхи вирішення»; інтелектуально-правова гра «Правовий марафон» та ін.

Проведено 18 інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики тютю-
нопаління, наркоманії, віЛ/сніду, інфекцій, що передаються статевим шляхом (лекто-
рій «Молодь і наркотики») за участю працівників фонду порятунку дітей і молоді від 
наркотиків; студентські акції до всесвітнього дня боротьби зі снідом «студенти за здо-
ровий спосіб життя»; зустрічі з лікарем-гінекологом жіночої консультації хМкЛ № 11 
«репродуктивне здоров’я жінки. сучасна контрацепція»; виховні години до дня бороть-
би з тютюнопалінням «Геть паління! Ми здорове покоління».

Протягом року здійснювалась підтримка соціально вразливої частини студентства: 
сиріт; студентів, які залишились без батьківського піклування: студентів з особливими 
потребами.

Формування мовної культури. Проведено заходи до дня української писемності  
і мови, до 201-річчя кобзаря, до дня Європи.

екологічне виховання. У межах екологічного двомісячника в коледжі відбулися: 
щорічна екологічна акція «за чисте довкілля»; акція «Посади дерево миру»; конкурси 
екоплаката, творчих виробів студентів; виховні години до річниці Чорнобильської траге-
дії та ін.

студентське самоврядування. студентський парламент взяв активну участь у про-
веденні місячника першокурсника (вересень). студенти коледжу брали участь у благо-
дійних акціях: «допоможемо пораненим», «вища школа харківщини – шкільним бібліо-
текам Луганської та донецької областей», «Під тримай солдата», «від серця до серця», 
«Червоний хрест», «допоможемо талантом дітям».

культурний центр коледжу взяв участь у проведенні: свята Посвяти першокурсників 
у студенти; концерту до дня фармацевтичного працівника та працівників освіти; щоріч-
ного конкурсу жіночої краси «Міс коледж»; новорічних і різдвяних свят; свята 8 Березня, 
випускних вечорів та ін.

спортивно-масова робота. У коледжі працюють спортивно-оздоровчі гуртки із: 
загальної фізичної підготовки, волейболу, баскетболу, міні-футболу, в яких займається 
91 студент.
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коледж традиційно бере участь у змаганнях різного рівня:
• міські заходи (біг патрулів, Мтс харківський міжнародний марафон); спартакі-

ада харківської обласної організації охорони здоров’я: настільний теніс (III міс-
це), плавання (IV місце), шахи (V місце), шашки (IV місце), армспорт (II особисте 
місце), гирьовий спорт (II місце); відкрита першість хБМк № 1 з плавання; това-
риські зустрічі з волейболу між студентами коледжу та студентами хБМк № 1, 
патентно-комп’ютерного коледжу, учнями старших класів зоШ № 10;

• проведені у нФаУ: «Панацея-ліга» – турнір з міні-футболу; змагання з волейболу 
серед студентів медичних внз харківської області – бліц-турнір, відкритий тур-
нір з міні-футболу «кубок ректора»; турнір з шахів та шашок; товариська зустріч 
з волейболу між викладачами коледжу та університету.

фінансова діяльність (спеціальний фонд державного бюджету)
доходи коледжу з 01.08.14-01.05.2015 – 8885734,67 грн, з них:
• за навчання – 8252804,76 грн;
• за гуртожиток – 572061,09 грн;
• оренда – 5693,92 грн;
• підготовчі курси – 52371,87 грн.
витрати на (01.05.2015 р.) – 7633978,14 грн.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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інститут підвищення кваліфікації  
спеціалістів фармації

система післядипломної освіти базується на багаторічному вітчизняному досвіді під-
готовки фармацевтичних кадрів та сучасних досягненнях світової освіти й відіграє важли-
ву роль у постійному професійному зростанні фахівців фармації.

Основна мета післядипломної підготовки – забезпечення високої кваліфікації фа-
хівців шляхом безперервного навчання та здійснення об’єктивного контролю знань.

У структурі нФаУ післядипломне навчання здійснює інститут підвищення кваліфі-
кації спеціалістів фармації (іПксФ).

Головні напрямки роботи інституту 
організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки спеціалістів  

з урахуванням потреб практичної фармації:
• первинна спеціалізація;
• передатестаційна підготовка;
• тематичне удосконалення;
• стажування;
• підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, працівників ме-

дичних і фармацевтичних навчальних закладів і-іV рівнів акредитації.
Навчальна робота. сьогодні інститут співпрацює з 25 регіонами України.
в іПксФ проходять навчання викладачі і працівники фармацевтичних (медичних) 

навчальних закладів усіх регіонів України.
кафедри іПксФ продовжують опановувати нові нефармацевтичні напрямки після-

дипломної підготовки, для яких підготовлені і проводяться відповідні цикли тематично-
го удосконалення.

за 2014/2015 н. р. проведено 128 циклів підвищення кваліфікації як на базі іПксФ, 
так і за межами. Пройшли навчання 5077 спеціалістів, з них 3945 – слухачів, 1119 – інтер-
нів, 13 – магістрантів.

вид навчання
кількість слухачів

разом
за заг. фондом за спец. фондом

Підвищення кваліфікації 577 3368 3945
інтернатура 89 1030 1119
Магістратура 13 – 13
разом 679 4398 5077

удосконалення навчального процесу 
в іПксФ постійно удосконалюються програми, плани, зміст дисциплін:
• створено та переглянуто 56 програм, 3548 комп’ютерних тестових завдань і від-

повідей до них;
• переглянуто 121 тематику та матеріали для самостійної підготовки і написання 

слухачами реферативних (випускних) робіт;
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• складено 330 нових екзаменаційних білетів;
• створено та оновлено 1739 методичних розробок лекцій, практичних і семінар-

ських занять;
• постійно удосконалюється оформлення лекцій демонстраційним матеріалом (муль-

тимедійні презентації, слайди, інтерактивні дошки). оновлюються та доповню-
ються новим матеріалом методичні розробки лекцій, практичних і семінарських 
занять;

• постійно впроваджується у регіонах України викладання українською мовою.
Методична робота. кафедрами іПксФ підготовлено: нові та оновлено діючі методич-

ні розробки лекцій, практичних і семінарських занять – 1739; нові екзаменаційні білети 
– 330; тестові завдання та відповіді – 3548; проведено: перегляд тематики та матеріалів для 
самостійної підготовки і написання слухачами реферативних (випускних) робіт – 121; 
відкритих лекцій – 26.

видавнича діяльність. інтенсивно працюють колективи кафедр у сфері видання 
навчально-методичної літератури. за 2014/2015 н.р. видано 4 підручника, 14 практичних 
посібників, 10 методичних рекомендацій, підготовлено до друку 1 підручник, 3 посібни-
ка, 3 методичних рекомендації.
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4 14 – – 10 1 3 – – 3

Підвищення професійного рівня:
• 12 викладачів пройшли навчання на циклах підвищення кваліфікації;
• проведено 26 відкритих лекцій, лекцій майстер-класу.
Підготовка наукових кадрів:
• виконуються 9 докторських і 13 кандидатських дисертацій, з них докторів наук 

для нФаУ – 9, кандидатів наук для нФаУ – 11, для практичної фармації – 2.
• захищено 3 докторських і 1 кандидатську дисертацію.
статті та наукові видання: опубліковано статей (журн.) – 336; видано монографій – 3;  

отримано патентів – 23.
отримано 2 гранти від компанії Abbot Laboratories S.A. для участі у роботі всесвітньо-

го конгресу з ендокринологічної гінекології – 30 тис. грн; для участі у роботі the 17th World 
Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2014) in Cape Town, South Africa – 50 тис. грн.

Наукова діяльність. взято участь у 143 конференціях і семінарах різного рівня. трива-
ють науково-дослідні роботи зі створення 4 нових лікарських засобів.

Госпрозрахункова діяльність проводилася за рахунок позапланового навчання фа-
хівців фармації на госпрозрахункових умовах, що забезпечило надходження до бюджету 
нФаУ понад 10 млн грн.

кафедри іПксФ беруть участь у профорієнтаційній роботі. викладачі кафедр ін-
ституту постійно надають інформацію в різних регіонах України щодо умов вступу до нФаУ 
та коледжу нФаУ, продовження освіти у магістратурі й аспірантурі та ін.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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фіНаНсово-ГосПоДарсьКа 
ДіЯльНість

Фінансово-господарська діяльність університету – це цілеспрямована діяльність на осно-
ві прийнятих рішень, кожне з яких ґрунтується на аналізі та детальних розрахунках.

Фінансування університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 
(загальний фонд) і за рахунок власних надходжень (спеціальний фонд). держава забез-
печує бюджетні асигнування на підготовку кадрів та наукову діяльність. додатковими 
джерелами фінансування є кошти за платні послуги, що надаються згідно з основною ді-
яльністю (плата за навчання на умовах контракту та інші освітні послуги), а також надхо-
дження коштів від господарської діяльності, оренди приміщень, обладнання, реалізації 
майна в установленому порядку та спонсорська допомога.

надходження із загального фонду бюджету за 2014/2015 н. р складали 9369,0 тис, грн, тобто  
5,50 % від загальної суми отриманих коштів. власні надходження за період 2014/2015 н. р. –  
159935,2 тис. грн, тобто 94,5 %, а саме:

• за навчання студентів та підготовку наукових кадрів на умовах контракту – 
134900,0 тис. грн;

• підвищення кваліфікації – 9190,0 тис. грн;
• за проживання у гуртожитках – 10500,0 тис. грн;
• за виконання госпдоговірних ндр – 2070,0 тис. грн;
• за оренду приміщень – 190,0 тис. грн;
• за видання журналів – 95,2 тис. грн;
• за надання послуг громадського харчування – 2123,1 тис. грн;
• за надання інших освітніх платних послуг – 866,9 тис. грн.
кошти загального та спеціального фонду в 2014/2015 н. р. використовувались згідно 

із затвердженим кошторисом за цільовим призначенням і склали 151994,6 тис. грн, з них:
• заробітна плата з нарахуваннями – 115615,33 тис. грн;
• стипендія – 2442,02 тис. грн;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10491,50 тис. грн;
• компенсаційні витрати для студентів-сиріт – 166,50 тис. грн;
• придбання предметів і матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення на-

вчального, наукового та господарського процесу – 3624,50 тис. грн;
• оплата послуг, також на утримання установи (виконання поточних ремонтів при-

міщень, технічне обслуговування та ремонт обладнання, оплата господарських 
послуг) – 5872,55 тис. грн;

• придбання продуктів харчування – 1999,70 тис. грн;
• відрядження – 1019,60 тис. грн;
• податки та обов’язкові платежі – 831,20 тис. грн;
• капітальні ремонти та будівництво – 9931,70 тис. грн.
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заробітна плата працівникам, стипендія студентам, аспірантам, докторантам, над-
бавки і доплати виплачувались у встановлені строки у граничних розмірах, визначених 
чинним законодавством.

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2014 р. склала –  
4302,6 грн, що на 5,5 % більше, ніж у 2013 р. в університеті ефективно працює систе-
ма матеріального заохочення працівників і студентів за досягнення в праці та навчанні.  
за період 2014/2015 н. р. сума коштів, спрямованих на заохочення працівників, склала 
4,7 % від фонду оплати праці, на заохочення студентів, аспірантів і докторантів – 10 % від 
стипендіального фонду.

значну частину коштів університет спрямовує на зміцнення матеріально-технічної 
бази (придбання наукового обладнання, комп’ютерної техніки, проведення поточних ре-
монтів корпусів та гуртожитків).

для забезпечення стійкого фінансового стану університетом:
• вирішувались питання забезпечення повноти надходження коштів до спеціаль-

ного фонду та їх ефективне використання, недопущення зростання дебіторської 
чи кредиторської заборгованості;

• вишукувались додаткові, не заборонені законодавством джерела надходжень до 
спеціального фонду університету (надходження від спонсорської допомоги скла-
ли 789,0 тис. грн); 

• здійснювались заходи з удосконалення структури університету шляхом оптимі-
зації структурних підрозділів та витрат на їх утримання (скорочено чисельність 
штату закладу на 2 % за рахунок зменшення кількості посад адміністративно-
управлінського персоналу).

виконання планів соціального розвитку колективу
адміністрація нФаУ та профспілковий комітет активно співпрацюють у питаннях 

соціального розвитку колективу. 
згідно з колективним договором за рахунок коштів університету та коледжу нФаУ 

працівникам виплачено матеріальну допомогу (на оздоровлення науково-педагогічним 
та педагогічним працівникам, а також на вирішення соціально-побутових умов), премії 
за підготовку науково-педагогічних кадрів, за видання підручників, до ювілейних дат та 
ін. на загальну суму 6298,7 тис. грн.

в університеті функціонують об’єкти соціальної інфраструктури: харчувальний комп-
лекс на 410 посадкових місць, 5 гуртожитків, що на 100% забезпечують місцями студен-
тів, які їх потребують, Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам.

Протягом навчального року студентам – дітям-сиротам і дітям, які залишились без 
піклування батьків, були проведені компенсаційні виплати на придбання одягу, навчаль-
ної літератури, безоплатне харчування, а також надано безкоштовне проживання у гур-
тожитку. 

за 2014/2015 н. р. студентам, аспірантам та докторантам університету виплачено 
матеріальну допомогу та здійснено заохочення: студентам – 105,2 тис. грн, аспірантам –  
86,8 тис. грн, докторантам – 26,3 тис. грн.

ректорат та первинна профспілкова організація дотримуються виконання соціаль-
ного пакета прав і пільг студентів і працівників університету, що зазначені в колек-
тивному договорі.

План соціального розвитку колективу університету виконаний у повному обсязі.
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Контроль та аудит фінансово-господарської діяльності
в університеті існує система внутрішнього контролю за різними напрямами діяль-

ності з метою запобігання та виявлення неефективних рішень в управлінській діяльності 
та створення прозорого і дієвого механізму в усіх сферах. внутрішній контроль надає 
обґрунтовану впевненість у досягненні достовірності фінансової звітності та дотриманні 
законів і нормативних актів.

для забезпечення прозорості, поліпшення інформованості трудового колективу про 
рішення ректорату у сфері фінансово-економічної і господарської діяльності та ефектив-
ності використання коштів плани використання фінансових ресурсів нФаУ та звіти про 
відповідні результати діяльності закладу розглядаються на засіданнях ректорської і вче-
ної рад.

відповідно до вимог закону України «Про вищу освіту» кошториси, штатні розписи 
та звіти про використання й надходження коштів за всіма програмними напрямами уні-
верситету розміщено на сайті. 

У рейтингу прозорості національних вищих навчальних закладів, проведеному ана-
літичним центром CEDOS у 2014 році, за критерієм «Фінансова прозорість» нФаУ посів  
5 місце серед 96 внз України, 1 серед внз Моз України і 4 серед внз м. харкова.

з метою поліпшення організаційної структури господарювання створені і працюють 
бюджетна і орендна комісія, проводиться постійна робота над положеннями та локаль-
ними нормативними актами університету з урахуванням змін чинного законодавства.

з метою удосконалення навчально-методичної бази, підвищення компетентності та 
відповідальності науково-педагогічних і педагогічних працівників, управлінського пер-
соналу в університеті впроваджується система управління якістю відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Юридична служба
Юридична служба нФаУ створена наказом ректора у 2012 р. з лютого 2015 року в шта-

ті юридичної служби працюють: 
• провідний юрисконсульт Гандзьошин р. М.;
• юрисконсульт 1 категорії тарасенко д. Ю.;
• юрисконсульт 1 категорії коледжу нФаУ курило к. М.
Здобутки юридичної служби НФаУ за 2014/2015 н. р.: 
• проведено правову експертизу посадових інструкцій працівників університету;
• створено «Положення про договірну діяльність», «Методичні рекомендації щодо 

заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за 2014 рік», «Методичні рекомендації з розробки посадових (робочих) 
інструкцій», «Положення про порядок функціонування «скриньки довіри»;

• активізовано претензійно-позовну діяльність (підготовлено та спрямовано для роз-
гляду по суті до суду 4 позовні заяви; усі наявні виконавчі документи направлені 
на виконання до відділів державної виконавчої служби України; проведена ро-
бота з відновлення втрачених виконавчих документів та поновлення строків для 
подання виконавчих документів до виконання);

• проведено близько 300 консультацій з питань дотримання вимог трудового пра-
ва, фінансового права, договірного права, цивільного права та антикорупційного 
законодавства.

• організовано юридичний супровід 704 договорів університету;
• організовано вивчення антикорупційного законодавства у колективі. 
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матеріальНо-теХНічНа БаЗа

Збереження закріплених за закладом територій,  
будівель та іншого майна 

національний фармацевтичний університет займає земельні ділянки в чотирьох райо-
нах міста загальною площею 141312 м2, що документально підтверджено дозволами на 
постійне користування землею. на цих ділянках розташовано 26 об’єктів університету за-
гальною площею 89617 м2, зокрема: 10 навчальних корпусів загальною площею 49819,9 м2,  
5 гуртожитків загальною площею 33 673,9 м2, фізкультурно-оздоровчий корпус, Централь-
на науково-дослідна лабораторія, майстерні, гаражі та складські приміщення. всі об’єкти 
мають технічні паспорти та документи на право власності.

Земельні ділянки

адреса земельної ділянки розмір земельної ділянки, м2

вул. Мельникова, 12 4594, 0
вул. невського, 18 17101, 0
вул. Пушкінська, 27 2063,0
вул. Пушкінська, 53 1358, 0
пр. 50-річчя вЛксМ, 48 9035, 0
вул. тимурівців, 11 11 887,0
вул. тимурівців, 35 3814,0
вул. Блюхера, 4 87576,0
пл. Повстання, 17 3884,0
разом 141312,0

Навчальні корпуси

адреса найменування рік забудови загальна площа, м2

вул. Пушкінська, 53 адміністративний корпус 1914 2228,8
вул. Пушкінська, 27 навчальний корпус 1900 1242,7
вул. Мельникова, 12 начальний корпус 1900 3216,5
пл. Повстання, 17 навчальний корпус 1927 1370,6
вул. Блюхера, 4 навч. корпус (хімічний) 1985 11292,1

-”- навч. корпус (ауд. блок № 1) 1986 3122,4
-”- навч. корпус (технологічний) 1986 10938,3
-”- навч. корпус (ауд. блок № 2) 1986 1881,0

вул. о. невського, 18 навчальний корпус 1980 8183,9
-”- навчальний корпус 1951 2622,1
-”- навчальний корпус 1900 3721,2

разом 49819,9

Гуртожитки

адреса найменування кількість 
ліжко-місць

рік  
забудови

загальна
площа, м2

пр. 50-річчя вЛксМ, 48 гуртожиток № 1 502 1976 7424,1
вул. тимурівців, 35 гуртожиток № 2 448 1972 5190,5
вул. тимурівців, 11а гуртожиток № 3 576 1987 8720,0
вул. тимурівців, 11а гуртожиток № 4 540 1989 9965,4
вул. о. невського, 18 гуртожиток № 5 168 1951 2373,9
разом 33673,9
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У 2014/2015 н. р. в університеті через регіональне відділення фонду державного май-
на 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 прода-
жу канцелярського приладдя, послуги з прання, банківські послуги.

одним з підрозділів університету є автогосподарство, що відіграє важливу роль в ро-
боті та обслуговуванні, має 9 одиниць транспорту: 3 вантажних автомобілі, 1 легковий 
автомобіль, 2 мікроавтобуса, 1 автобус і 2 трактори.

Капітальні та поточні ремонти
основним завданням адміністративно-господарської частини нФаУ є здійснення не-

обхідних заходів для збереження, укріплення та відновлення матеріально-технічної бази 
університету. 

із року в рік університет проводить велику роботу зі збереження та поліпшення ста-
ну своїх будівель, їх естетичного вигляду, поліпшення функціонування інженерних ме-
реж. для цієї мети щорічно виділяються кошти спеціального фонду.

видатки на капітальний ремонт приміщень здійснювались у межах, затверджених 
кошторисом, при відсутності заборгованості із соціальних виплат, комунальних пла-
тежів, 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 і поточних ремонтів таким чином:

• виконано капітальний ремонт приміщень обідньої зали їдальні гуртожитку № 3 
по вул. тимурівців, 11а на суму 1164,49465 тис. грн;

• виконано роботи з капітального ремонту приміщень аудиторії у корпусі поточ-
них аудиторій № 2 по вул. Блюхера, 4 на суму 3213,53899,00 тис. грн;

• виконано поточний ремонт вхідної групи гуртожитку № 4 по вул. тимурівців, 11а  
на суму 19536,00 тис. грн;

• виконано поточний ремонт системи опалення у приміщеннях бібліотеки в на-
вчальному корпусі по вул. Блюхера, 4 на суму 21732,00 тис. грн;

• виконано поточний ремонт системи водопостачання у гуртожитку № 4 по вул. ти-
мурівців, 11а на суму 99 978,00 тис. грн;

• виконано поточний ремонт аудиторії № 10 у навчальному корпусі по вул. Блю-
хера, 4 на суму 32 304,00 грн; 

• виконано поточний ремонт приміщень відділу кадрів в адміністративному кор-
пусі по вул. Пушкінській, 53 на суму 22 572,00 грн;

• проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові у навчальних корпусах 
по вул. Блюхера, 4 на суму 77125,00 грн;

• виконано поточний ремонт зовнішньої системи електропостачання в навчальних 
корпусах по вул. Блюхера, 4 на суму 60763,20 грн;

• проведено поточний ремонт аудиторії № 34 у навчальному корпусі коледжу нФаУ 
по вул. о. невського, 18 на суму 119775,01 грн;

• відремонтовано покрівлю навчального корпусу по вул. Блюхера, 4 на суму 84750,00 грн.
Чималу роль ректорська рада приділяє також закупівлі товарів для експлуатацій-

них потреб навчальних корпусів і гуртожитків.
Протягом 2014/2015 н. р. для потреб гуртожитків і навчальних корпусів було про-

ведено закупівлю: 
 − м’якого інвентарю – на суму 332 814,71 грн; 
 − будівельних матеріалів – на суму 85 553,32 грн;
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 − сантехнічних матеріалів – на суму 402 476,48 грн;
 − лакофарбувальної продукції – на суму 104 702,23 грн;
 − електроматеріалів на – суму 280 212,08 грн;
 − господарчих товарів – на суму 73 891,05 грн;
 − мийних засобів – на суму 59 191,0 грн. 

На 2015/2016 н. р. заплановано роботи капітального характеру:
• продовження будівництва гуртожитку коледжу нФаУ по вул. о. невського, 18;
• реконструкція приміщень конференц-залу з надбудовою 2-го поверху по вул. Пуш-

кінській, 53;
• капітальний ремонт фасаду адміністративного корпусу;
• капітальний ремонт ЦндЛ по вул. Мельникова, 12.
крім ремонтних робіт капітального та поточного характеру, виконуються роботи  

з обслуговування систем енергопостачання, проводиться оновлення обладнання навчаль-
них лабораторій.

значна увага приділяється своєчасній підготовці до роботи в умовах осінньо-зимо-
вого періоду та забезпеченню 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 опа-
лення, сантехнічної арматури та сантехнічних приладів, своєчасно виконується повірка 
приладів обліку та укладаються договори на постачання енергоносіїв. 

встановлення сучасного технологічного обладнання  
у корпусах і 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» університетом 

щорічно розробляються «загальновиробничі норми питомих витрат, нормативи спожи-
вання паливно-енергетичних ресурсів» і заповнюється енергетичний паспорт підприємства. 
за цими документами проводиться аналіз споживання та плануються заходи з енерго-
збереження на наступний рік. 

значна робота проводиться щодо ощадливого використання енергоносіїв. створена 
постійно діюча комісія, що здійснює щомісячний моніторинг споживання енергоносіїв, 
щорічно розробляється та оновлюється програма і заходи з їх економії. встановлення 
лічильників тепла, електричної енергії, газу та води на всіх корпусах і гуртожитках до-
зволило впорядкувати облік споживання енергоносіїв. 

особлива увага в університеті приділяється енергозбереженню. Під час ремонтів при-
міщень проводиться поетапна заміна вікон, заміна приладів опалення в навчальних ла-
бораторіях, класах та кімнатах гуртожитків.

При заміні трубопроводів перевага надається новітнім технологіям, якщо можливо, 
монтаж проводиться з поліетиленового трубопроводу, згідно з планом здійснюється за-
міна застарілого сантехнічного обладнання й арматури. 

Приділяється увага і якості ізоляції трубопроводів опалення та гарячої води, за на-
явності втрати теплоізоляційних властивостей така ізоляція негайно замінюється.

Головним завданням є зниження використання енергоносіїв. 
з 2009 року університет припинив закупівлю ламп розжарювання і перейшов на 

енергозберігальні та люмінесцентні, проводиться заміна освітлювальних приладів та об-
ладнання на більш економне. 
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Під час ремонтів фасадів утеплюються стіни. виконується модернізація теплових 
вузлів, встановлюються циркуляційні насоси для підвищення ефективності роботи сис-
теми опалення. також для економного використання тепла встановлено регулятори, які 
дозволили регулювати подачу теплоносія. 

за період 2014/2015 н. р. порівняно з попередніми роками була досягнута економія  
ресурсів: теплоенергії та газу. 

найменування норма 
споживання витрати різниця % відношення

електроенергія, квт 2 952 463 3 087 958 135 495 + 4,6
теплоенергія, Гкал 12 109,7 10 294,89 1814,81 15
Газ, м3 (навчальні корпуси, гуртожитки) 42 647,57 30 423 12 224,57 28,7

охорона праці 
згідно із законом України «Про охорону праці», кодексом цивільного захисту Укра-

їни та Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчаль-
но-виховного процесу у Нфау, затвердженим наказом від 05.04.13 р. № 111-адм., пра-
цює відділ охорони праці і техніки безпеки, який здійснює систематичний контроль  
за станом побутових приміщень та робочих місць працівників університету відповідно 
до санітарно-гігієнічних вимог і встановлених норм. для створення належних умов праці 
в кожному структурному підрозділі університету було проведено:

• 169 перевірок структурних підрозділів;
• певна категорія працівників забезпечена засобами індивідуального захисту та мий-

ними засобами;
• технічне обслуговування аПс об’єктів;
• обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будівель;
• навчання з питань охорони з отриманням посвідчень осіб і керівників структур-

них підрозділів, а також навчання і перевірка знань спеціальною комісією уні-
верситету співробітників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою;

розроблено 92 інструкції з охорони праці для керівників структурних підрозділів, 
співробітників і робітників щодо підвищеної небезпеки.

розроблено 3 положення:
1. Про порядок проведення медичного огляду працівників певних категорій уні-

верситету.
2. Про службу охорону праці нФаУ.
3. Про розслідування та облік нещасних випадків у нФаУ.
видано 13 наказів, 9 розпоряджень, проведено 355 вступних інструктажів.
відділом охорони праці постійно здійснюється контроль і перевірки кафедр, від-

ділів, служб, навчальних корпусів і гуртожитків, горищних та підвальних приміщень. 
Гуртожитки перевіряються 1 раз на місяць, навчальні корпуси – 1 раз на півроку, хімічні 
кафедри – 1 раз на квартал, відділи, служби, кафедри – щоквартально. При перевірці 
об’єктів видаються приписи із зазначенням конкретних термінів ліквідації недоліків.

Первинна профспілкова організація Нфау
адміністрація та первинна профспілкова організація університету приділяють ве-

лику увагу соціальному захисту співробітників.
співробітники та діти співробітників забезпечуються путівками до санаторно-курорт-

них і дитячих оздоровчих закладів. за рахунок коштів соціального страхування, проф-
спілкового бюджету з частковою доплатою батьків закуплено 16 путівок до дитячих оздоров-
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чих таборів на суму понад 42 тис. грн. за рахунок коштів профбюджету 3 співробітники 
отримали безкоштовні путівки до санаторію «роща» на санаторно-курортне лікування. 
на новорічні свята діти працівників були забезпечені білетами до театрів міста на суму 
понад 12 тис. грн; закуплено 650 шт. подарунків (із них 120 шт. для дітей-сиріт) на суму 
понад 20 тис. грн. 

Профспілковим комітетом встановлено шефство над дітьми інтернату № 8. Були зі-
брані кошти на проведення операцій, лікування дітей, оновлення комп’ютерних та му-
зичних класів, спортивного інвентарю; придбані подарунки до нового року. 

У 2014/2015 н. р. за рахунок коштів профбюджету надано допомоги у вигляді проф-
спілкової виплати тим, хто опинився у скрутному матеріальному становищі, на суму 
56150 грн. Премійовано членів профспілки на суму 10428 грн. 

соціальний захист ветеранів великої вітчизняної війни та прирівняних до них поля-
гає у забезпеченні їх подарунками та грошовою допомогою відповідно до колективного 
договору. до дня Перемоги привітали усіх непрацюючих ветеранів і вручили харчові 
набори та квіти на загальну суму 2,5 тис. грн. 

співробітники і студенти нФаУ в 2014/2015 н. р. брали активну участь у конкурсах, ви-
ставках, спортивних змаганнях міського та обласного рівнів. на преміювання переможців 
виставок, спортивних змагань і на активну профспілкову роботу витрачено 22 тис. грн.  
загалом у 2014/2015 н. р. на культурно-масову роботу витрачено 85487 грн; на навчально-
спортивні заходи – 14755 грн.

відповідно до вимог закону України «Про колективні договори і угоди» в університеті 
діє Колективний договір, який укладено між адміністрацією і трудовим колективом  
30 серпня 2013 року строком на 2013-2016 рр. Порядок укладання договору базується на 
принципі рівності сторін та їх добровільності щодо прийняття забов’язань, дотримання 
вимог чинного законодавства, забезпечення контролю виконання його умов і встановлен-
ня відповідальності за невиконання.

Двічі на рік ректор звітує перед конференцією трудового колективу Нфау 
про дотримання умов Колективного договору. 

Проведено конференції трудового колективу нФаУ: 
• 30.08.2014 р. – з порядком денним «звіт ректора нФаУ в. П. Черних за період 

2013/2014 н. р.», укладання нового колективного договору. на конференції були 
присутні 203 делегати, заслухано й одноголосно ухвалено звіт ректора та прийня-
то зміни до колективного договору.

• 22.12.2014 р. – з порядком денним «звіт ректора нФаУ в. П. Черних за 2014 р.». 
на конференції були присутні 203 делегати, заслухано й одноголосно ухвалено 
звіт ректора. 

• 31.03.12015 р. – конференція трудового колективу «звіт голови ППо за період 
роботи 2010-2014 рр.», на якій було переобрано голову ППо.

• 29.04.2015 р. – проведено засідання трудового колективу з порядком денним «ви-
сунення делегатів для участі в і-му з’їзді внз».

Усі вимоги колективного договору виконуються в повному обсязі.

Підсумки діяльності нФау за 2014/2015 н. р.
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Здобутки 
факультетів і кафедр 

Національного 
фармацевтичного 

університету
за 2014/2015 н. р.



фаКультети уНіверситету

Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозді-
лом 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 факуль-

теті.
• 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 та 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 – 1950 осіб, з них: 113 – бюджетної форми навчання, 1838 – 

контрактної форми навчання.
На факультеті навчаються 25 студентів пільгового контингенту:
 − 5 студентів-сиріт;
 − 2 студенти-чорнобильці;
 − 18 студентів-інвалідів.

Поновлено з лДму і ДНму ім. м. Горького 53 студенти:
 − 27 студентів з ЛдМУ;
 − 26 студентів з днМУ.
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випуск 2014/2015 н. р.:
• 380 провізорів;
• 40 магістрів фармації;
• 39 випускників отримали дипломи з відзнакою.
Захищено:
• 159 дипломних робіт;
• 40 магістерських робіт.
Переведено з контрактної форми навчання на бюджетну 4 студентів: 1 курс – 

Пономаренко а. в., хайрєдінова с. е., 2 курс – скляренко а. в., сіваєва т. Л.
Призначено стипендії у 2014/2015 н. р.: 
• Президента України – 4 студентам: колодєзній т. Ю., Мигі М. М., возній і. о., 

носковій Ю. о.;
• верховної ради України – 1 студенту – Мегалінському в. а.;
• від ПФ «ГаММа-55» за глибокі знання з профільних предметів у галузі фармації –  

25 студентам контрактної форми навчання.
студенти 1-6 курсів брали участь у реєстрації на сайті Польсько-української програ-

ми розвитку та стажування студентів-медиків «Польський еразмус+ для України медич-
ної» (зареєструвалося понад 600 студентів).

Підготовлено 12 додатків до диплома європейського зразка. 
декан проф. вишневська Л. і. і 56 студентів 1-5 курсів брали участь у «днях донора» 

нФаУ.

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, вечір-

ня, заочна форми навчання.
• Лабораторна діагностика (бакалавр, магістр): денна форма навчання.
• Педагогіка вищої школи (магістр): денна, вечірня, заочна форми навчання. 
Контингент студентів на 01.09.2014 р. складав 1007 осіб (за контрактом): 

бакалавр – 175;
спеціаліст – 720;
магістр – 112.

випуск 2014/2015 н. р.: 
• спеціальність «клінічна фармація»: денна форма – 13 спеціалістів; вечірня фор-

ма – 2 магістри; заочна форма – 17 спеціалістів, з них дипломів з відзнакою – 1;  
(2 магістри);

• спеціальність «технологія парфумерно-косметичних засобів»: денна форма –  
37 спеціалістів, з них дипломів з відзнакою – 1; заочна форма – 55 спеціалістів,  
з них дипломів з відзнакою – 2; (1 магістр), з них дипломів з відзнакою – 1;

• спеціальність «Лабораторна діагностика» – 51 бакалавр, з них дипломів з відзна-
кою – 3; 13 магістрів, з них дипломів з відзнакою – 3;

• спеціальність «Педагогіка вищої школи» (рівень «магістр»): денна форма – 9, з них 
дипломів з відзнакою – 1; вечірня форма – 12, з них дипломів з відзнакою – 8; 
заочна форма – 22, з них дипломів з відзнакою – 7;

• захищено 20 дипломних робіт, 61 магістерська робота.
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факультет промислової фармації  
(декан Крутських Т. В., к. фарм. н., доц.)

спеціальності:
• якість, стандартизація та сертифікація: спеціаліст, магістр (денна, вечірня та за-

очна форми навчання).
• технологія фармацевтичних препаратів: спеціаліст, магістр (денна та заочна фор-

ми навчання).
• Біотехнологія: бакалавр (денна та заочна форми навчання).
• Промислова біотехнологія: магістр (денна, вечірня та заочна форми навчання).
• Фармацевтична біотехнологія: магістр (денна форма навчання).
Контингент студентів – 462 особи 

денна форма навчання – 253 особи.
вечірня форма навчання – 27 осіб.
заочна форма навчання – 182 особи.

На факультеті в 2014/2015 н. р. за всіма формами навчання захищено: 
•  30 дипломних і 2 магістерські роботи зі спеціальності «технологія фармацевтич-

них препаратів»;
•  21 дипломна та 53 магістерських роботи зі спеціальності «якість, стандартизація 

та сертифікація»;
•  17 кваліфікаційних робіт з напрямку «Біотехнологія»;
•  6 магістерських робіт зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія»;
•  7 магістерських робіт зі спеціальності «Промислова біотехнологія».
Дипломи з відзнакою отримали 38 студентів (28 % від загальної кількості ви-

пускників). 
У грудні 2014 р. проведено свято «день інженера-технолога».

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.
• Форма навчання: денна, заочна, вечірня.
на сьогодні факультет економіки та менеджменту здійснює підготовку за 4 напряма-

ми та 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. 
на факультеті функціонує вчена рада, яку очолює декан факультету, вченим секрета-

рем є викладач кафедри управління та економіки підприємства кубасова а. в. до складу 
ради входять провідні спеціалісти з професорсько-викладацького складу університету та 
досвідчені фахівці.

за рік роботи було проведено 6 засідань ученої ради, на яких обговорювались ор-
ганізація та результати підсумкового модульного контролю, поточних атестацій, екза-
менаційних сесій та державної атестації, питання забезпечення навчально-методичною 
літературою студентів факультету, розглядалась інформація щодо акредитації спеціаль-
ностей «Логістика» та «Менеджмент організацій і адміністрування» за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем «магістр» заочної форми навчання. Приділялася увага питанням прак-
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тичної підготовки студентів факультету, розглядались питання розширення спектра баз 
навчальної та виробничої практики, а також якість практичної підготовки. Проводилися 
обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад доцентів і старших викладачів на 
відповідних кафедрах, тощо. 

у 2014/2015 н. р. було проведено випуски студентів денної,  
вечірньої та заочної форм навчання за спеціальностями: 

спеціальність
освітньо- 

кваліфікаційний 
рівень

кількість випускників кількість дипломів  
з відзнакою

денна заочна вечірня денна заочна вечірня

економіка підприєм-
ства

бакалавр 13 12 – 1 – –
спеціаліст – 4 – – – –
магістр – 8 – 1 –

економіка підприєм-
ства (друга вища) бакалавр – 1 – – 1 –

Маркетинг
бакалавр 7 6 – 1 – –
спеціаліст – – – – – –
магістр – 4 – – 1 –

Маркетинг (друга вища) бакалавр 5 – – 3 –
адміністративний  
менеджмент магістр 6 15 7 3 3 3

Менеджмент бакалавр 5 12 1 – – –
Менеджмент організа-
цій і адміністрування

спеціаліст – 9 – – – –
магістр 6 – – 3 – –

Логістика магістр 9 – – 3 – –

на факультеті налагоджені контакти у сфері міжнародного співробітництва, завдя-
ки чому студенти спеціальності «економіка підприємства» мають можливість проходи-
ти стажування у таких європейських внз:

 − Університет хуманітас (м. сосновец, Польща).
 − Університет ім. коменіуса (м. Братислава, словаччина).
 − вища школа економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, сло-

ваччина).
із зазначеними внз також підписано відповідні угоди в межах реалізації програми 

«Мобільне навчання», згідно з якою студенти мають можливість вивчати певні дисципліни 
і модулі за кордоном на базах університетів-партнерів. У 2014/2015 н. р. укладено дого-
вір на співпрацю та обмін студентами з факультетом економіки Університету Масаріка  
(м. Брно, Чехія).

факультет з підготовки іноземних громадян  
(декан Горячий В. Д., к. хім. н., доц.)

спеціальності: 
• Фармація: магістр фармації – 5 років навчання.
• технологія фармацевтичних препаратів: магістр промислової фармації, 5 років 

навчання.
• технологія парфумерно-косметичних засобів: магістр косметології, 5 років навчання.
• клінічна фармація: магістр клінічної фармації, 5 років навчання.
• Лабораторна діагностика: бакалавр медицини, 4 роки навчання.
• якість, стандартизація та сертифікація: магістр з управління якістю, 1 рік навчання.
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Загальний контингент іноземних студентів у 2014/2015 н. р. склав 1603 особи  
з 50 країн світу.

набір іноземних громадян на навчання у 2014/2015 н. р. становить 324 студенти  
з 35 країн світу, 60 – з країн снд): 

• 1 курс – 199 студентів з 19 країн;
• 2-5 курси – 125 студентів;
• довузівська підготовка – 117 слухачів;
• англійське відділення – 70 студентів.
випуск факультету з підготовки іноземних громадян у 2014/2015 н.р. склав 270 гро-

мадян з 21 країни світу. 
з нагоди святкування 52 річниці африканської ради в Україні понад 40 кращих аф-

риканських студентів факультету з підготовки іноземних громадян відзначено Почесни-
ми дипломами «африканської ради в Україні» за сумлінне та відповідальне ставлення 
до навчання.

Довузівська підготовка іноземних громадян  
(завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки  

Коваленко З. І., к. фарм. н., доц.)

У системі довузівської підготовки іноземних громадян навчається 164 особи з 12 кра-
їн світу: Бельгія (1), в’єтнам (1), Єгипет (5), ірак (7), конго (3), Лівія (1), Марокко (125), ні-
герія (3), Палестина (3), румунія (1), туніс (7), туреччина (7). нові країни: Бельгія, румунія. 
навчання здійснюється за медико-біологічним напрямом підготовки.

факультет ступеневої фармацевтичної освіти  
(декан Галій Л. В., д. фарм. н., доц.)

спеціальність «Фармація»:
• магістр фармації, термін навчання за заочною формою – 1 рік 6 місяців;
• спеціаліст фармації, термін навчання за заочною формою залежить від здобуто-

го освітньо-кваліфікаційного рівня:
• на базі повної загальної середньої освіти – 5 років 6 місяців;
• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом «Фар-

мація» і за напрямом «Медицина» – 4 роки 6 місяців;
• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Фармація» –  

2 роки 6 місяців;
• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для отримання другої вищої 

освіти – 4 роки 6 місяців;
• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальностей «техноло-

гія фармацевтичних препаратів» – 2 роки;
• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальностей «техноло-

гія парфумерно-косметичних засобів» і «клінічна фармація» – 1 рік 6 місяців.
Контингент студентів факультету – 4007 осіб з усіх регіонів України.
випуск 2014/2015 н. р.: 786 спеціалістів фармації, 42 магістри фармації, 24 випускни-

ка отримали дипломи з відзнакою. Захищено 42 магістерські роботи.
Уперше у 2014/2015 н. р. у навчальний процес університету було впроваджено дис-

танційний лекційний курс (понад 800 лекційних занять було проведено в асинхронному 
on-line режимі), завдяки чому термін перебування студентів на зимовій навчальній сесії 
був скорочений.

Здобутки Факультетів та каФедр НФау за 2014/2015 н. р.
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КафеДри уНіверситету

фармацевтичний факультет
Кафедра біології

Завідувач кафедри
філіпцова ольга володимирівна
д. біол. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Набока о. і.
д. біол. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 150 м2

навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів та аудиторій для само- 
підготовки – 1
тренінговий центр – 1
комп’ютерів у навчальному процесі –10

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2 
здобувачів докт. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено: 
відкритих лекцій – 2
відкритих лаб. занять – 1
відкритих семін. занять – 1
Видано: 
навчальних посібників – 4
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 20
аудіографічні лекції (дист. навчання)

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз (Бі-
лорусь) – 1; гранти – travel-грант «сучасні 
методи лабораторної діагностики гепатитів 
та персоналізований підхід до лікарських 
призначень» від фармацевтичної компанії 
«інтерфарма» (аптечна мережа «Планета 
здоров’я», Білорусь)

членство у міжнародних організаціях:
проф. о. і. набока – член Міжнародного то-
вариства вивчення ксенобіотиків ISSX; проф.  
о. в. Філіпцова – член редакційної колегії  
журналу «Egyptian Journal of Human Medi- 
cal Genetics» (входить до Бд Scopus)

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14
статей у закордонних журналах – 24
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 6
Подано заявок на патенти – 6
інформаційні листи – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних конференціях (Україна, Біло-
русь, Польща, Малайзія) – 20; всеукраїнсь- 
ких конференціях – 4; всеукраїнських сту-
дентських олімпіадах – 1 (з медичної біоло-
гії); всеукраїнських конкурсах наукових ро- 
біт – 2; регіональних конкурсах наукових ро- 
біт – 1

Госпрозрахункова діяльність:
спонсорська допомога

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ № 167, 156, 137, Балаклейський ліцей, 
медичні коледжі Миколаївської області, сту- 
денти кафедри фундаментальної та мовної 
підготовки, вчителі біології та хімії загаль-
ноосвітніх шкіл харківської області
кількість проведених заходів – 30
робіт Ман – 4, призові місця – 4
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Громадська діяльність:
проф. о. і. набока – член ученої ради нФаУ,  
член ректорської ради нФаУ, член об’єдна- 
ної ради факультетів нФаУ, член ЦМр нФаУ,  
член апробаційної ради д64.605.03 «Фарма- 
кологія», заступник голови дек нФаУ за спе- 
ціальностями «клінічна фармація», «тПкз»,  
«Лд» та «Педагогіка вищої школи», член комі- 
сії з прийому вступних іспитів, член комісії з  
прийому кандидатського іспиту за спеціаль- 
ністю 14.03.05 «Фармакологія»; доц. в. а. ри- 
бак – заступник декана фармацевтичного фа- 
культету; член комісії з прийому кандидат- 
ського іспиту за спеціальністю 14.03.05 «Фар- 

макологія»; проф. н. в. Бездітко – член спе- 
ціалізованої вченої ради д64.605.03 «Фарма- 
кологія»; член комісії зі створення стандар-
тів фармацевтичної опіки при формуляр-
ному комітеті Моз України; член редколе-
гії журналу «клінічна фармація»

Перспективи розвитку кафедри:
створення та оновлення навчально-методич- 
них видань з дисциплін; розширення спек-
тра наукової діяльності кафедри (напрям-
ки: персоналізована та превентивна меди-
цина, популяційна генетика)
сайт кафедри:
www.biology.nuph.edu.ua

Кафедра нутриціології та фармацевтичної броматології
Завідувач кафедри
Попова Наталія в’ячеславівна 
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Ковальов с. в.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 52 м2

навчальних аудиторій – 1
Науково-педагогічні кадри:

докторів наук – 2
кандидатів наук – 4 
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
магістрантів – 1 
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 3
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 11 

Підготовлено робіт:
дипломних – 5
магістерських – 1

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 4
статей у закордонних журналах – 3
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Узбекистан, Польща, казахстан,  
Білорусь) – 3; всеукраїнських (нФаУ, тнМУ, 
ЛдМУ) – 5

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 6
кількість проведених заходів – 19: у навчаль-
них закладах – 11; на кафедрі – 8

Перспективи розвитку кафедри:
розширення міжнародної діяльності кафед-
ри, створення нових аудиторій та лабора-
торії для науково-дослідних робіт
сайт кафедри: www.nutritis.nuph.edu.ua

Здобутки Факультетів та каФедр НФау за 2014/2015 н. р.
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Кафедра заводської технології ліків
Завідувач кафедри
рубан олена анатоліївна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Бобрицька л. о.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 273 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 10

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 14 
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 5

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 1
відкритих занять – 2
Видано:
практикумів – 2
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз (Чесь- 
ка республіка) – 1; отримано попередні до- 
мовленості про напрямки співпраці з про-
фільними кафедрами Університету ветери- 
нарії та фармації м. Брно та карлова уні-
верситету (Градец кралове), Чеська респу-
бліка
членство у міжнародних організаціях:

о. а. рубан є членом 3 міжнародних асоці-
ацій: European federation for pharmaceutical 
sciences з 2011 р.; International Association 
for Pharmaceutical Technology (німеччина)  
з 2013 р.; Polish Academi of sciences branch in  
Lublin 2013-2014 рр. (Польща); М. в. халавка –  

European Pharmaceutical student association 
(EPSA)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 25
призери студентських олімпіад – 3
Підготовлено робіт:
дипломних – 68
магістерських – 53

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 21
статей у закордонних журналах – 29
Отримано патентів – 6
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (таджикистан, Польща, Бі-
лорусь, казахстан, Чехія, Франція) – 45; все-
українських (нФаУ, нУ «ЛП») – 6 

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, благодійні вне-
ски, інші платні послуги

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 6
кількість проведених заходів – 24: у навчаль-
них закладах – 13; на кафедрі – 11

Громадська діяльність:
проф. о. а. рубан – член спеціалізованої ра- 
ди д 64.605.01, член редакційної ради «Ук- 
раїнського біофармацевтичного журналу»;  
проф. д. і. дмитриєвський – член спеціалі-
зованої ради д 64.605.02; проф. і. М. Перцев –  
член ректорської ради; доц. с. М. запорожсь- 
ка – секретар апробаційної комісії; доц. і. в. ко- 
валевська – член моніторингової групи з кад- 
рових питань; ас. д. с. Пуляєв – член моні- 
торингової групи навчального відділу нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
розширення міжнародної діяльності кафед- 
ри, поліпшення матеріальної бази
сайт кафедри: www.ztl.nuph.edu.ua
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Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту
Т. в. о. завідувача кафедри
рогуля ольга Юріївна
к. фарм. н., доц. 

Резерв на посаду завідувача кафедри
малий в. в.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 327,55 м2

навчальних аудиторій – 4 
комп’ютерних класів – 1
навч.-тренінг. клас практ. підготовки – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 14

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 5
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
кандидатів наук – 6
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дисертацій – 1
Підвищення кваліфікації – 50

методична робота:
Підготовлено: 
нових робочих навчальних програм з дис-
циплін – 18 
нових текстів лекцій – 105, з них аудіогра-
фічних лекцій – 66 год 
методичних розробок до практичних  
занять – 595
нових тестових завдань – 781
Проведено: 
лекцій майстер-класу – 7
відкритих лекцій та занять – 6
засідання опорної кафедри
Видано: 
навчальні посібники – 3 (з грифом Моз – 1)
текстів лекцій – 2, з них англ. мовою – 1
звітів з виробничої практики – 2, з них англ. 
мовою – 1
методичних рекомендацій – 45, з них англ. 
мовою – 6
Подано до друку 
підручник з ММФ англ. мовою 

Дистанційне навчання: 
Розроблено: 
дк «Маркетингові дослідження у фармації»,  
пройдено експертизу дк «Менеджмент»; роз- 

міщено електронні навч.-метод. матеріали 
із 47 дисциплін, зокрема аудіолекцій – 16, 
конспектів лекцій – 294, тестових завдань – 505
Організовано: 
семінарів і тренінгів для студентів з фахів-
цями практичної фармації – 7

міжнародне співробітництво:
проведено ііі Міжнародну науково-прак-
тичну Internet-конф. «Менеджмент та мар-
кетинг у складі сучасної економіки, науки, 
освіти, практики» (учасники з 9 країн); дого-
вір про співпрацю з університетом ім. Ма- 
сарика (м. Брно, Чехія); участь в українсь- 
ко-польському проекті «наукові пікніки  
в Україні» – 2; участь у практичних семіна-
рах (Узбекистан, казахстан)
членство у міжнародних організаціях:

Міжрегіональна громадська організація «об- 
щество фармакоэкономических исследова-
ний»

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 62
учасники і туру олімпіад – 13, іі туру – 2
Підготовлено робіт: 
дипломних – 17
магістерських – 42
Опубліковано 
тез зі студентами – 87
Уперше проведено свято до дня маркетолога

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 17
статей у зарубіжних журналах – 21
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Польща, Білорусь, Узбекистан, 
казахстан, Малайзія та ін.) – 31; всеукра- 
їнських – 39

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення мар- 
кетингових та наукових досліджень, ремонт 
та розвиток матеріально-технічної бази, ви- 
дання навчально-методичної літератури, проф- 
орієнтаційна діяльність за підтримки спонсо- 
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рів, благодійні внески, гранти договори на 
науково-технічне співробітництво – 4

Профорієнтаційна діяльність:
16 шкіл м. харкова, 24 школи областей Укра-
їни, 2 економічні коледжі, 5 медичних ко-
леджів 
кількість договорів – 30, кількість проведених 
заходів – 56, листівок – 5000, реклама у зМі 

Громадська діяльність:
членство у вГо «Українська асоціація мар-
кетингу», участь у перегляді законодавчих  
актів, розробці нормативно-правових доку- 
ментів, у роботі редколегій фахових журна- 
лів, Пк «Фармація», спецради, ЦМр та ци-
клової методичної профільної комісії з еко-
номіко-управлінських дисциплін

Перспективи розвитку кафедри:
підготовка докторів (2) і кандидатів наук (6);  
підвищення якісної успішності студентів; 
упровадження інноваційних форм організа- 
ції навчального процесу з використанням ін- 
формаційних технологій; напрацювання до- 
свіду організації підготовки фахівців за дис- 
танційною формою навчання; збагачення на- 
вчальних дисциплін передовим досвідом ін- 
ших країн у контексті загальноєвропейських  
освітніх процесів; проведення міжнародних 
науково-практичних Internet-конференцій; 
публікації у закордонних англомовних ви-
даннях; залучення фахівців-практиків до чи- 
тання проблемних лекцій
сайт кафедри: www.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

навчальних лабораторій – 3
наукових лабораторій – 1
лаборантських – 1
викладацьких – 2
кабінет завідувача – 1
сучасне обладнання – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 11
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
проведено апробації дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5 

методична робота:
Підготовлено:
2 нових дистанційних курси: «Мікробіологія 
з основами імунології» та «Мікробіологічна 
безпека лікарських засобів»
нових текстів лекцій – 20
тестових завдань – 120
Проведено:
відкритих лекцій – 4
відкритих лабораторних занять – 2

Підготовлено до видання:
посібників – 4
методичних рекомендацій – 2

участь у студентських конференціях  
та олімпіадах:

участь у 2 турі всеукраїнської олімпіади з мік- 
робіології – 3; у міжнародній студентській 
конференції – 15 учасників
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 8; тренінг для завідувачів лабо- 
раторій, лікарів-лаборантів, біологів (29.09.14– 
03.10.14 р., м. тернопіль) «Лабораторна діа- 
гностика туберкульозу методом бактеріоско- 
пії. забезпечення якості бактеріоскопічних  
досліджень у лабораторіях»; міжнародна нау- 
ково-практична конференція «Фармацевтич- 
на мікробіологія і клінічна лабораторна діа- 
гностика» (27-28.11.14 р.)
акредитація науково-дослідної лабораторії мік- 
робіологічних та імунологічних досліджень  
при кафедрі

Профорієнтаційна діяльність:
проводиться робота серед школярів зоШ 
№ 19, 80, 88, 132 (м. харків)
підготовлена та захищена робота Ман (зоШ  
№ 19, м. харків)
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Перспективи розвитку кафедри:
видання 4 посібників та 2 методичних реко- 
мендацій, з них конспекти лекцій за кур-
сами «тропічні інфекції» (укр.) і «Пробіо- 
тики та пробіотикотерапія в інфекційній па- 
тології» (укр.), посібники: «клінічна мікро-
біологія», «Мікробіологія в схемах, рисун-
ках і таблицях» (англ.); «Мікробіологічна без- 
пека ветеринарних препаратів» (рос., укр.); 

методичні рекомендації з клінічної імуно-
логії та мікробіології; участь у дослідженнях 
впливу абіотичних факторів на нормобіо-
ценози людини спільно з науковцями хар- 
ківського національного медичного універ- 
ситету та харківського економічного універси- 
тету; участь у розробці комплексних лікар-
ських препаратів з наночастинками срібла
сайт кафедри: www.microbiology.nuph.edu.ua

Кафедра організації та економіки фармації
Завідувач кафедри
Немченко алла семенівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Панфілова Г. л.
д. фарм. н., доц.

матеріально технічна база кафедри:
площа кафедри – 230,8 м2

навчальних аудиторій – 2
навчальних аптек (комп’ютерних класів) – 2
комп’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 3 
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 16
методичних рекомендацій – 17
Підготовлено до видання:
підручників (з грифом МозУ) – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 21
аудіографічних лекцій – 55
дистанційних курсів – 2 (1 – для англомовних 
студентів)

міжнародне співробітництво:
спільно з казнМУ ім. с. д. асфендіярова ви- 
дано навчальний посібник «системи облі- 

ку і звітності в аптечних організаціях респуб- 
ліки казахстан», 3 методичні рекомендації; 
обмін досвідом удосконалення державного 
управління у фармації та впровадження ап- 
течної палати (м. варшава, Польща)
членство у міжнародних організаціях

Міжнародне товариство фармакоекономіч- 
них досліджень (ISPOR) 

студентське наукове товариство
кількість студентів наукового гуртка – 45
Підготовлено робіт:
дипломних – 13
магістерських – 32

Науково-дослідна робота
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 27
статей у закордонних журналах – 4 
монографій – 1
Видано: 
науково-методичних рекомендацій – 8
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, казахстан, Білорусь) –  
13; всеукраїнських (нФаУ, здМУ, тнМУ, 
одМУ, ЛдМУ) – 5
Проведено:
конференцій – 2: ііі всеукраїнська науково- 
практична конференція «Формування націо- 
нальної лікарської політики за умов впро-
вадження медичного страхування: питання 
освіти, теорії та практики» (12.03.2015 р.); 
всеукраїнська нарада «актуальні питан-
ня виготовлення ліків в умовах аптеки»  
(22-23.01.15 р.)
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Госпрозрахункова діяльність:
підготовка докторантів, аспірантів, канди-
датські іспити, благодійні внески, виконан-
ня бюджетної ндр 

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 10
кількість проведених заходів – 21

Громадська діяльність:
проф. а. с. немченко – віце-президент Го  
«харківська обласна асоціація фармацевтич- 

них працівників», шеф-редактор журналу «ап- 
течний аудит», член редколегії журналів «Фар- 
маком», «Управління, економіка та забезпе- 
чення якості в фармації», член Центрально- 
го формулярного комітету, кваліфікаційної  
комісії Моз України
сайт кафедри: 
www.economica.nuph.edu.ua

Кафедра органічної хімії
Завідувач кафедри
Шемчук леонід антонович
д. хім. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
редькін р. Г.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри 692,57 м2

навчальних аудиторій – 4
наукових лабораторій – 4
конференц-зал, семінарська, міжкафедраль- 
ний комп’ютерний клас
комп’ютерів у навчальному процесі (план-
шети) – 15

Науково-педагогічні кадри:
академік нан України – 1
докторів наук – 2
кандидатів наук – 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено: 
лекцій майстер-класу – 11
відкритих лабораторних занять – 2 
Видано: 
навчальних посібників – 2 
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 2 
(дистанційний курс з органічної хімії)
аудіографічних лекцій – 37
членство у міжнародних організаціях:

в. П. Черних – індивідуальне членство у Між-
народній фармацевтичній асоціації, спо- 
стерігач американської фармакопеї, участь 
у Європейському проекті з інтеграції нав- 

чальних планів з фармацевтичної освіти 
«PHARMINE»; член Міжнародної фармацев- 
тичної асоціації, член Міжнародної асоціа- 
ції університетів (IAU); Л. а. Шемчук – індиві- 
дуальне членство в американському хіміч- 
ному товаристві (American Chemical Society)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 22
кількість студентів-учасників олімпіади нФаУ  
з органічної хімії – 54 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 12 
статей у закордонних журналах – 5
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 3; всеукраїнських – 2; вузів-
ських – 1

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, інші платні по-
слуги 

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 5, коледжів – 1 
кількість проведених заходів – 40
Проведено: 
пілотне фахове тестування з базових дисцип- 
лін фармацевтичного і медичного профілю  
у студентів херсонського медичного колед- 
жу – 1; екскурсій по кафедрі для абітурієн-
тів, їх батьків та вчителів – 19; практичних 
показових занять для школярів – 12; прочи-
тано лекцій для школярів – 5, для вчителів 
хімії – 3; виконано 2 роботи Ман
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Громадська діяльність:
в. П. Черних – голова Пк «Фармація» Моз 
і Мон України, науково-методичної ко-
місії з фармації Мон України, спецради  
д 64.605.01 нФаУ, член бюро дП «Фармако- 
логічний центр» з реєстрації лікарських за- 
собів і лікарських препаратів, хімічного від- 
ділення нан України, колегії держінспек- 
ції з контролю якості лікарських препара- 
тів Моз України, медичної ради Моз Ук- 
раїни, головний редактор наукових журна- 
лів «вісник фармації» і «Журнал органічної  
та фармацевтичної хімії», головний науко-
вий консультант наукових журналів «клінічна 
фармація» і «Український біофармацевтич-
ний журнал»; Л. а. Шемчук – член спецради 

д 64.605.01 нФаУ, куратор секції «Фармацев-
тична хімія» проблемної комісії нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
видання в електронному вигляді підручни-
ка «органічна хімія» (3-тє видання) з теста-
ми для самоконтролю» (укр. і рос. мовами); 
видання 3-х навчальних посібників: «орга-
нічна хімія. стислий курс», «органическая 
химия. тесты с пояснениями» (рос. і англ. мо- 
вами), методичних рекомендацій для ауди- 
торної самостійної роботи; розробка навча- 
льно-методичних матеріалів для дистанцій- 
ного курсу навчання; розвиток міжнародно- 
го співробітництва; продовження робіт зі 
створення кімнати історії кафедри
сайт кафедри: www.orgchem.nuph.edu.ua

Кафедра соціальної фармації
Завідувач кафедри
Кубарєва інна валеріївна
к. фарм. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
волкова а. в.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 373 м2

навчальних аудиторій – 5
комп’ютерних класів – 1 
комп’ютерів у навчальному процесі – 6

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 5
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 1
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 13
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – дистан- 
ційний курс з «історії медицини і фармації»
членство у міжнародних організаціях:

Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP); 
Міжнародне товариство фармакоекономіч- 

них досліджень (ISPOR); Міжнародна орга- 
нізація з оцінки медичних технологій (HTAi)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 39
Підготовлено робіт:
дипломних – 2
магістерських – 23

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 17
статей у зарубіжних журналах – 8
науково-методичних рекомендацій – 5
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – Україна, таджикистан; все-
українських – Львівський національний ме-
дичний університет ім. д. Галицького

Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти, платні відробки за-
нять, благодійні внески

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ № 51 (м. харків), харківський медич-
ний коледж № 2
кількість проведених заходів – 8

Громадська діяльність:
проф. а. а. котвіцька – член ректорської ра- 
ди нФаУ, член ученої ради нФаУ, голова  
спеціалізованої вченої ради д 64.605.02 зі спе- 
ціальності 15.00.01 «технологія ліків, органі- 
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зація фармацевтичної справи та судова фар- 
мація», представник керівництва з якості нФаУ,  
голова об’єднаної ради факультетів нФаУ, 
член Центральної методичної ради нФаУ, 
член методичної профільної комісії з еко- 
номіко-управлінських дисциплін, член ап- 
робаційної комісії нФаУ зі спеціальності 
15.00.01 «технологія ліків, організація фар- 
мацевтичної справи та судова фармація», член  
редакційних колегій фахових журналів «Управ- 
ління, економіка та забезпечення якості в фар- 
мації», «клінічна фармація», «Фармацевтич- 
ний журнал», член Центральної атестаційної 
комісії при Моз України з атестації провізо-
рів та фармацевтів, член правління Го «все- 
українська фармацевтична палата», член прав- 
ління всеукраїнської громадської організації  
«аптечна професійна асоціація України», 
член робочої групи з перегляду матеріалів 
на лікарські засоби, що застосовуються для 
лікування та профілактики грипу та Грві, 
консультант консультативно-експертної ко- 
місії «Фармакоекономіка. Лікарські засоби»  
державного експертного центру Моз Украї-
ни; доц. і. в. кубарєва – член ради факультету 
«економіки та менеджменту», член методич-
ної профільної комісії з економіко-управлін-
ських дисциплін нФаУ; доц. а. в. волкова –  
член методичної профільної комісії з еконо-
міко-управлінських дисциплін нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
забезпечення показників якісної успішно- 
сті на рівні 55 %, оновлення навчально-ме-
тодичних комплексів, зокрема забезпечити  
видання: підручників – 1, навчальних посіб- 
ників – 3, довідників – 1, практикумів – 1, 
методичних рекомендацій – 10; створення 
електронних навчальних видань – 3 дистан-
ційні курси; завершення підготовки: докто- 
рів наук – 1, кандидатів наук – 2; участь у си- 
стемі рейтингування викладачів; забезпечен- 
ня співвідношення опублікованих статей до  
кількості науково-педагогічних працівників  
– 5/1; збільшення кількості публікацій у нау- 
кометричних базах на 5 %; проведення між-
народної науково-практичної конференції –  
1; удосконалення сайту кафедри з метою під- 
вищення кількості відвідувань; розвиток МтБ  
кафедри, зокрема ремонт та устаткування на- 
вчальної аудиторії за рахунок спонсорських  
коштів на суму 20 тис. грн; систематичне ви- 
вчення та впровадження зарубіжного досві- 
ду (не менше 5 країн) і вимог фахівців прак-
тичної фармації (не менше 5 підприємств 
та організацій) до викладання дисциплін со- 
ціального спрямування у медичних і фар-
мацевтичних внз
сайт кафедри: 
www.socpharm.nuph.edu.ua

Кафедра товарознавства
Завідувач кафедри
Баранова інна іванівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Коваленко с. м.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 199,36 м2

навчальних лабораторій – 3
лаборантських – 1
методичний кабінет – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 4
здобувачів докт. дис. – 2

Дисертаційні роботи:
захищено докт. дис. – 1
захищено канд. дис. – 2
передзахист канд. дис. – 4

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 7
відкритих практичних занять – 3
Видано:
методичних рекомендацій – 2
Підготовлено до видання:
підручник – 1
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Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 30
дистанційні курси «Медичне та фармацев- 
тичне товарознавство», «товарознавство у фар- 
мацевтичному підприємстві»

міжнародне співробітництво:
обмін досвідом – кафедра фармації інсти-
туту Феррара у м. Феррара (італія)

студентське наукове товариство
кількість студентів наукового гуртка – 35
у рамках студентської конференції нФаУ бу- 
ло проведено засідання секції «товарознав-
ство» – 7 доповідей 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах: – 15
статей у зарубіжних журналів – 17
Отримано патентів – 5
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Болгарія, Чехія, Білорусь, тад- 
жикистан) – 4; всеукраїнських (запоріжжя, 
Львів, одеса) – 3; вузівських – 3; засідання 
опорної кафедри (26.09.14 р.)

Профорієнтаційна діяльність:
харківські зоШ № 94, 118, хГ № 144, дні-
продзержинський медичний коледж
кількість проведених заходів – 27

Громадська діяльність:
проф. і. і. Баранова – член спеціалізованої  
вченої ради нФаУ зі спеціальності 15.00.01, го- 
лова апробаційної комісії нФаУ зі спеціаль- 
ності 15.00.01; проф. с. М. коваленко – член 
апробаційної комісії нФаУ зі спеціальності  
15.00.01, член робочої групи з розробки та 
впровадження сУя на відповідність ISO 9001  
у нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
захист 1 докторської та 3 кандидатських ди- 
сертацій; продовження розробки парафар- 
мацевтичних засобів спільно з фармацевтич- 
ним ндЦ «альянс красоты» та лікарських 
препаратів з тов «Юрія-Фарм»; створення 
кафедрального комп’ютерного класу
сайт кафедри: 
www.tovaroved.nuph.edu.ua

Кафедра українознавства та латинської мови
Завідувач кафедри
світлична Євгенія іванівна
к. філол. н., доц. 

Резерв на посаду завідувача кафедри
тєлєжкіна о. о.
к. філол. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 384,43 м2

навчальних аудиторій – 8
комп’ютерних класів – 1 
комп’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 6
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 7

методична робота:
Проведено:
відкритих практичних та семінарських  
занять – 5
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 1

Розроблено:
електронні навчальні матеріали: дистанцій- 
ний курс з дисципліни «Латинський язык» 
для студентів-іноземців, «Українська мова» 
для студентів-іноземців підготовчого відді-
лення

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 19
призери студентських олімпіад – 3

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у фахових журналах – 4
статей і доповідей на конференціях і семі-
нарах-нарадах – 21
рецензування – 5
участь у науково-практичних заходах:

всеукраїнських: ЛМнУ, нФаУ, днвз «Пере- 
яслав-хмельницький дПУ», Центр наукових  
публікацій (м. київ), днвз «тернопільсь- 
кий державний медичний університет»
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Підготовлено та проведено:
дистанційний відеосемінар-нараду завідува- 
чів кафедр української мови двнз медич-
ного і фармацевтичного профілю
всеукраїнську дистанційну науково-практич- 
ну конференцію з міжнародною участю

Госпрозрахункова діяльність:
участь у роботі підготовчих курсів для абі-
турієнтів, благодійна допомога 

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ (м. харків, харківська, київська, сум-
ська, вінницька області) – 16
кількість проведених заходів – 22

Громадська діяльність:
доц. Є. і. світлична – член ученої ради нФаУ,  
голова Методичної профільної комісії з со- 

ціально-гуманітарних дисциплін, член журі  
всеукраїнської олімпіади з латинської мови;  
доц. р. і. Філіппенко – експерт Методичної  
профільної комісії з дистанційного навчання;  
доц. о. о. тєлєжкіна – член журі всеукраїнсь- 
кої олімпіади з української мови; ст. викл.  
а. а. Берестова – член комісії з перевірки 
рішень ученої ради; ст. викл. о. Л. Фель – 
член комісії із соціального страхування

Перспективи розвитку кафедри:
закінчення розробки дистанційних курсів 
російською та англійською мовами; активі-
зація роботи з пошуку грантів; видання 1 під- 
ручника та 2 навчальних посібників
сайт кафедри: 
www.ukrlat.nuph.edu.ua

Кафедра фармацевтичної хімії
Завідувач кафедри
Георгіянц вікторія акопівна 
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
українець і. в.
д. хім. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 520 м2

навчальних аудиторій – 4
міжкафедральних комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 10

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 10
здобувачів докт. дис. – 5
здобувачів канд. дис. – 7
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 3
Підготовлено до захисту:
докт. дис. – 1
канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 1 

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій, лекцій майстер-класу – 3
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 1

Розроблено:
тести для підготовки до ліцензійного іспиту 
«крок-2» – 34; off-line лекцій для студентів 
ступеневої форми навчання – 15; доповне-
на програма тестування студентів денної та 
заочної форм навчання для підготовки до 
ліцензійного іспиту «крок-2» (російською, 
українською та англійською мовами); дис-
танційні курси з фармацевтичної хімії (для 
студентів 3 курсу) та розробки і валідації 
методів контролю якості лікарських засобів 
(для студентів 6 курсу)

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз – 8; 
проведено лабораторних занять у закордон- 
них внз – 20
членство у міжнародних організаціях:

в. а. Георгіянц – FIP, офіційний спостері-
гач фармакопеї сШа від нФаУ, представ-
ник нФаУ в освітній європейскій програмі 
Pharmine; о. а. здорик – FIP 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 20
Підготовлено робіт:
дипломних – 5
магістерських – 23 

117

Фармацевтичний Факультет



Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 24
статей у зарубіжних журналах – 30
Отримано патентів – 11
спільні ндр з інститутом інфекційних та 
алергічних захворювань сШа, національним  
інститутом раку сШа, кдУ ім. т. Г. Шевчен- 
ка, «Монокристал», дФУ, USP
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, Білорусь, казахстан,  
Португалія, сШа, австрія) – 11; всеукраїн-
ських – 10

Госпрозрахункова діяльність:
навчання в аспірантурі та прийом канди- 
датських іспитів, грант проф. в. а. Георгіянц  
для участі у міжнародному саміті фарма-
копей (казахстан), для участі у конвенції 
фармакопеї сШа

Профорієнтаційна діяльність:
ліцей № 161 «імпульс» (м. харків), зоШ № 2,  
120, котовське медичне училище, Білгород- 
дністровське медичне училище, Марокко 
(м. Маракеш)
кількість проведених заходів: 
виїзні дні нФаУ – 2; відкриті лекції – 7
відкриті заняття для школярів – 5

екскурсії – 2
олімпіади – 2
підготовлено 1 роботу Ман 
реклама в туристичній агенції Марокко  
(м. рабат)
за результатами профорієнтаційної роботи до  
університету зараховано 100 осіб з Марокко

Громадська діяльність:
проф. в. а. Георгіянц – учений секретар спе- 
ціалізованої вченої ради, голова методич-
ної профільної комісії з хімічних дисциплін;  
проф. П. о. Безуглий – член спеціалізова-
них учених рад при нФаУ та здМУ; спів-
робітники кафедри є членами редакційних  
колегій журналів «вісник фармації», «Жур- 
нал органічної та фармацевтичної хімії»  
(проф. в. а. Георгіянц, П. о. Безуглий,  
і. в. Українець), «Scripta Scientifica Pharma- 
ceutica», «Управління та економіка фарма-
ції», «Фармацевтичний часопис», «вестник 
таджикского национального университета»  
(проф. в. а. Георгіянц), «химия гетероцикли-
ческих соединений» (проф. і. в. Українець)

Перспективи розвитку кафедри:
організація науково-дослідної лабораторії 
з контролю якості ліків, Пкз, Бад
сайт кафедри: www.pharmchem.nuph.edu.ua

Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри
лобода в’ячеслав сергійович
к. н. з фіз. вих. та спорту

Резерв на посаду завідувача кафедри
Королінська с. в.
к. н. з фіз. вих. та спорту, доц.

матеріально-технічна база кафедри:
спортивні зали загальною площею – 1607,6 м2

міні-футбольне поле зі штучним покрит-
тям – 1125 м2

ґрунтових тенісних кортів – 4
тенісний корт з асфальтованим покриттям 
– 1018 м² 

Науково-педагогічні кадри: 
12 викладачів, з яких кандидатів наук – 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2 
здобувачів канд. дис. – 1
Дисертаційні роботи: 
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1 

методична робота:
Проведено:
відкритих занять – 1
Видано: 
навчальних посібників – 1 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 15
призери всеукраїнських та міжнародних 
спортивних змагань – 3 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 8
Отримано патентів – 1 
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 6; всеукраїнських – 1
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Профорієнтаційна робота:
загальноосвітні заклади зі спортивним ухи- 
лом харківської області: харківські обласні  
училища фізичної культури № 1 та 2, дЮсШ  
№ 3, 7, 13, харківський республіканський лі- 
цей-інтернат спортивного профілю, школа 
вищої спортивної майстерності
кількість проведених заходів – 12
екскурсій по кафедрі – 5

Громадська діяльність:
доц. а. о. аркуша – член президії харків-
ського відділення олімпійського комітету 
України, голова Федерації гандболу харків-

ської обл., голова ревізійної комісії Федера-
ції гандболу України

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження спеціалізації в навчальний про- 
цес; активізація секційної роботи, спортив- 
но-масової роботи; проведення поточного ре- 
монту в залах спортивного комплексу та при- 
міщеннях кафедри; дообладнання спортив- 
ного залу в гуртожитку № 3 для занять зі сту- 
дентами підготовчого факультету
сайт кафедри: http://nuph.edu.ua/kafedra-
fizichnogo-vihovannya-i-zdorov/

Кафедра філософії та соціології
Завідувач кафедри
іванова Каріна андріївна
д. філос. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
артеменко а. П.
д. філос. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 408,4 м2

навчальних аудиторій – 5
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 3
відкритих занять – 1
Видано:
підручник з філософії (гриф Мон) – 1
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 2

міжнародне співробітництво:
участь у міжнародних наукових заходах – 4
членство у міжнародних організаціях:

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МаГ) 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка –19

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14
статей у закордонних журналах – 4
монографій – 1 
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, Литва, німеччина) – 6;  
всеукраїнських (хнУ ім. в. н. каразіна, інсти- 
тут інноваційних технологій і змісту освіти,  
хнМУ, краматорський економіко-гуманітар- 
ний інститут, хГУ «нУа», хПі, хіМГ) – 13

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка аспірантів до іспиту з філософії 
та проведення кандидатського іспиту з фі-
лософії; проведення занять з магістрами

Профорієнтаційна діяльність:
хзоШ № 146, 150, 154, хГ № 169, Перво-
майська зоШ № 7 (харківська обл.)
кількість проведених заходів – 18

Перспективи розвитку кафедри:
продовження співпраці з інститутом філо-
софії імені Г. с. сковороди нан України та  
з кафедрою філософії національного медич- 
ного університету ім. о. Богомольця
сайт кафедри: www.philosophy.nuph.edu.ua
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медико-фармацевтичний факультет
Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Завідувач кафедри
Крижна світлана іванівна
д. мед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Березнякова м. Є.
д. мед. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 117 м2

навчальних аудиторій – 7 
(6 на клінічних базах)
класів-тренінгів – 1
комп’ютерних класів – 1 (на клінічній базі)
комп’ютерів у навчальному процесі – 7

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5

методична робота:
Проведено: 
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 5
Видано: 
навчальних посібників – 5
Подано до друку:
методичних рекомендацій – 7
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів 
та аудіографічних лекцій – 6
відеоролик з дистанційного навчання – 1

міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (австрія) – 1
членство у міжнародних організаціях:

всеукраїнська асоціація клінічної хімії 
та лабораторної медицини

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 10
Підготовлено робіт:
магістерських – 12

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 22
статей у зарубіжних журналах – 3
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (іспанія, Грузія) – 8; всеукра-
їнських (нФаУ, кМаПо, хМаПо, хнУ  
ім. в. н. каразіна) – 11

Профорієнтаційна діяльність:
харківські спеціалізовані школи і-ііі сту-
пенів № 108, 162, харківська гімназія № 23, 
технічний ліцей № 173 (м. харків), харків-
ський медичний коледж (базовий)
кількість проведених заходів – 12
реклама спеціальності «Лд» в газеті «вечір-
ній харків»

робота опорної кафедри:
Проведено 
методичних нарад з профільними кафедра- 
ми – 2; нарад-консультацій для викладачів 
профільних кафедр – 2
прорецензовано навчально-методичної літе- 
ратури – 1
участь у ліцензуванні та акредитації – 1

Перспективи розвитку кафедри:
подовження роботи із втілення нових мето- 
дів лабораторної та функціональної діагно- 
стики в клініку внутрішніх хвороб; у подаль- 
шому удосконалення навчально-методичної  
роботи щодо застосування високочутливо- 
го тропоніну і, який дозволяє в ранні тер-
міни (до 3 годин) виявляти некротичні ура- 
ження міокарда з більшою точністю і чут-
ливістю в порівнянні з концентрацією тро-
поніну т і більш активна тактика лікування 
хворих з гострим коронарним синдромом
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.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Попов с. Б.
д. мед. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 1391,9 м2 (разом з клініч-
ною базою – нПМЦ хнМУ– 185,5 м2)
навчальних аудиторій – 9
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 22
інтерактивних дошок – 2

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 6
кандидатів наук – 15
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 6
Підвищення кваліфікації – 40

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 10
відкритих занять – 11
Видано:
навчальних посібників – 3
довідників – 1
методичних рекомендацій – 10

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз (слове- 
нія, сШа, німеччина, Молдова, Латвія, Литва,  
Польська республіка, Марокко, казахстан) – 15
членство у міжнародних організаціях:

Міжнародний союз фундаментальної та клі- 
нічної фармакології «IUPHAR», нью-Йорксь- 
ка академія (сШа), Європейське товариство  
клінічних фармацевтів (ESCP), Drug Information  
Association (DIA, сШа), іnternational Pharmacists  
Federation (Міжнародна федерація фармацев- 
тів), European Society of Clinical Pharmacy (Єв- 
ропейське товариство з клінічної фармації),  
European Society of Cardiology (Європейсь- 
ке товариство з кардіології)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 20
призери студентських олімпіад – 6
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 9

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 66
статей у зарубіжних журналах – 9
інформаційних листів – 1
науково-методичних рекомендацій – 1
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (словенія, сШа, німеччина,  
Молдова, Латвія, Узбекистан, казахстан, Лит- 
ва, Польська республіка, Марокко); всеукра- 
їнських – 13 (49 доповідей)

Госпрозрахункова діяльність:
кафедра (ндр та ін.); ндр, що фінансу-
ються з держбюджету; кдЦ (за участю ка- 
федри)

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ № 22, 35, 56, 112, 117, 129; гімназії № 83,  
86, 163; медичні коледжі хМаПо та хнМУ 
(м. харків)
кількість проведених заходів – 13
участь у «ярмарку вакансій нФаУ – 2015»

Громадська діяльність:
проф. і. а. зупанець – голова Центрального 
формулярного комітету Моз України, го- 
лова еПк «клінічна фармакологія та клі-
нічна фармація» Моз і наМн України, 
головний позаштатний спеціаліст МозУ зі 
спеціальності «клінічна фармація», голова  
спеціалізованої вченої ради д 64.605.03 зі  
спеціальності 14.03.05 «Фармакологія», го- 
ловний редактор журналу «клінічна фар-
мація», голова профільної методичної комі- 
сії з біомедичних дисциплін, член науково- 
експертної ради дП «державний експерт-
ний центр Моз України»; проф. т. с. са-
харова – учений секретар спеціалізованої 
вченої ради; доц. н. П. Безугла – відпові-
дальний секретар журналу «клінічна фар-
мація»; доц. Є. Ф. Грінцов – головний лікар 
кдЦ нФаУ; доц. с. в. Місюрьова – завіду-
вач лабораторії клінічної діагностики кдЦ 
нФаУ
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Перспективи розвитку кафедри:
створення навчально-практичних фільмів із  
циклу «кФ: вчора, сьогодні, завтра»; навчан- 
ня на онлайн-курсах «EDX»; розширення  
МПд для проведення клінічних досліджень;  
ORCID-реєстрація науковців; створення іс- 
торіографії кафедри і клінічної фармації  
в Україні; створення навчального класу «тре- 

нінг-лабораторія з клінічного вивчення Лз»; 
розробка блоку навчально-методичних ма-
теріалів для забезпечення дистанційного 
навчання; участь у грантах; розвиток між-
народного співробітництва; проведення ка- 
федральних та міжкафедральних наукових 
семінарів
сайт кафедри: www.clinpharm.nuph.edu.ua

Кафедра медичної хімії
Завідувач кафедри
Гриценко іван семенович
д. хім. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Зубков в. о.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 434 м2

навчальних лабораторій – 4
семінарських класів – 1
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 10

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 2
методичних семінарів – 3
робочих нарад однопрофільних кафедр 
(як опорна кафедра) – 2
Видано:
навчальних посібників – 1
Розроблено:
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 3
навчальних програм – 12
тестів для ліценз. іспиту «крок-2» – 60
електронних навчальних матеріалів: 
дистанц. курс з фармацевтичної хімії (2 модулі)
текстів лекцій, тестів, завдань для модуль-
ного контролю – 16
відеодемонстрацій – 15

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 20
опубліковано наукових праць – 9
зроблено доповідей на конференціях – 4
відзначено преміями – 2
Підготовлено робіт:
магістерських – 5
дипломних – 4
Проведено:
наукових семінарів – 3
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 8; всеукраїнських – 9
Госпрозрахункова діяльність:

спонсорська допомога
Профорієнтаційна діяльність:

м. харків: гімназія № 13; зоШ № 138, 143; 
зоШ № 5 (м. Павлоград дніпропетровської  
обл.); медичні училища (м. Шостка, Лебе-
дин, Глухів сумської обл.)
кількість проведених заходів – 14

Громадська діяльність:
проф. і. с. Гриценко – заступник голови спе- 
ціалізованої вченої ради д 64.605.01 при нФаУ,  
заступник головного редактора «Журналу  
органічної та фармацевтичної хімії», «Фар-
мацевтичного часопису», член редакційної  
колегії журналів «вісник фармації», «клі-
нічна фармація», «Український біофарма- 
цевтичний журнал» (науковий консультант),  
«Управління, економіка та забезпечення 
якості в фармації» (науковий консультант); 
і. М. Подольський – член ради молодих 
учених нФаУ

Здобутки Факультетів та каФедр НФау за 2014/2015 н. р.
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Перспективи розвитку кафедри:
захист 2-х кандидатських дисертацій (асп.  
н. і. рущак, М. М. сулейман); розвиток спів- 
праці з інститутом молекулярної біології і 
генетики нан України в галузі пошуку но-

вих протиракових засобів (д. фарм. н., доц.  
в. о. зубков); удосконалення матеріальної ба- 
зи та методичного забезпечення кафедри
сайт кафедри: 
www.medchem.nuph.edu.ua

Кафедра патологічної фізіології
Завідувач кафедри
Кононенко Надія миколаївна
д. мед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
тюпка т. і.
д. мед. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 286 м2

навчальних аудиторій – 3
методичний кабінет – 1
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 9
планшетів – 5
ноутбуків – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 4
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 7 
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 18

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 9
відкритих занять – 8
Видано:
навчальних посібників – 4
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – дис-
танційний курс з дисципліни «Патологічна 
фізіологія» та «Гігієна у фармації»
членство у міжнародних організаціях:

International Society for Pathophysiology
студентське наукове товариство:

кількість студентів наукового гуртка – 21
Науково-дослідна робота:

Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 17

статей у закордонних журналах – 5
інформаційних листів – 4
Отримано патентів – 1 
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 23; всеукраїнських – 9
Госпрозрахункова діяльність:

підготовка 3-х контрактних аспірантів
Профорієнтаційна діяльність:

кількість шкіл – 8; кількість коледжів – 1
кількість проведених заходів – 24

Громадська діяльність:
н. М. кононенко – учений секретар ученої 
ради нФаУ, член спеціалізованої вченої ра- 
ди д 64.600.03 при харківському національ- 
ному медичному університеті, член спеціалі- 
зованої вченої ради д 55.051.05 при сумсько- 
му державному університеті; т. і. тюпка – 
член спеціалізованої вченої ради д 55.051.05  
при сумському державному університеті, від- 
повідальна за «золоту книгу пошани нФаУ»;  
в. а. волковой – член апробаційної ради за 
спеціальністю «Фармакологія»

Перспективи розвитку кафедри:
подальше зміцнення матеріально-технічної  
бази, також і завершення оснащення нау-
кової лабораторії «Фармакогенетики та ге-
нетичної безпеки»; продовження роботи з 
навчально-методичного забезпечення дис-
танційного навчання та самостійної робо-
ти студентів; залучення провідних фахівців 
до читання лекцій; активізація укладання 
договорів про співпрацю із зарубіжними 
внз; підвищення методичного рівня дослі-
джень, збільшення кількості закордонних 
публікацій
сайт кафедри: www.pat.nuph.edu.ua
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Кафедра технології парфумерно-косметичних засобів
Завідувач кафедри
Башура олександр Геннадійович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Петровська л. с.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 393 м2

навчальних аудиторій – 4
навчально-тренінгових лабораторій – 2
одиниць сучасного обладнання – 39
комп’ютерів у навчальному процесі – 6

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 5
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 6
виконання докт. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 7

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 1
відкритих лабораторних занять – 1
Видано: 
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1
членство у міжнародних організаціях:

Міжнародна фармацевтична федерація 
(FIP)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 10
Підготовлено робіт:
дипломних – 5
магістерських – 1

Науково-дослідна робота:
опубліковано 
статей у вітчизняних журналах – 18
статей у закордонних журналах – 5
Отримано патентів – 8
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 1; всеукраїнських – 10
Профорієнтаційна діяльність:

кількість шкіл – 2; виїзні профорієнтаційні 
заходи – 49 (косметичні салони, школи); ви-
ступи на телебаченні – 2; проведення озна-
йомчих екскурсій для школярів 9-11 класів 
– 9; реклама спеціальності «тПкз» на сай-
тах: кафедри, всеукраїнської асоціації кос-
метологів та аромологів і на телебаченні

Громадська діяльність:
участь у роботі всеукраїнської асоціації кос- 
метологів та аромологів і всеукраїнської асо- 
ціації апітерапевтів

Перспективи розвитку кафедри:
встановлення тісних професійних зв’язків що- 
до спеціальності тПкз з країнами ближньо- 
го та дальнього зарубіжжя
сайт кафедри: www.cosmar.com.ua

Кафедра фармакоекономіки
Завідувач кафедри
Яковлєва лариса василівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
ткачова о. в.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 93,3 м2

навчальних аудиторій – 1
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 13 

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 3

Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 1
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методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 5
відкритих занять – 4
Видано:
навчальних посібників – 4 (з грифом 
МозУ – 2)
методичних рекомендацій – 1
Підготовлено 
електронні навчальні матеріали: курси дис-
танційного навчання з дисципліни «Фарма-
коекономіка» (для зовнішньої експертизи) 
та «Підготовка фармацевтичного представ-
ника» (для фахової експертизи)

міжнародне співробітництво:
наукова співпраця з вооз − участь у про-
екті «споживання антимікробних засобів»
членство у міжнародних організаціях:

Міжнародна спілка фармакоекономічних до- 
сліджень (ISPOR), Міжрегіональна громадсь- 
ка організація «общество фармакоэкономи- 
ческих исследований» (МоооФи)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 17
Опубліковано: 
статей – 9
тез доповідей – 71
Підготовлено робіт: 
студ. конференції нФаУ – 14
дипломних – 11
магістерських – 6

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 33
статей у зарубіжних журналах – 10 
науково-популярних статей – 3
інформаційних листів – 3
рішення на видачу патента – 1
Видано: 
науково-методичних рекомендацій – 3
Проведено Vіі науково-практичну Internet- 
конференцію «Фармакоекономіка в Україні:  
стан і перспективи» (20 листопада 2014 р.)

участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (нідерланди, данія, сШа, 
Узбекистан, Молдова, Білорусія); всеукра-
їнських (нФаУ, ЛнМУ, онМУ та ін.)

Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти, прийом кандидатсь- 
ких іспитів, держбюджетні ндр, благодій-
ні внески, надання платних освітніх послуг 
з вивчення студентами нФаУ додаткового 
спец. курсу; гранти на міжнародні наук. за-
ходи

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 7
кількість проведених заходів – 25

Громадська діяльність:
проф. Л. в. яковлєва – член Центрального 
формулярного комітету МозУ, рПк «Фар-
мація», куратор секції «Фармакологія» Пк  
«Фармація» нФаУ; проф. н. в. Бездітко – член  
робочої комісії МозУ з розробки «Протоко-
лів клінічного провізора»; члени редакцій- 
них колегій вітчизняних наукових видань 
(проф. Л. в. яковлєва – 5, проф. н. в. Бездіт- 
ко – 2); проф. Л. в. яковлєва, проф. н. в. Без- 
дітко, проф. о. я. Міщенко – члени спеціалі- 
зованих рад із захисту дисертаційних робіт;  
проф. Л. в. яковлєва, проф. н. в. Бездітко, 
проф. о. я. Міщенко, доц. о. в. ткачова – 
члени апробаційної ради із захисту дисер-
таційних робіт

Перспективи розвитку кафедри:
розвиток науково-дослідної діяльності ка- 
федри за напрямом «Фармакоекономічні до- 
слідження»; публікація результатів науко-
вих досліджень у закордонних виданнях; на- 
писання наукових монографій; створення су- 
часних методичних видань для навчально-
го процесу; підготовка кадрів вищої квалі-
фікації; продовження міжнародної науко-
вої співпраці з вооз
сайт кафедри: 
www.Pharmacoeconomiсs.com.ua
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факультет промислової фармації
Кафедра біотехнології

Завідувач кафедри
стрельников леонід семенович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
стрілець о. П.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 237 м2 

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерів у навчальному процесі – 3
навчальна тренінгова лабораторія з біотех-
нології – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1 
здобувачів докт. дис. – 1
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1 
Підвищення кваліфікації – 4

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 1 
відкритих занять – 1
Видано:
навчальних посібників – 1 
методичних рекомендацій – 1
членство у міжнародних організаціях:

European Federation of Biotechnology
студентське наукове товариство:

кількість студентів наукового гуртка – 68
призери всеукраїнської студентської олімпі- 
ади з біотехнології (м. київ) – 3 командне міс- 
це; участь у іі турі всеукраїнського конкурсу  
студентських робіт з біотехнології (м. київ)
Підготовлено робіт:
дипломних – 17
магістерських – 14
Організація і проведення секції «сучасна біо-
технологія» у межах хх Міжнародної нау- 
ково-практичної конференції молодих уче-
них та студентів «актуальні питання ство-
рення нових лікарських засобів»; науково- 
практичної конференції з міжнародною  

участю «сучасні досягнення фармацевтич- 
ної технології і біотехнології» (жовтень  
2014 р.) 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 28
статей у зарубіжних журналах – 7
Отримано патентів – 1
сумісні ндр з інститутом проблем ендокрин- 
ної патології ім. в. я. данилевського аМн 
України, хнтУсГ ім. П. василенка
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, Чехія, Болгарія, Бі-
лорусь, таджикистан, казахстан, азербай-
джан, вірменія) – 14; всеукраїнських (нтУУ 
«кПі») – 1

Госпрозрахункова діяльність:
благодійні внески на ремонт кафедри 

Профорієнтаційна діяльність:
виїзні профорієнтаційні заходи (школи хар- 
ківської, донецької, Луганської, одеської, тер- 
нопільської, вінницької, Чернігівської обл.) 
– 13 
кількість проведених заходів – 35
участь у днях відкритих дверей, ярмарку 
вакансій – 2015
виконання наукової роботи Ман (гімн. № 116,  
зоШ № 151 м. харків) – 3 
«екологічний проект» (зоШ № 151 м. хар-
ків) – 2 
виготовлення рекламної продукції: кольо-
рові листівки, календарики з інформацією 
про спеціальність «Біотехнологія»

Громадська діяльність:
проф. Л. с. стрельников, проф. о. П. стрі- 
лець є членами нМк Мон України з біо-
технології; проф. Л. с. стрельников – голо-
ва апеляційної комісії, проф. о. П. стрі-
лець – член журі всеукраїнської олімпіади 
з біотехнології
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Перспективи розвитку кафедри:
підготовка науково-педагогічних кадрів; зміц- 
нення матеріально-технічної бази та її роз-
ширення; створення біотехнологічної лабо- 
раторії; продовження створення блоку  

навчально-методичної літератури; прове-
дення профорієнтаційної роботи; розви-
ток міжнародного співробітництва
сайт кафедри: 
www.biotech.nuph.edu.ua

Кафедра промислової фармації
Завідувач кафедри
Гладух Євген володимирович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри:
Кухтенко о. с.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 485,55 м2

навчальних аудиторій – 4
комп’ютерів у навчальному процесі – 5

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 14
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 10 
відкритих лекцій – 2
Видано:
підручників – 1

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз  
(казахстан, Узбекистан) – 12
членство у міжнародних організаціях:

International Pharmaceutical Federation (FIP) 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 61
призери студентських олімпіад – 1
Підготовлено робіт:
дипломних – 26
магістерських – 23

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 11
статей у закордонних журналах – 31
Отримано патентів – 3
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Узбекистан, казахстан, таджи- 
кистан) – 6; всеукраїнських – 7

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення 
ндр, благодійні внески, гранти, цільова під- 
готовка аспірантів на контрактній основі 

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 12
кількість проведених заходів – 19

Громадська діяльність:
проф. Є. в. Гладух – член спеціалізованої вче-
ної ради д.64.605.02 при нФаУ, член спеціалі-
зованої вченої ради д.17.600.03 при запорізь-
кому державному медичному університеті
сайт кафедри: www.promfarm.kh.ua
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Кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв

Завідувач кафедри
Зайцев олександр іванович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри:
Кутова о. в.
к. техн. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 750 м2

лабораторія ндс – 1
комп’ютерних класів – 1
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

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 8
відкритих занять – 2 
Видано:
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 1 
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1

студентське наукове товариство
кількість студентів наукового гуртка – 4

призери всеукраїнських та міжнародних 
студентських олімпіад – 1
Підготовлено робіт:
дипломних – 47
магістерських – 15 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 8
статей у закордонних журналах – 4
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 3; всеукраїнських – 1
Госпрозрахункова діяльність:

рецензування регламентів, спонсорська до-
помога

Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл та коледжів – 3
кількість проведених заходів – 4

Громадська діяльність:
проф. о. і. зайцев – голова спеціалізованої 
ради д.64.605.02 нФаУ
сайт кафедри:
www.Paxfv.ucoz.ru/index.htm

Кафедра управління якістю
Т. в. о. завідувача кафедри
Губін Юрій іванович
к. фарм. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Підпружников Ю. в.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 160 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерів у навчальному процесі – 5

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 3

Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 3
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 3
Видано:
методичних рекомендацій – 5
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 5
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міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз  
(казахстан) – 2; запрошено іноземних  
лекторів (казахстан) – 2 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 3
Підготовлено робіт:
дипломних – 11
магістерських – 76

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у зарубіжних журналах – 4
Отримано патентів – 1

участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (іспанія, казахстан, Грузія, 
таджикистан); всеукраїнських – нУ «Львів-
ська політехніка»

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 8
кількість проведених заходів – 6

Перспективи розвитку кафедри:
робота над відкриттям нової спеціалізації 
«Управління якістю у фармації» 
сайт кафедри:
www.quality.ucoz.ru

Кафедра фізики
Завідувач кафедри
тіманюк володимир олександрович
к. фіз.-мат. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
стороженко і. П.
д. фіз.-мат. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 961,0 м2

навчальних аудиторій – 10 
комп’ютерів у навчальному процесі – 4 

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 1

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 5
відкритих практичних занять – 4
Видано: 
підручників (з грифом національного) – 2
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 8 

студентське науково товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 12
призери студентських олімпіад – 2

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах - 9
статей у зарубіжних журналах - 4

Видано 
науково-методичних рекомендації – 1
участь у науково-практичних заходах:

всеукраїнських (хнУ ім. в. н. каразіна) – 3 
Госпрозрахункова діяльність:

спонсорські внески: дрібний ремонт усіх 
приміщень кафедри та обладнання для ла-
бораторних робіт; придбано МФУ Samsung 
Multifunction Xpress М2070

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 5
кількість проведених заходів – 7 лекцій
агітаційна робота – 20 відвідувань

Громадська діяльність:
проф. в. о. тіманюк – заступник голови вченої 
ради факультету промислової фармації нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
оновлення матеріально-технічної бази кафед- 
ри; підготовка необхідного навчально-мето- 
дичного забезпечення для дистанційного на- 
вчання студентів з вищої математики, біо-
фізики та фізичних методів аналізу; продо-
вження наукових досліджень з метою отри-
мання наукових грантів на наступні роки
сайт кафедри: 
www.physics.nuph.edu.ua
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Кафедра фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри
Кабачний володимир іванович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Бондаренко Н. Ю.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа кафедри – 280 м2 
навчальних лабораторій – 3
науково-дослідних лабораторій – 2
лаборантських – 2
кабінет завідувача – 1
доцентських – 1 

Науково педагогічні кадри:
доктори наук – 2 
кандидати наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів канд. дис. – 1
здобувачів докт. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 1

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 1
Видано (з грифом Мон):
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних мультимедійних презентацій:
лекційного матеріалу – 42
тестових завдань – 56

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз: Лит-
ва – 2, Латвія – 4
членство у міжнародних організаціях:

проф. в. і. кабачний – дійсний член Euro- 
päische akademie der naturwissenschaften  
(німеччина), International academy of science 

and innovation technologies, почесний член 
Ceskoslovenská obec legionářská 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 6 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 10
статей у зарубіжних журналах – 4
монографій – 1
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 21; всеукраїнських – 3
Профорієнтаційна діяльність:

робота із знз м. харкова – 5
кількість проведених заходів – 8
Чернігівський базовий медичний коледж:
кількість проведених заходів – 2

Громадська діяльність:
доц. т. о. томаровська – голова первинної проф- 
спілкової організації нФаУ до 31.03.15,  
член президії харківської обласної орга-
нізації профспілок працівників охорони 
здоров’я

Перспективи розвитку кафедри:
поліпшення матеріальної бази наукових ла- 
бораторій; підготовка резерву з кандидатів 
наук на доцентів; опанування співробітни- 
ками англійської мови; перевидання підруч- 
ника як національного (укр. мовою); удо-
сконалення лекційного курсу та мультиме-
дійних матеріалів до нього
сайт кафедри: 
www.physcollchem.nuph.edu.ua
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факультет економіки та менеджменту
Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри
торяник людмила андріївна
к. пед. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Буданова л. Г.
к. пед. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 105,5 м2

навчальних аудиторій – 7
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 34

Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 6
ст. викладачів – 5
викладачів – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів канд. дис. – 6
здобувачів докт. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
подано до спец. ради нПУ – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено: 
відкритих занять – 4
Видано:
підручників – 1 
навчальних посібників – 1
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 38

міжнародне співробітництво:
встановлено зв’язки з лекторами Європейсь- 
кого центру іноземних мов (ECFL) Манфре- 
дом хеллманном та Філіппом опітцом (ні- 
меччина, Марбург) для імплементації сучас- 
них методів вивчення та викладання англій- 
ської мови на кафедрі іноземних мов
членство у міжнародних організаціях:

співробітницство з Європейським центром 
іноземних мов (ECFL); IATEFL – Міжнародна 
асоціація вчителів англійської мови (вели- 
ка Британія, філія, м. київ, Українсько-Бри- 
танський коледж, м. харків); Deutsches Zent- 
rum (філія, м. харків); німеччина, даад 
(нсао), Мартін ройтер; Французький центр  
(філія, м. харків)

студенське наукове товариство:
кількість студентів науквого гуртка – 17
призери студенських олімпіад – 2

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 18
статей у закордонних журналах – 5
інформаційних листів – 1
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних: науково-практична конферен- 
ція «тенденції сучасної науки – 2015» (м. Лідз,  
великобританія); XI Міжнародна науково- 
практична конференція «новини передової  
науки – 2015» (м. софія, Болгарія); IX Міжна-
родна наукова-практична конференція Our  
Future Online: Trends and Challenges in Distan- 
ce Learning – 2014 (м. Прага, Чехія); CER – In- 
ternational Scientific e-Conference for PhD stu- 
dents of EU countries 2014 (м. Прага, Чехія)

Госпрозрахункова діяльність:
благодійні внески

Профорієнтаційна діяльність:
кількість зоШ – 6
кількість проведених заходів (екскурсії, прак- 
тичні заняття, читання лекцій) – 21

Громадська діяльність:
читання лекцій у підшефних школах – 5
проведення суботників – 3

Перспективи розвитку кафедри:
розробка навчально-методичного комплек- 
су для досягнення випускниками універси- 
тету рівня в-2 відповідно до загальноєвро- 
пейських рекомендацій з мовної освіти; ор- 
ганізація курсів для підготовки до складан-
ня іспиту з англійської (німецької) мови на 
рівень в-2 на базі Європейського центру іно- 
земних мов (ECFL, госпрозрахункова основа);  
оформлення лекторів Європейського центру  
іноземних мов (ECFL) Манфреда хеллман-
на та Філіппа опітца (німеччина, Марбург)  
штатними працівниками кафедри для  
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удосконалення мовних компетенцій та здійс- 
нення моніторингу мовних досягнень аспіран- 
тів, магістрантів і ППс; організація та про-
ведення міжнародної інтернет-конференції  

(березень 2016 р.); обмін досвідом з мовними  
кафедрами внз європейських країн і вітчиз- 
няних споріднених внз
сайт кафедри: www.inyaz.nuph.edu.ua

Кафедра менеджменту і адміністрування
Завідувач кафедри
сагайдак-Нікітюк ріта василівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
чухно і. а.
к. держ. упр., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 140 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 12
телемоніторів – 3

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис.– 3
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 13
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 4
Розроблено:
нових текстів лекцій – 78
методичних розробок до практичних  
занять – 60
електронних навчальних матеріалів – 49

міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (сШа) – 1

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 30
призери всеукраїнських та міжнародних  
студентських олімпіад – 1
Підготовлено робіт:
дипломних – 10
магістерських – 34

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 30
статей у зарубіжних журналах – 2

Видано:
монографій – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Польща, Чехія, Україна, ав-
стрія) – 15; всеукраїнських – 7

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення ндр,  
благодійні внески, гранти та інші платні по- 
слуги

Профорієнтаційна діяльність
школи та коледжі – 110
кількість проведених заходів – 7

Громадська діяльність
проф. д. в. карамишев – член-експерт до-
радчої ради при комітеті верховної ради 
України з питань охорони здоров’я (сектор 
законодавчих ініціатив), голова спеціалізо-
ваної вченої ради із захисту дисертацій у га- 
лузі науки «державне управління» харків- 
ського регіонального інституту державного  
управління національної академії держав-
ного управління при Президентові України,  
член редакційної колегії наукових видань «віс- 
ник національної академії державного управ- 
ління», «теорія та практика державного управ- 
ління», «Публічне управління», які належать  
до наукових фахових видань України з дер- 
жавного управління, журналу «соціальна фар- 
мація»; доц. в. о. Могилко – член оргкоміте-
ту міжвузівської студентської конференції  
«студентська наукова діяльність в умовах 
входження України в Європейський та світо- 
вий простір»; доц. і. а. Чухно, доц. а. в. кай- 
далова – члени оргкомітету ііі науково-прак- 
тичної конференції «Професійний менедж- 
мент в сучасних умовах розвитку ринку»
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Перспективи розвитку кафедри:
посилення уваги до міжнародного навчаль- 
но-наукового співробітництва: закордонні пуб- 
лікації співробітників кафедри, співпраця із  
закордонними навчальними закладами; по- 
силення наукової роботи на кафедрі; поліп- 
шення контактів і співробітництва з базами  
практики; продовження формування профе- 
сійної самосвідомості студентів напряму під- 
готовки «Менеджмент» та залучення їх до ак- 
тивної діяльності в межах снт шляхом свят- 

кування «дня менеджера», проведення сту-
дентської конференції з цієї нагоди та залу- 
чення до різних заходів, що проводяться  
в межах вищої школи менеджменту нФаУ, та- 
кож із залученням провідних фахівців-прак- 
тиків; застосування сучасних педагогічних  
і дистанційних технологій у підготовці 
професіональних управлінців
сайт кафедри: www.adm.nuph.edu.ua
сайт вищої школи адміністративного ме- 
неджменту Нфау: www.ams-nphau.com.ua

Кафедра управління та економіки підприємства
Завідувач кафедри
Посилкіна ольга вікторівна
д. фарм. н., проф. 

Резерв на посаду завідувача кафедри
Братішко Ю. с.
к. фарм. н., доц. 

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 594,4 м2

навчальних аудиторій – 5
тренінгових класів – 1
класів дипломного проектування – 1
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 11
мультимедійних проекторів – 1
екранів – 4

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 4
здобувачів канд. дис. – 1
Дисертаційні роботи: 
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 10

методична робота:
Проведено: 
відкритих лекцій –14
відкритих занять – 5
Видано:
навчальних посібників – 2 
методичних рекомендацій – 19

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 28
учасники всеукраїнських та міжнародних 
студентських олімпіад – 3
Опубліковано студентських робіт – 22

Підготовлено:
дипломних робіт – 57
магістерських робіт – 17

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 46
статей у зарубіжних журналах – 27
монографій – 10
Отримано: 
авторських свідоцтв – 7
патентів – 1
Видано
науково-методичних рекомендацій – 6
подано до галузевого реєстру нововведень – 8
Проведено іV науково-практичну конферен- 
цію з міжнародною участю «актуальні проб- 
леми розвитку галузевої економіки та логі- 
стики», в якій взяли участь фахівці і викла-
дачі внз України, Польщі, Білорусі, Литви
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Польща, Чехія, німеччина, 
Болгарія, казахстан, Білорусь) – 18; всеукра- 
їнських – 18

Госпрозрахункова діяльність:
видання навчальної та науково-методичної 
літератури; підтримка і реклама сайту ка-
федри; реклама спеціальності «економіка  
підприємства» та «Логістика» на телебачен- 
ні, в газетах, на станціях метрополітену і на  
4 автостанціях м. харкова протягом місяця;  
виготовлення рекламної продукції; відряд- 
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ження для проведення профорієнтаційної 
роботи; придбання меблів для тренінгово-
го класу і класу дипломного проектування; 
ремонт аудиторного фонду; обслуговуван-
ня комп’ютерів

Профорієнтаційна діяльність:
договори про співробітництво: школи – 37
технікуми та коледжі – 16
кількість проведених заходів – 50

Громадська діяльність:
проф. о. в. Посилкіна – член нМк з логіс-
тики Мон України, член всеукраїнської ло- 
гістичної асоціації України, всеукраїнської 
асоціації з фармакоекономіки, заступник го- 
ловного редактора фахового журналу «Управ- 
ління, економіка і якість в фармації», заступ- 
ник голови Циклової методичної комісії з 
економічної підготовки, член ученої ради 
нФаУ, член учених рад факультетів еконо-
міки та менеджменту і промислової фарма- 
ції, член спеціалізованої ученої ради д 64.605.02,  
член апробаційної ради

Перспективи розвитку кафедри:
продовження роботи з написання підручни- 
ків і посібників для спеціальностей «еконо- 
міка підприємства» та «Логістика»; діяль-
ність кафедри як опорної з економічної під- 
готовки для спеціальності «технологія фар-
мпрепаратів»; подальший розвиток другої 
вищої освіти за спеціальністю «економіка 
підприємства»; підготовка та проведення 
тренінгів з логістики для фармацевтичних 
компаній; продовження роботи з виконан-
ня докторських і кандидатських дисертацій 
співробітниками кафедри; продовження ро- 
боти комп’ютерних курсів з вивчення про- 
грамних продуктів; поповнення методич-
ної бази для організації дистанційної фор-
ми навчання; подальша підготовка і видан- 
ня навчальної літератури на англійській мо- 
ві; розвиток матеріальної бази; розвиток 
міжнародної співпраці з внз Польщі, Че-
хії та словаччини
сайт кафедри: www.yep.nuph.edu.ua

Кафедра фармакоінформатики
Завідувач кафедри
Пєнкін Юрій михайлович
д. фіз.-мат. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Погорєлов с. в.
к. фіз.-мат. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 420 м2

навчальних аудиторій – 7
комп’ютерних класів – 5
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 – 7

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 6
відкритих занять – 6
Видано:
навчальних посібників – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4
Упроваджено дистанційний курс з дисципліни іт

членство у міжнародних організаціях:
Українська асоціація «комп’ютерна меди-
цина», яка є національним членом Євро-
пейської Федерації з медичної інформа-
тики та асоціації менеджерів іт в охороні 
здоров’я; 4 співробітники кафедри – індиві-
дуальні члени УакМ 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 19

Науково-дослідна робота
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 5
статей у зарубіжних журналах – 4
Видано 
науково-методичних рекомендацій – 1
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 12; всеукраїнських – 5
Госпрозрахункова діяльність:

підготовка наукових кадрів, проведення ндр,  
благодійні внески, гранти

Здобутки Факультетів та каФедр НФау за 2014/2015 н. р.

134



Профорієнтаційна діяльність:
хзоШ № 100, гімназія «очаг», ліцей ім. Ма- 
сельського (м. валки), зоШ (м. валки), зоШ  
(с. олександрівка), сумський будівельний 
коледж, сумське ПтУ будівництва та авто-
транспорту
кількість проведених заходів – 15

Громадська діяльність:
проф. Ю. М. Пєнкін – член редколегії жур-
налу «кит»

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження дистанційних курсів з дис-
циплін ітФ і ктуФ; удосконалення нМП з 
навчальних дисциплін; удосконалення ви-
кладання англійською мовою; розширення 
міжнародних зв’язків; поліпшення матері-
альної бази кафедри
сайт кафедри: www.kit.nuph.edu.ua
Навчальний сервер кафедри: 
ftp//192.168.17.151
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факультет з підготовки  
іноземних громадян

Кафедра аптечної технології ліків
Завідувач кафедри
Половко Наталія Петрівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
вишневська л. і.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 341 м2

навчальних аудиторій – 3 
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 8
здобувачів канд. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 5
стажування – 4

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 8
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Видано:
практикумів – 1
навчальних посібників – 6
методичних рекомендацій – 3
Розроблено:
дистанційних курсів – 2
аудіографічних лекцій – 37

міжнародне співробітництво:
запрошено іноземних лекторів (таджикистан) – 1
членство у міжнародних організаціях: 

проф. Л. і. вишневська – член асоціації го-
меопатів України; проф. Л. і. вишневська, 
к. о. хохлова – члени FIP; о. Ю. сергєєва – 
президент асоціації професійних лікарів-
гомеопатів України 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 55
призери студентських олімпіад – 3

Підготовлено робіт:
дипломних –156
магістерських – 33

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 21
статей у зарубіжних журналах та збірниках – 18
інформаційних листів – 1
науково-методичних рекомендацій – 1
Отримано патентів – 4
Подано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Білорусь, Узбекистан, таджи- 
кистан, казахстан) – 19; всеукраїнських – 43

Госпрозрахункова діяльність: 
підготовка контрактного аспіранта, за раху-
нок спонсорської допомоги відремонтова-
но хол, коридор, 3 викладацьких, придбано 
1 телевізор, 2 комп’ютери, 3 кондиціонери, 
ноутбук

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 7
кількість проведених заходів – 21

Громадська діяльність:
проф. Л. і. вишневська – член спеціалізова- 
ної вченої ради зі спеціальності «техноло- 
гія ліків, організація фармацевтичної спра-
ви та судова фармація», член редколегії жур- 
налу «вісник фармації»; проф. н. П. Полов- 
ко – заступник головного редактора журна-
лу «вісник фармації»; 4 викладачі – члени 
методичної ради технологічного циклу; 2 ви- 
кладачі – члени апробаційної комісії зі спеці-
альності «технологія ліків, організація фар- 
мацевтичної справи та судова фармація»; 
доц. т. М. ковальова – відповідальний секре- 
тар оргкомітету студентських олімпіад; доц.  
с. с. зуйкіна – робота в приймальній комісії
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Перспективи розвитку кафедри:
оновлення навчально-методичної літерату- 
ри (навчальні посібники, робочі зошити, ме- 
тодичні рекомендації тощо); створення ме- 
тодичного комплексу з вибіркової дисцип- 
ліни; удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу та нау- 
ково-дослідної роботи; продовження ремон- 
ту кафедри; підготовка до захисту докторсь- 
ких і кандидатських дисертаційних робіт
сайт кафедри: 
www.atl.nuph.edu.ua

Кафедра біологічної хімії
Т. в. о. завідувача кафедри
сенюк ігор валерійович
к. фарм. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Галузінська л. в.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 300 м2

навчальні аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 9

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 5

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 2
відкритих практичних занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 3
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 67

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз  
(індія) – 3; запрошено іноземних лекторів 
(Болгарія) – 1
членство у міжнародних організаціях

Федерація європейських біохімічних това- 
риств (FEBS), Європейські асоціації з ви-
вчення діабету (EASD) та атеросклерозу 
(EAS), американська діабетологічна асо-
ціація (ADA), Європейська рада Фармако-
логічних товариств (EUFEPS), Європейське 

товариство адипобіології та адипофарма-
кології (EUAA), Міжнародне товариство 
вивчення ксенобіотиків (The International 
Society for the Study of Xenobiotics (ISSX))

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 20

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у зарубіжних журналах – 4
монографій – 1
Отримано патентів – 4
участь у науково-практичних заходах:
міжнародних (індія, Білорусь, австрія,  
казахстан) – 5; всеукраїнських – 6

Госпрозрахункова діяльність:
цільова підготовка 1 аспіранта на контрак-
тній основі та проведення курсу «основи 
клінічної біохімії для іноземних студентів» 

Профорієнтаційна діяльність:
харківська гімназія № 46, зоШ № 166, об- 
ласна спец. школа-інтернат «обдарованість»,  
школи та коледжі м. вознесенська, хПнк 
«вересень», Першотравнева зоШ № 2
кількість проведених заходів – 29

Громадська діяльність:
редколегія «Українського біофармацевтич-
ного журналу», членство у спеціалізованій 
ученій раді, ректорській та ученій радах 
нФаУ, об’єднаній раді факультетів нФаУ, 
центральній методичній раді нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
обладнання лабораторії та сертифікація ге-
нетичної безпеки
сайт кафедри: 
www.biochem.nuph.edu.ua
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Кафедра гуманітарних наук
Завідувач кафедри
філяніна Неля миколаївна
к. філол. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Долга о. о.
к. філол. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 186 м2

навчальних аудиторій – 8
комп’ютерів у навчальному процесі – 3
ноутбуків – 1
проекторів – 2

Науково-педагогічні кадри:
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
відкритих занять – 2
Видано:
підручників – 1
навчальних посібників – 6
зошитів з модульних контролів – 6
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4
членство у міжнародних організаціях:

Международная ассоциация преподавателей  
русского языка и литературы (МаПряЛ)

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 19

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 14

статей у зарубіжних журналах – 5
монографій – 1
участь у науково-практичних заходах:

всеукраїнських (харківський національний 
медичний університет, національний фар-
мацевтичний університет) – 2

Госпрозрахункова діяльність:
платні освітні послуги, канд. іспит, благо-
дійні внески

Профорієнтаційна діяльність:
гімназії № 9, 152, 181; сШ № 81 (м. харків), 
сШ № 4 (м. Чугуїв)
кількість проведених заходів – 22

Громадська діяльність:
кураторська робота у групах іноземних сту- 
дентів, чергування у гуртожитках

Перспективи розвитку кафедри:
удосконалення методичного забезпечення на- 
вчального процесу; продовження роботи над  
створенням електронних гіпертекстових під- 
ручників; підвищення професійної підготов- 
ки викладачів на кафедрах мовної підготов- 
ки іноземців; обмін досвідом з мовними ка- 
федрами споріднених вузів; поглиблення ро- 
боти з інтеграції навчання російської мови 
з профільними кафедрами
сайт кафедри: 
www.humanities.nuph.edu.ua

Кафедра фармакології
Завідувач кафедри
Штриголь сергій Юрійович
д. мед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Щокіна К. Г.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 231 м2

навчальних аудиторій – 6
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 18

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 16

Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 11
докторантів – 1
здобувачів докт. дис. – 2
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 5 
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методична робота:
Проведено: 
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 4
Видано (у т.ч. з грифом МОН): 
підручників – 1
навчальних посібників – 1 
монографій – 2
Розроблено 
електронних навчальних матеріалів:
нових текстів лекції – 2
практичних занять – 3
семінарів – 3
Розроблено:
тестових завдань для всеукраїнської олімпіади 
з фармації – 15
Створено: 
тестових завдань з фармакології – 10
для ліцензійного іспиту «крок-1» – 28
відеофільмів з демонстраційними дослідами 
для лабораторних занять – 15
відеолекцій з фармакології – 3

Дистанційне навчання:
створено озвучених мультимедійних презен- 
тацій лекцій для студентів – 18; комплекс  
навчально-методичних матеріалів для  
аудиторної контрольної роботи
членство у міжнародних організаціях:

асоціація фармакологів України IUPHAR
студентське наукове товариство:

кількість студентів наукового гуртка – 31
призери всеукраїнських та міжнародних  
студентських олімпіад – 2
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 1 

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 37
статей у зарубіжних журналах – 25
інформаційних листів – 8
Отримано патентів – 9
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, казахстан, Болгарія,  
Молдова, великобританія) – 12; всеукраїнсь- 
ких (нФаУ, наМн України, нан України,  

двнз «Ужгородський національний універ- 
ситет» – 5; проведено науково-практичну кон- 
ференцію з міжнародною участю та шко-
лою молодих учених «Фармакологія, фізіо-
логія та патологія нирок та водно-сольово-
го обміну» (жовтень 2014)

Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти 

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ № 64, 87, 112, 123, 150, 160 (м. харків); 
зоШ № 6, 20 (м. Чернігів), Центральна ра-
йонна гімназія № 1 (м. Щорс, Чернігівської 
обл.), ніжинський медичний коледж; При-
луцьке медичне училище, Богодухівський 
медичний коледж, Покотилівський ліцей 
«Промінь»
кількість проведених заходів – 18

Громадська діяльність:
с. Ю. Штриголь – член редакційної ради 
«Фармацевтичної енциклопедії», «Українсь- 
кого біофармацевтичного журналу», член спе- 
ціалізованої вченої ради та апробаційної ра- 
ди нФаУ, експерт тесту тестування Моз Ук- 
раїни, член журі всеукраїнської студентсь- 
кої олімпіади з фармації, завідувач опорної 
кафедри; с. М. дроговоз – керівник регіо-
нальної групи з побічної дії ліків деЦ Моз 
України, член редколегії журналів «Укра- 
їнський біофармацевтичний журнал», «Фар- 
мацевтичний журнал», «клінічна фармація»;  
і. М. риженко – член редколегії журналів 
«клінічна фармація», «Український біо-
фармацевтичний журнал»; с. М. дроговоз, 
і. М. риженко, к. Г. Щокіна – члени спеціа-
лізованої вченої ради та апробаційної ради 
нФаУ; Ю. в. столєтов – заступник декана; 
о. о. койро – заступник декана; к. Г. Що-
кіна – секретар Пк «Фармація»; Г. в. Бєлік – 
секретар комісії з біоетики нФаУ; о. в. тов-
чига – відповідальна за роботу асоціації 
фармакологів України IUPHAR по нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
зміцнення наукової лабораторної бази, збіль- 
шення кількості дисертацій, що виконують- 
ся за контрактом
сайт кафедри: 
www.pharmacol. nuph.edu.ua
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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’ютерів у навчальному процесі – 8
навчальна кімната-музей культур народів 
світу – 1 

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
доцентів – 3
ст. викладачів – 2
викладачів – 25 (з них 8 канд. наук)
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 5
Видано:
навчальних посібників – 4
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електроні навчальні матеріали з хімії, біо-
логії та основ інформатики

міжнародне співробітництво:
налагодження зв’язків з 2 приватними шко-
лами (королівство Марокко, Федеративна 
республіка нігерія); запрошено іноземних  
лекторів (королівство Марокко, Федератив- 
на республіка нігерія) – 2 
членство у міжнародних організаціях:

Українська асоціація викладачів російської 
мови та літератури (УаврМЛ), Міжнарод-
на асоціація фармакологів 

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 33
призери всеукраїнських та міжнародних  
студентських олімпіад – 4
кількість друкованих праць – 25

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 16
статей у зарубіжних журналах – 6
науково-методичних рекомендацій – 2
монографій – 1 
інформаційних листів – 2
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Йорданія, великобританія, ка- 
захстан, Молдова, Чеська республіка, Польща,  
нідерланди) – 22; всеукраїнських – 4; вузів-
ських – 3; міжнародних семінарах – 1

Госпрозрахункова діяльність:
проведення курсів з вивчення дисциплін до- 
вузівської підготовки іноземних громадян  
у надпланових обсягах

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл – 3 
кількість проведених заходів серед: вітчизня- 
них абітурієнтів – 9; контингенту слухачів до- 
вузівської підготовки іноземних громадян 
нФаУ та провідних вишів м. харкова – 9

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження елементів дистанційного навчан- 
ня в систему довузівської підготовки іноземних 
громадян; удосконалення матеріально-техніч-
ного забезпечення дисциплін довузівської під-
готовки; створення електронних навчальних 
видань; розширення міжнародних зв’язків
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.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Колісник с. в.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 556,97 м2

навчальних аудиторій – 6
комп’ютерів у навчальному процесі – 2

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 3
online-лекцій – 2
лекцій «здоровий спосіб життя» – 6
відкритих практичних занять – 2
створено навчальних відеофільмів 
з аудіосупроводом – 25
Видано: 
навчальних посібників – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 30

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз – 1

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 25
призери студентських олімпіад – 5
Підготовлено робіт:
дипломних – 1
магістерських – 5

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 19
статей у зарубіжних журналах – 24
інформаційних листів – 2

Видано 
науково-методичних рекомендацій – 1
Отримано патентів – 6
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 24; всеукраїнських – 3; між-
народних інтернет-конференцій – 1

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення ндр,  
благодійні внески, гранти, інші платні по-
слуги

Профорієнтаційна діяльність:
Ман – 3; хзоШ № 25, 137, харківська гімна-
зія № 14, технічний ліцей № 173, Ліцей хГУ  
ім. каразіна; Будянська зоШ № 2, Липців-
ська зоШ, дергачівський ліцей № 2; Павло- 
градське медичне училище 
проведено заходів – 25

Громадська діяльність:
проф. о. а. Євтіфєєва – член Пк «Фарма- 
ція» Моз та аМн України, ученої ради нФаУ,  
вченої ради фармацевтичного факультету, 
ЦМр нФаУ, методичної профільної комісії 
з хімічних дисциплін, експерт циклової ко-
місії з дн ЦМр нФаУ; проф. с. в. колісник –  
відповідальний секретар журналу «вісник фар- 
мації», член апробаційної ради спеціально- 
сті 15.00.02 із захисту кандидатських та док-
торських дисертацій; доц. т. а. костіна – від- 
повідальний секретар «Журналу органічної  
та фармацевтичної хімії», експерт фахової ради  
ліцензійного іспиту «крок-1»; доц. к. в. дин- 
ник – голова фахової атестаційної комісії на- 
пряму «Фармація», експерт фахової ради лі- 
цензійного іспиту «крок-1», заступник від-
повідального секретаря приймальної комі-
сії нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
апробація дистанційного курсу дисципліни  
«аналітична хімія», її внутрішня експертиза  
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та зовнішня атестація; регулярне прове-
дення інтернет-конференцій з міжнарод-
ною участю «аналітична хімія у фармації»; 
оновлення навчально-методичного блоку з 

дисциплін кафедри, підготовка наукових 
кадрів; розвиток матеріальної бази кафедри
сайт кафедри: 
www.anchem.nuph.edu.ua 

Кафедра фізіології та анатомії людини
Завідувач кафедри
малоштан людмила миколаївна
д. біол. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Єрьоменко р. ф.
к. біол. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 215 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерних класів – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 10
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів докт. дис. – 3
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 1
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 3
Видано:
навчальних посібників – 3
атласів – 1
збірників завдань – 2
Розроблено:
електронний дистанційний курс «анатомія  
та фізіологія»

міжнародне співробітництво:
німеччина, азербайджан, Польща
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Білорусія, казахстан) – 14; 
всеукраїнських з міжнародною участю – 24

Науково дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 13
статей у закордонних журналах – 21
монографій – 1
інформаційних листів – 2
Отримано патентів – 6

Проведення іі всеукраїнської студентської нау- 
кової конференції з фізіології з міжнарод-
ною участю 

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка аспірантів на контрактній осно-
ві; спонсорська допомога

Профорієнтаційна діяльність:
зоШ № 148, 18, 16, 49, 83, «вертикаль» № 166,  
медичний коледж (кривий ріг), кочетківсь- 
ка школа-інтернат, лісний коледж
кількість проведених заходів – 14

Громадська діяльність:
проф. Л. М. Малоштан – голова апробацій- 
ної комісії спеціалізованої вченої ради з фар- 
макології, головний редактор «Українського  
біофармацевтичного журналу», заступник го- 
лови з питань біоетики нФаУ, завідувач ПЛМд;  
доц. о. М. Гладченко, доц. о. к. рядних – спів- 
робітники приймальної комісії; доц. о. в. дол- 
жикова – секретар апробаційної комісії спе- 
ціалізованої вченої ради з фармакології;  
доц. р. Ф. Єрьоменко – член робочої комісії  
з розробки та впровадження системи управ- 
ління якістю; проф. в. М. кравченко – член  
спецради д 29.600.03 за спеціальністю 14.01.32  
«Медична біохімія», член апробаційної ко-
місії з фармакології

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження роботи з вивчення біодоступ- 
ності Лз на культурі клітин in vitro на базі 
ПЛМд; залучення контрактних аспірантів; 
упровадження у навчальний процес дистан- 
ційної форми навчання; оновлення навчаль- 
но-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’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 5

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 2
відкритих занять – 2
Видано:
національний підручник «Фармацевтична 
ботаніка» – 1
навчальних посібників – 7 (1 з грифом Мон)
методичних рекомендацій – 12
Розроблено:
аудіолекцій – 63
відеоматеріалів – 60
електронних навчальних матеріалів:
мультимедійних лекцій – 14
збірників тестів – 1
навчальних посібників – 3
контр. завдань для самост. підготовки  
студентів у міжсесійний період – 1000
контр. питань для ступеневої форми  
навчання – 300 білетів

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз – 1; 
наукове стажування студентів (Польща) – 1; 
відрядження викладачів (Польща, Чеська 
республіка) – 2
членство у міжнародних організаціях:

Fір, PSE, PAN, AMAPSEEC
студентське наукове товариство:

кількість студентів наукового гуртка – 15

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 13
статей у зарубіжних журналах – 7
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 21; всеукраїнських – 2
Госпрозрахункова діяльність:

ндр, контрактні аспіранти та докторанти, 
гранти, підготовчі курси для абітурієнтів

Профорієнтаційна діяльність:
кількість проведених заходів: виїзди до коле- 
джів – 1; дні відкритих дверей – 2; лекції для  
школярів і вчителів – 14; екскурсій – 4

Громадська діяльність:
проф. т. М. Гонтова – член апробаційної ра- 
ди по спеціальності 15.00.01; проф. а. Г. сер- 
бін – член ученої ради нФаУ, член ученої ра- 
ди здМУ, член апробаційної ради зі спеці-
альності 15.00.02; презентація нФаУ в меж-
ах роботи міжнародних науково-практич-
них заходів (Чеська республіка, м. Градек 
кралове, м. Брно); стажування викладачів 
фармацевтичного коледжу «використання 
новітніх методик викладання ботаніки»

Перспективи розвитку кафедри:
участь у науково-практичних заходах; проф- 
орієнтаційна робота у школах і коледжах; 
проведення наукових семінарів і круглих сто- 
лів; проведення заходів кафедрою як опор- 
ною; розробка нових перспективних рослин- 
них субстанцій; підготовка кандидатських і  
докторських дисертацій; оновлення комп’ю- 
терної техніки, наочного матеріалу для прак- 
тичних занять і лекцій; проведення роботи 
з розробки курсу «Фармацевтична ботані-
ка» для дистанційної форми навчання
сайт кафедри: 
www.botany.nuph.edu.ua
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Кафедра неорганічної хімії
Завідувач кафедри
левітін Євген Якович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
ведерникова і. о.
д. фарм.н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
загальна площа – 379 м2 
навчальних лабораторій – 4
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 8 

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 2
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 1

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 2
Видано:
навчальних посібників – 7
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 60

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 11

Науково-дослідна робота
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 2

статей у зарубіжних журналах – 8
Отримано патентів – 2

Госпрозрахункова діяльність:
надання освітніх послуг, реалізація навчаль- 
ної літератури

Профорієнтаційна діяльність:
організовано 6 профорієнтаціних заходів у  
школі Бойка і зоШ № 109, 139; прочитано 
1 виїзну лекцію в ліцеї № 9; проведено 6 ла- 
бораторних занять на кафедрі з учнями 
зоШ № 18, 22, 120, 148, 153

Громадська діяльність:
проф. Є. я. Левітін – заступник голови ЦМр, 
член апробаційної комісії спеціалізованої 
вченої ради за спеціальністю 14.03.05

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження результатів науково-дослід- 
ної роботи з розробки нано- та мікродис-
персних матеріалів з магнітними парамет- 
рами макроскопічних аналогів 
сайт кафедри: 
www.inorgchem.nuph.edu.ua

Кафедра технології ліків
Завідувач кафедри
Ярних тетяна Григорівна
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Хохленкова Н. в.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 341 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерів у навчальному процесі – 12

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 4
кандидатів наук – 9
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 4
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 3
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено: 
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 1
відкритих лабораторних занять – 2
Видано:
методичних рекомендацій – 4
навчальних посібників (з грифом Моз) – 2
електронний навчальний посібник (з грифом  
Моз) – 1
Отримано гриф Моз на підручник «техно-
логія ліків» як національний
Розроблено:
дистанційних курсів – 2
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членство у міжнародних організаціях:
проф. т. Г. ярних – член The European Fede-
ration for Pharmaceutical Sciences

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 39
призери студентських олімпіад – 4
призери конкурсу студентських наукових 
робіт – 2
Підготовлено робіт:
дипломних – 2
магістерських – 30

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 31
статей у зарубіжних журналах – 12 
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 5
авторських свідоцтв – 1
Розроблено:
лікарських препаратів – 12
нормативно-технічної документації – 2
Створено лікарських препаратів – 17:
упроваджено у промислове виробництво – 3
клінічні дослідження – 1
доклінічні дослідження – 6
перспективні до впровадження – 7
Розроблено і внесено до дФУ загальних статей  
на екстемпоральні лікарські засоби – 4
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Білорусь, великобританія, Поль- 
ща, сШа) – 52; проведено інтернет-конфе- 
ренцію з міжнародною участю «технологіч- 
ні та біофармацевтичні аспекти створення 

лікарських препаратів різної направленос-
ті дії»

Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл та коледжів – 14
кількість проведених заходів – 28: екскурсій 
– 11, лекцій – 7, практичних занять – 10

Госпрозрахункова діяльність:
підготовка контрактних аспірантів, підго-
товка іноземних контрактних аспірантів, 
спонсорська допомога: придбання меблів, 
обладнання

Громадська діяльність:
проф. т. Г. ярних – член експертної ради Мон,  
член спецради нФаУ, член редакційної ко- 
легії журналу «Український біофармацевтич- 
ний журнал»; проф. о. М. котенко – директор  
видавничого центру нФаУ (до 05.05.2015 р.);  
доц. н. в. Живора – відповідальний секретар 
приймальної комісії нФаУ; доц. н. в. хох- 
ленкова – член комітету фахової експерти-
зи з атЛ Центру тестування Моз України
Нагороди: проф. т. Г. ярних – державна пре-
мія України в галузі науки і техніки за під-
ручник «аптечна технологія ліків» (Указ Прези-
дента України від 23 серпня 2014 р. № 675/2014)

Перспективи розвитку кафедри:
удосконалення навчально-методичного за-
безпечення дисциплін кафедри; створення  
електронних навчальних видань; розши-
рення міжнародних зв’язків; подальше 
впровадження елементів дистанційного 
навчання
сайт кафедри: www.tlnfau.org.ua

Кафедра токсикологічної хімії
Завідувач кафедри
Журавель ірина олександрівна
д. хім. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
мерзлікін с. і.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база:
площа кафедри – 330 м2

навчальних лабораторій – 3 
наукових лабораторій – 1 
кімнат для професорсько-викладацького  
складу – 3 
методичний кабінет – 1
приміщень для зберігання матеріальних  
цінностей – 1 
лаборантських – 1

кабінет завідувача – 1
сучасне обладнання – 7 

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 6
здобувачів докт. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 4
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методична робота:
Підготовлено:
нових лекцій (мультимедіа-презентація) – 12
аудіолекцій – 9
Проведено:
відкритих лекцій – 9
відкритих лабораторних занять – 3
Подано до друку: 
конспектів лекцій (рос. мова) – 1
Надруковано:
підручників – 1 (довідник)
конспектів лекцій (укр., рос. мови) – 2
лабораторних журналів (рос. мова) – 2

міжнародне співробітництво:
казахський національний медичний універ- 
ситет ім. с. д. асфендіярова, Латвійський 
університет наук здоров’я, інститут органіч- 
ного синтезу (м. рига, Латвія)
членство в міжнародних організаціях:

проф. і. о. Журавель – член Європейського 
відділення SETAC

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 1

Науково-дослідна робота:
Опубліковано 
статей – 14
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 5; всеукраїнських – 2; вузів-
ських – 5

Профорієнтаційна діяльність:
робота із загальноосвітніми навчальними  
закладами та коледжами – 3
участь у виїзних профорієнтаційних заходах – 8

Громадська діяльність:
проф. і. о. Журавель – член експертної ко-
місії конкурсу обласних стипендій у галузі 
науки у номінації «хімія»; проф. с. і. Мерз-
лікін – член апробаційної комісії спеціаль-
ностей 15.00.01, 15.00.02; доц. с. М. Полуян –  
секретар ЦМр нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
оновлення змісту дисциплін з урахуванням 
міжнародного досвіду; захист 1 докторсь- 
кої та 2 кандидатських дисертацій; упрова-
дження в навчальний процес дистанційних 
технологій навчання
сайт кафедри: www.toxicchem.nuph.edu.ua

Кафедра фармакогнозії
Завідувач кафедри
Кошовий олег миколайович
д. фарм. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
ілліна т. в.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 420,3 м2

навчальних аудиторій – 4
компютерів у навчальному процесі – 10

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 16
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 9
здобувачів докт. дис. – 4

Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
захищено докт. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено: 
відкритих лекцій – 5
відкритих занять – 4

Видано:
навчальних посібників з грифом Мон – 1
методичних рекомендацій – 7
Розроблено:
аудіолекцій для Цдтн – 15
мультимедійних лекцій для Цдтн – 18

міжнародне співробітництво:
візити представників внз Польщі (варшав- 
ський медичний університет), Йорданії

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового товариства – 87
учасники всеукраїнських та міжнародних  
студентських олімпіад – 2
Підготовлено робіт:
дипломних – 44
магістерських – 38
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Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах –21
статей у зарубіжних журналах – 25
інформаційних листів – 4
Отримано патентів – 12
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 10; всеукраїнських – 14
Госпрозрахункова діяльність:

3 контрактні аспіранти, з них 1 іноземний 
громадянин, 38 магістрантів

Профорієнтаційна діяльність:
3 зоШ харкова і 5 знз харківської обл.,  
1 знз донецької обл., 6 зоШ та 1 знз кіро-
воградської обл., 5 зоШ Чернігівської обл.;  
виконано 3 Манівські роботи; участь у днях  
відкритих дверей; проведено 32 екскурсії по  
кафедрі

Громадська діяльність:
проф. о. М. кошовий – член ученої ради, об’єд- 
наної ученої ради факультетів, Центральної  
методичної ради нФаУ; проф. в. М. ковальов –  
член ученої ради, спеціалізованої вченої ради  
нФаУ, проблемної комісії «Фармація» Моз  

України, апробаційної ради спеціальності  
15.00.02, редколегій 3 фахових журналів; проф.  
а. М. ковальова – член проблемної комісії  
«Фармація» Моз України, апробаційної ради  
спеціальності 15.00.02; доц. т. о. краснікова –  
відповідальна за номенклатуру арборетруму;  
доц. т. М. крючкова – член приймальної ко-
місії з фахового іспиту; доц. о. о. стремо-
ухов – редактор журналу «Scripta Scientifica 
Pharmaceutica» (Болгарія); ас. о. в. очкур – 
заступник декана медико-фармацевтично-
го факультету; ас. н. с. Юрченко – секретар  
профкому нФаУ; асп. а. П. осьмачко – голова  
ради молодих учених нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
удосконалення викладання дисципліни «Фар- 
макогнозія», враховуючи міжнародний до-
свід; робота над підвищенням якості підго-
товки студентів, зокрема й при підготовці до  
ліцензійного іспиту «крок 2», над оновлен- 
ням навчально-методичного комплексу та по- 
ліпшення матеріально-технічної бази кафед- 
ри; поглиблення міжнародних відносин
сайт кафедри: www.gnosy.nuph.edu.ua

Кафедра фармакотерапії
Завідувач кафедри
Кіреєв ігор володимирович
д. мед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Деримедвідь л. в.
д. мед. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 220 м2

харківська міська студентська лікарня:
навчальних аудиторій – 3 
кімнат для самостійної підготовки 
студентів – 1
23 міська клінічна дитяча поліклініка:
навчальних аудиторій – 3
навч. корпус по вул. Мельникова, 12: 
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 8

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 3
здобувачів канд. дис. – 1
здобувачів док. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 12

методична робота:
Проведено: 
відкритих лекцій – 14
відкритих занять – 14
Видано: 
підручник – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів:
аудіографічних лекцій з дисципліни  
«Перша долікарська допомога» (укр., рос.) 
– 8, з дисципліни «Фармакотерапія з фар-
макокінетикою» – 6
ситуаційних завдань на англійській мові  
з дисципліни «Pharmacotherapy and Phar-
macokinetics» – 28, з дисципліни «Перша 
долікарська допомога» (укр., рос.) – 119
тестових завдань з дисципліни «Фактори та ме-
ханізми фармакологічної активності ліків» – 95
тестів з дисципліни «Перша долікарська  
допомога» – 332
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мультимедійних лекцій з дисциплін  
«Перша долікарська допомога» (укр., рос.) 
– 9, «Фармакотерапія з фармакокінетикою» 
(укр., рос.) – 3, «Фізіотерапія» – 1, «Маніпу-
ляційна техніка» – 4

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 21

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз (Брюс- 
сель, Франція) – 2
членство у міжнародних організаціях:

проф. і. в. кіреєв – член International Phar- 
maceutical Federation (FIP) та Europian society  
for cardiology (ECS); проф. Л. в. деримед- 
ведь – член коаліції за раціональне і безпечне 
використання лікарських засобів (CoRSUM) 
та Міжрегіональної асоціації з клінічної мік- 
робіології та антимікробної хіміотерапії;  
доц. н. М. трищук – член Europian respiratory  
society (ERS); доц. в. Є. кашута – член Euro- 
pian society for emergency medicine (EUSEM); 
доц. о. о. рябова – член Europian society 
for dermatology (ECD); доц. н. в. Жаботин-
ська – член Europian society for nephrology 
(ECN); доц. М. в. савохіна – член Europian 
society for phisician assistans (ESPA)

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 19

статей у зарубіжних журналах – 2
інформаційних листів – 4
Отримано патентів – 3
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Брюссель, Франція, Бельгія, 
Україна) – 5; всеукраїнських –7

Профорієнтаційна робота:
харківські зоШ № 18, 57, 22, 105, 76, 44, 129, 
харківська гімназія № 86, ізюмський медич- 
ний коледж; красноградський медичний ко- 
ледж
кількість проведених заходів – 58, з них:  
10 підписаних додатків договорів, 30 лекцій 
у школах, 6 практичних занять, 6 екскурсій 
до нФаУ, 1 робота у Ман

Громадська діяльність:
проф. Л. в. деримедвідь – член редколегій 
журналів «Український біофармацевтичний  
журнал», «Провізор», експерт харківської 
обласної державної адміністрації «Форму-
лярний комітет», представник фармакона-
гляду в харківській області департаменту 
післяреєстраційного нагляду дП «держав-
ний експертний центр» Моз України

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.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Журавель і. о.
д. фарм. н., проф.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 322,2 м2 

навчальних лабораторій – 4
наукових лабораторій – 2

Науково педагогічні кадри:
докторів наук – 5
кандидатів наук – 13
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 5
здобувачів докт. дис – 5
здобувачів канд. дис. – 6

Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 4
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 5
відкритих лекцій – 2
відкритих практичних занять – 2
Видано: 
посібник «ресурсознавство лікарських рослин»  
(гриф Мон України)
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Отримано гриф Моз України на навчально- 
методичний посібник для викладачів «Ме-
тодика підготовки та проведення лабора- 
торних занять з фармакогнозії», гриф Мон 
України на навчальний посібник «Лікарсь- 
кі рослини від а до я»
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 44

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз: ка-
захський національний медичний універси- 
тету ім. с. д. асфендіярова (алмати), варн-
ський медичний університет (Болгарія), ін-
ститут післядипломної освіти ім. станісла-
ва Пігоня (м. кросно, Польща)
членство у міжнародних організаціях:

проф. в. с. кисличенко – дійсний член Фар- 
макогностичного товариства сШа і Міжна- 
родної фармацевтичної федерації (FIP), член  
наукового комітету XV всесвітнього конгре- 
су з етнофармакології

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 40

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 39
статей у зарубіжних журналах – 17
Отримано патентів – 9
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 63; всеукраїнських – 18
Госпрозрахункова діяльність:

підготовка аспірантів і магістрів на контракт- 
ній основі, благодійні внески, гранти, придба- 
ні прилади

Профорієнтаційна робота:
кількість шкіл – 5; кількість коледжів – 2
кількість проведених заходів – 12

Громадська діяльність:
проф. в. с. кисличенко – член ученої ради, 
об’єднаної вченої ради факультетів, член спе-
ціалізованої вченої ради нФаУ, Центральної  
методичної комісії, рПк «Фармація», голова  
напрямку фітохімічних досліджень Проблем- 
ної комісії нФаУ, член редакційних колегій фа- 
хових журналів «Фармацевтичний часопис»,  
«Український біофармацевтичний журнал»  
та «аннали мечниковського інституту»; проф. 
о. і. Павлій – відповідальний за профорієнта- 
ційну роботу нФаУ від кафедри; доц. в. в. ко- 
роль – заступник декана фармацевтичного фа- 
культету; доц. Л. в. Ленчик – заступник дека- 
на факультету з підготовки іноземних грома-
дян; доц. з. і. омельченко – член профспілко- 
вого комітету; доц. о. М. новосел – секретар  
державної екзаменаційної комісії, член прий- 
мальної комісії з фахового іспиту, відповідаль- 
на за спеціальність «Фармація» в науково-ме-
тодичній лабораторії з питань фармацевтич-
ної освіти нФаУ; доц. в. в. вельма – секретар 
проблемної комісії «Фармація» нФаУ; доц.  
в. Ю. кузнєцова – член журі всеукраїнської сту- 
дентської олімпіади за напрямком «Фарма-
ція»; доц. і. Г. Гур’єва – відповідальна за впро-
вадження дистанційних курсів кафедр нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
cтворення й уведення в дію лабораторії ана- 
лізу та стандартизації фітопрепаратів
сайт кафедри: www.cnc.nuph.edu.ua
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інститут підвищення кваліфікації  
спеціалістів фармації

Кафедра загальної фармації та безпеки ліків

Т. в. о. завідувача кафедри
Шульга людмила іванівна
д. фарм. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
цубанова Н. а.
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 106,93 м2

навчальних аудиторій – 4
комп’ютерних класів – 1
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
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
відкритих лекцій – 3
відкритих занять – 4
удосконалено тестових завдань – 200
Видано: 
монографій – 1
Підготовлено до друку: 
навчальних посібників – 1
довідників – 1
Підготовлено:
нових текстів лекцій – 11
нових практичних занять – 10
Розроблено
відеофільми для виконання практичної ча- 
стини занять дистанційного курсу тематич- 
ного удосконалення «общефармацевтичес- 
кие аспекты современной фармацевтичес-
кой науки и практики»
членство у міжнародних організаціях:

проф. о. Ф. Пімінов – член International Phar- 
maceutical Federation (FIP); проф. е. в. супрун,  

доц. н. а. Цубанова, доц. Г. і. квітчата,  
доц. в. М. кузнєцова, доц. с. М. ролік – дійсні  
члени Міжнародного союзу фундаменталь-
ної та клінічної фармакології «IUPHAR»

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 9
статей у зарубіжних журналах – 17
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (німеччина, казахстан) – 11; 
всеукраїнських – 14

Профорієнтаційна діяльність:
інформаційна та комунікаційна робота з ці- 
льовою аудиторією на циклах підвищення 
кваліфікації: м. харків і харківська, Черні- 
гівська, одеська, Полтавська, дніпропетровсь- 
ка, Чернівецька, вінницька, рівненська об-
ласті. контингент: фахівці фармації та ме-
дицини (понад 1200 осіб)

Громадська діяльність:
проф. о. Ф. Пімінов – член координаційної 
науково-методичної ради з післядипломної  
освіти при Моз України, спеціалізованої вче- 
ної ради д 35.600.02 при ЛнМУ ім. д. Гали- 
цького та апробаційної комісії зі спеціаль-
ності «технологія ліків, організація фарма- 
цевтичної справи та судова фармація» (нФаУ);  
доц. Л. і. Шульга – голова дек нФаУ зі спе- 
ціальності «Фармація» факультету ступене- 
вої фармацевтичної освіти; доц. н. а. Цу-
банова – член спеціалізованої вченої ради 
д 64.605.03 при нФаУ; доц. в. М. кузнєцова 
– член апробаційної комісії зі спеціальнос-
ті «Фармакологія» нФаУ
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Перспективи розвитку кафедри:
проведення і науково-практичної інтернет- 
конференції з міжнародною участю «Фар-
мацевтична наука та практика: проблеми, 
досягнення, перспективи розвитку» (бере- 
зень, 2016 р.); продовження створення відео- 

блоку навчальних матеріалів для практич-
них і семінарських занять; залучення викла- 
дачів кафедри до роботи в Українсько- 
німецькій медичній асоціації
сайт кафедри: 
www.generalpharmacy.nuph.edu.ua.

Кафедра клінічної фармакології
Завідувач кафедри
Зайченко Ганна володимирівна
д. мед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Бондарєв Є. в.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 117 м2

навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1 (разом з кафедрою 
педагогіки та психології)
комп’ютерів у навчальному процесі – 5
ноутбуків – 4
мультимедійних дошок – 2
мультимедіа-проекторів – 3
систем інтерактивного голосування – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 8
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 1
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 6
Видано:
методичних рекомендацій – 1
Розроблено:
електронних навчальних курсів – 2 

міжнародне співробітництво:
прочитано лекцій у закордонних внз  
(казахстан, Узбекистан, Білорусь) – 5
членство у міжнародних організаціях:

проф. Г. в. зайченко – член Міжнародної асо- 
ціації клінічних фармакологів і фармацев- 
тів країн снд, Міжнародної спілки ендокри- 

нологічної гінекології «ISGE»; Г. в. зайчен- 
ко, Є. в. Бондарєв, в. Ф. осташко, о. я. Мі- 
щенко, і. М. риженко – члени Міжнародно- 
го союзу фундаментальної та клінічної фар- 
макології «IUPHAR», International Pharma- 
ceutical Federation (FIP); д. в. Литкін – член 
Young pharmacists’ group

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 4
Підготовлено робіт: 
магістерських – 1

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 17
статей у зарубіжних журналах – 5
монографій – 1
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 2
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних: казахстан (алмати), Узбеки- 
стан (самарканд, андижан, ташкент), ні-
меччина (Берлін), італія (рим), Пар (кейп-
таун); всеукраїнських: нФаУ, харківський 
національний медичний університет, Укра-
їнська медична стоматологічна академія 
(Полтава), тернопільський державний ме-
дичний університет ім. і. я. Горбачевського

Госпрозрахункова діяльність:
контрактні аспіранти

Профорієнтаційна діяльність:
кількість шкіл та коледжів – 2
кількість проведених заходів – 28
лікувальних та аптечних закладів – 19

Громадська діяльність:
проф. Г. в. зайченко – заступник голови спеці- 
алізованої вченої ради д 64.605.03 при нФаУ,  
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член апробаційної комісії зі спеціальностей  
14.00.05 «Фармакологія», 15.00.01 «технологія 
ліків; організація фармацевтичної справи 
та судова фармація», член ректорської ради 
нФаУ, дійсний член-спікер клубу фахівців 
української медицини та фармацевтики,  
а також провідних спеціалістів у галузі після- 
дипломної медичної освіти; проф. і. М. ри-
женко і проф. о. я. Міщенко – члени апро-
баційної комісії зі спеціальності 14.03.05 
«Фармакологія»

Перспективи розвитку кафедри:
завершення роботи над курсом дистанцій- 
ного навчання для циклу тУ «сучасні підхо- 
ди до ефективного та безпечного використан-
ня лікарських засобів. Фармацевтична опі- 
ка при відпуску безрецептурних лікарських  
засобів»; створення збірки відеолекцій; ви-
дання національного підручника з клінічної  
фармації та монографії з історії кафедри 
сайт кафедри:
www.new.cl-ipksf.nuph.edu.ua

Кафедра педагогіки і психології
Завідувач кафедри
Кайдалова лідія Григорівна
д. пед. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
лутаєва т. в.
к. пед. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 120 м2

навчальних аудиторій – 2
комп’ютерних класів – 1
комп’ютерів у навчальному процесі – 14

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
докторантів – 1
аспірантів – 2
здобувачів докт. дис. – 1
здобувачів канд. дис. – 2
Підвищення кваліфікації – 3

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 3
відкритих лекцій – 11
відкритих занять – 2
Видано:
навчальних посібників – 2
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 4 курси
членство у міжнародних організаціях:

проф. Л. Г. кайдалова – член Міжнародної 
асоціації гуманітаріїв

студентське наукове товариство:
кількість студентів наукового гуртка – 14
призери студентських олімпіад – 1
Підготовлено робіт:
магістерських – 43

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 16
статей у закордонних журналах – 9
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних – 30; всеукраїнських – 8
Профорієнтаційна діяльність:

кількість шкіл та коледжів – 20
кількість проведених заходів – 23

Громадська діяльність:
проф. Л. Г. кайдалова – член ученої ради 
нФаУ

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження інноваційних педагогічних тех- 
нологій; психолого-педагогічні досліджен- 
ня за темою «Педагогіка і психологія вищої 
медико-фармацевтичної школи» (моногра- 
фія, статті); співробітництво із закордонни-
ми внз і стажування на їх базі; створення 
відеолекцій для слухачів і студентів
сайт кафедри: 
www.pap-ipksf.nuph.edu.ua
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Кафедра промислової фармації та економіки
Завідувач кафедри
Доровський олександр вікторович
к. екон. н., доц.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Яковенко в. К.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 223 м2

навчальних аудиторій – 3
комп’ютерів у навчальному процесі – 8

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1
кандидатів наук – 6
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 3
Підвищення кваліфікації – 2

методична робота:
Видано:
навчальних посібників – 1
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 82

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 9
статей у зарубіжних журналах – 1
монографій – 1
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Польща, Болгарія) – 2;  
все українських (нФаУ) – 2 

Госпрозрахункова діяльність:
післядипломна підготовка спеціалістів фар- 
мації на циклах тематичного удосконален-
ня

Профорієнтаційна діяльність:
під час виїзних циклів для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації проведено презен- 
тації спеціальностей нФаУ
кількість проведених заходів – 11

Громадська діяльність:
проф. с. і. діхтярьов – голова дек зі спе-
ціальностей «технологія фармпрепаратів» 
і «Біотехнологія»

Перспективи розвитку кафедри:
розширення застосування дистанційних форм  
навчання фахівців фармацевтичних підпри- 
ємств; збільшення контингенту слухачів за  
рахунок проведення курсів для фахівців біо- 
технологічних виробництв на госпрозрахун- 
ковій основі
сайт кафедри: www.nuph.edu.ua/kafedra-
promislovoji-farmaciji-ta-ekon/

Кафедра управління та економіки фармації
Завідувач кафедри
толочко валентин михайлович
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
Зарічкова м. в.
к. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 94,83 м2

навчальних лабораторій – 1
лаборантських – 1

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 1 
кандидатів наук – 7
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 4

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 3
відкритих лекцій – 7
відкритих занять – 5
Видано:
навчальних посібників – 3
методичних рекомендацій – 2

Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 2

міжнародне співробітництво:
закордонне стажування на базі Університе-
ту інформатики і мистецтв, укладена угода 
про співпрацю (м. Лодзь, Польща)
членство у міжнародних організаціях:

Європейська федерація фармацевтичної науки 
(European Federation for Pharmaceutical Science)

Науково-дослідна робота:
Опубліковано: 
статей у вітчизняних журналах – 9
статей у зарубіжних журналах – 2
інформаційних листів – 5
науково-методичних рекомендацій – 3
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Польща, Україна) – 7; 
всеук раїнських (м. харків, м. запоріжжя) – 2;  
вузівських – 2
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Госпрозрахункова діяльність:
підготовка наукових кадрів, проведення ндр,  
благодійні внески, гранти

Профорієнтаційна діяльність:
міста харків, Полтава, Луганськ, донецьк, 
дніпропетровськ, київ, Чернігів, вінниця, 
кіровоград та їх області; охоплено понад 
400 фармацевтичних фірм і компаній, по-
над 400 осіб
кількість проведених заходів – 10

Громадська діяльність:
проф. в. М. толочко – член спеціалізованої 
вченої ради, атестаційної комісії дс Лз і 
іПксФ, редколегії 4 журналів

Перспективи розвитку кафедри:
упровадження дистанційних форм навчан-
ня; видання базового підручника «Управління 
ня фармацією»; підготовка докторів і канди-
датів наук; удосконалення розділу дистан-
ційного навчання on-line на сайтах кафедри
сайт кафедри: www.uef-ipksf.nuph.ua
www.uef-ipksf.at.ua

Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків
Завідувач кафедри
Гарна світлана василівна 
д. фарм. н., проф.

Резерв на посаду завідувача кафедри
владимирова і. м. 
д. фарм. н., доц.

матеріально-технічна база кафедри:
площа кафедри – 119 м2

навчання на циклах підвищення кваліфі-
кації відбувається в навчальних аудиторіях  
і комп’ютерному класі іПксФ

Науково-педагогічні кадри:
докторів наук – 3
кандидатів наук – 12
Підготовка науково-педагогічних кадрів:
здобувачів докт. дис. – 2
здобувачів канд. дис. – 4
Дисертаційні роботи:
захищено канд. дис. – 1
Підвищення кваліфікації – 1

методична робота:
Проведено:
лекцій майстер-класу – 2
відкритих лекцій – 4
відкритих занять – 2
Видано:
навчальних посібників (з грифом Мон) – 2
методичних рекомендацій – 2
Розроблено:
електронних навчальних матеріалів – 1

міжнародне співробітництво:
участь у міжнародній конференції «The 2nd  
International Scientific in XXI Century», 2014 
(тбілісі, Грузія)
членство у міжнародних організаціях:

American Society of Pharmacognosy; Royal So- 
ciety of Chemistry, Great Britain

Науково-дослідна робота:
Опубліковано:
статей у вітчизняних журналах – 37
статей у зарубіжних журналах – 22
інформаційних листів – 1
Отримано патентів – 14
участь у науково-практичних заходах:

міжнародних (Україна, Грузія, Польща, Узбе- 
кистан) – 10; всеукраїнських (нФаУ, ЛдМУ, 
тдМУ ім. і. я. Горбачевського, онМедУ) – 5

Госпрозрахункова діяльність:
курси підвищення кваліфікації, інтернату-
ра та ін. 

Профорієнтаційна діяльність:
на циклах підвищення кваліфікації у містах  
харкові, суми, Чернігові, Житомирі, вінни- 
ці, Луцьку, хусті

Громадська діяльність:
проф. с. в. Гарна – голова атестаційної ко-
місії при держслужбі з лікарських засобів  
у сумській області, член спеціалізованої вче- 
ної ради д64.605.01; доц. і. М. владимирова – 
радник голови ради молодих учених нФаУ,  
член спеціалізованої вченої ради д64.605.01

Перспективи розвитку кафедри:
розширення тематики циклів підвищення ква- 
ліфікації з урахуванням потреб галузі; розвиток  
співпраці з новими регіонами; впровадження 
та розвиток перспективних форм навчання; 
створення навчально-методичного, технічно-
го та програмного забезпечення
сайт кафедри: www.nuph.edu.ua/kafedra-
yakosti-standartizaciji-ta-ser/
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