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З В І Т 

про виконання умов контракту  

ректора Національного фармацевтичного університету 

академіка НАН України, професора В.П.Черних 

за 2016 рік 

 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) внесено до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 

акредитовано за статусом вищого закладу освіти IV рівня, сертифікат про 

акредитацію серія РД- IV № 213678. Освітня діяльність здійснюється 

відповідно до ліцензії від 19.06.2015 р. серії АЕ № 636486. Університет 

здійснює свою діяльність згідно Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» та на підставі Статуту та Колективного договору НФаУ. 

Юридична адреса вищого навчального закладу: 61002, м.Харків, вул. 

Пушкінська, 53, тел. (057)706-35-81, факс (057)706-15-03, e-mail: 

rector@nuph.edu.ua 

 

 

Розділ 3.   Обов’язки керівника 

 

п. 3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні 

державних стандартів якості освіти, підготовка фахівців відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в 

галузі вищої освіти згідно з ліцензіями ДАК. 
 

Національний фармацевтичний університет надає освітні послуги, 

пов‘язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра. 

Напрями та спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців 

для 2-6 курсів відповідно до ліцензії від 19.06.2015 р. серії АЕ № 636486: 
 

Галузь знань Код та назва напряму, 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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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 економічної діяльності) 
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної 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  

Напрями та спеціальності,  

за якими здійснюється підготовка фахівців для 1-го курсу: 
Освітній ступінь «Магістр» 

Галузь знань Спеціальності 
Шифр  Найменування Код  Найменування Освітня програма 

22 Охорона здоров‘я  

226 Фармація 

Фармація 
Клінічна фармація 
Технології 
фармацевтичних  
препаратів 
Технології парфумерно-
косметичних засобів 

224 

Технології 
медичної 
діагностики та 
лікування 

Лабораторна діагностика 

01 Освіта  011 Науки про освіту Педагогіка вищої школи 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 

Економіка підприємства 
(за видами економічної 
діяльності) 
 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент  

Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 
Логістика  
Якість стандартизація і 
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сертифікація 

075 Маркетинг  Маркетинг  

074 
Публічне 
управління та 
адміністрування 

Адміністративний 
менеджмент 

16 
Хімічна та 
біоінженерія 

162 
Біотехнології та 
біоінженерія 

Промислова 
біотехнологія 
Фармацевтична 
біотехнологія 
Клінічна фармація 
Технології парфумерно-
косметичних засобів 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

51 Економіка  Економіка підприємства 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент  Менеджмент 

075 Маркетинг Маркетинг 

16 
Хімічна та 
біоінженерія 

162 
Біотехнології та 
біоінженерія 

Біотехнологія 

22 Охорона здоров‘я 224 

Технології 
медичної 
діагностики та 
лікування 

Лабораторна діагностика 

Організація освітнього процесу 
 З метою своєчасного навчально-методичного та кадрового 

забезпечення освітнього процесу університету, за рішенням Центральної 

методичної ради і Вченої Ради НФаУ від 29.06.2016 р. та на підставі 

Положення «Про організацію навчального процесу в Національному 

фармацевтичному університеті»: 

- організація освітнього процесу здійснюється за кредитно-модульною 

та рейтинговою системами, за вимогами ЄКТС на всіх спеціальностях, рівнях 

та формах навчання; 

- керуючись прикінцевими та перехідними положеннями Закону 

України ―Про вищу освіту‖ університет продовжує використовувати 

затверджені до 2015 р. галузеві стандарти вищої освіти, як рекомендовані, 

здійснивши за нормою Закону зменшення обсягу 1кредиту ЄКТС до 30 год.; 

- здійснено перехід до навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників в обсязі не більше 600 годин на навчальний рік з 1 вересня 

2016 р. з нормуванням і обліком основних видів методичної, наукової та 

організаційної робіт викладачів університету до 1548 годин на рік;  

- встановлено мінімальний та максимальний обсяг навчальної роботи в 

межах 550-600 годин на рік в залежності від посади, наукового звання та 

актуальності (або пріоритетності) виконуваних робіт; 

- згідно рішення Вченої Ради (протокол № 10 від 29 червня 2016 р.) та 

погодження з первинною профспілковою організацією НФаУ (пр..№ 18 від 

14 червня 2016 р.) затверджено «Положення про планування й облік 
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навчальної роботи  і основних видів методичної, наукової та організаційної 

роботи  науково-педагогічних працівників НФаУ»; 

- встановлено, що навчання здобувачів вищої освіти 3-6 курсів, які були 

зараховані до 2015 р., здійснюється за робочими навчальними планами без 

зміни переліку дисциплін, обсягу у кредитах ЄКТС шляхом зменшення 

аудиторного навантаження; 

- робочі навчальні плани на 2016/2017 н. р. для першого курсу рівня 

бакалавр,  магістр були розроблені з урахуванням, що навчальні дисципліни і 

практична підготовка планується в обсязі не менше 3-х кредитів ЄКТС, а їх 

кількість на навчальний рік не перевищує 16 (не більше 8 дисциплін в 

кожному семестрі), з яких 75%- обов‘язкових, 25% – вибіркових); обмежено 

обов‘язкові навчальні дисципліни на семестр 5-6 кредитами ЄКТС; 

- внесені зміни та доповнення до робочих навчальних програм і 

календарних планів.  

Для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

запроваджено: 

- систематичний моніторинг та удосконалення навчальних програм; 

- оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного 

персоналу і оприлюднення результатів оцінювання; 

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів (кадрових, матеріально-

технічних та ін.) для організації навчального процесу, у т. ч. для самостійної 

роботи студентів; 

- автоматизація системи управління освітнім процесом; 

- надання інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації, зокрема, на офіційному сайті НФаУ для забезпечення 

прозорості і публічності; 

- створено освітній портал. 

Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти 

У НФаУ функціонує Науково-методична лабораторія з питань 

фармацевтичної освіти, одним із напрямів роботи якої є акредитація та 

ліцензування.  

Акредитація та ліцензування 

Відповідно до плану проведення ліцензування та акредитації у 

Національному фармацевтичному університеті здійснено ліцензування на 

розширення провадження освітньої діяльності: 
Шифр і назва галузі знань Код і назва спеціальності Ліцензований обсяг 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

22 Охорона здоров‘я 226 Фармація 2450 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

22 Охорона здоров‘я 226 Фармація 100 

22 Охорона здоров‘я 222 Медицина 15 

09 Біологія 091 Біологія 10 
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Підготовлено пакет документів з акредитації: галузь знань 0514 

Біотехнологія: напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія», спеціальність 

8.05140101 «Промислова біотехнологія». 

Методичне забезпечення навчального процесу 

Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти 

здійснює системну роботу щодо забезпечення освітнього процесу 

навчальною та навчально-методичною літературою, в т. ч. впровадження в 

навчальний процес електронних навчальних матеріалів, підвищення якості 

навчально-методичної літератури, вдосконалення організаційного рівня 

інформаційного забезпечення навчального процесу та швидкого реагування 

на їх зміни.  

Основні компоненти науково-методичного забезпечення 

навчального процесу:  

– державні стандарти освіти;  

– навчальні плани;  

– навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін;  

– програми всіх видів практики;  

– підручники та навчальні посібники;  

– інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять;  

– індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із 

навчальних дисциплін;  

– матеріали поточного та підсумкового контролю (контрольні завдання 

до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи для 

перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу);  

– методичні матеріали: для самостійного опрацювання студентами 

фахової літератури, написання курсових, дипломних робіт/проектів.  

Підручники та навчальні посібники видаються з грифами МОЗУ та 

МОНУ, змістовне наповнення яких відповідає навчальним програмам. Кожен 

підручник та навчальний посібник відповідає вимогам наказу МОЗУ 

№73/131 від 16.02.2007 р. «Про затвердження Положення про порядок 

підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для вищих 

медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-IV р. а.». 

У структурі Науково-методичної лабораторії функціонує методичний 

сектор, що здійснює роботу за наступними напрямами: 

 Працювала «Школа молодого викладача», де заняття проводили 

провідні методисти університету та досвідчені лектори. 17 викладачів 

отримали сертифікати.  

 Працювали постійно діючі виставки Методичних розробок, 

типових програм, нормативних положень тощо.  

 Здійснювались методичні консультації (понад 15 щомісяця), 

відвідувались відкриті заняття (близько 5 щомісяця) та продовжувалась 

робота по веденню методичного модуля. 
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 Проведено методичний круглий стіл зі співробітниками 

методичного кабінету Харківського національного медичного університету. 

Центральна методична рада НФаУ 

Згідно рішення Вченої ради НФаУ протокол № 5 від 23.12.2013 р. та 

наказу ректора № 35 від 23.01.2014 р. Центральну методичну комісію 

реформовано у Центральну методичну раду (ЦМР), яка є постійно діючим 

органом управління, забезпечує керівництво, координацію та аналіз 

навчальної та навчально-методичної діяльності університету з метою 

підвищення якості підготовки фахівців. 

Робота ЦМР НФаУ здійснюється згідно з планом роботи структурних 

підрозділів НФаУ. 

Головна увага у діяльності ЦМР НФаУ приділяється питанням 

забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи 

якісними і сучасними підручниками, посібниками та іншими навчальними 

матеріалами та експертизі змістовного наповнення підручників і навчальних 

посібників. На засіданнях ЦМР розглянуто та затверджено 129 навчально-

методичних видань. 

На постійному контролі знаходяться питання застосування 

дистанційних технологій навчання та сучасних засад використання 

мультимедійних технологій у навчальному процесі. Проводиться розробка 

електронних навчальних курсів, навчальних планів окремих дисциплін, 

підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання. Особлива увага 

приділяється аналізу електронних матеріалів кафедр для різних дисциплін: 

лекційного матеріалу (аудіо матеріал та тексти лекцій), питань для 

аудиторної та самостійної роботи, для розміщення на навчальному порталі 

центру дистанційних технологій навчання НФаУ. 

Здійснювався аналіз показників якості освіти та їх відповідність 

державним стандартам, зокрема розглядалися питання щодо підготовки, 

проведення та результатів ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2», які в 

системі медичної освіти виступають формою зовнішнього оцінювання якості 

підготовки фахівців.  

Розглянуто питання про підвищення успішності навчання студентів, 

зокрема, організацію та проведення аудиторного контролю самостійної 

роботи студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти.  

На засіданнях ЦМР проводиться ознайомлення колективу НФаУ з 

нормативно-правовими актами МОН та МОЗ України. Розглянуто питання 

щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» з огляду на 

планування та організацію навчального процесу в НФаУ. Здійснюється 

моніторинг показників рейтингу ВНЗ МОЗ України діяльності НФаУ. 

Обговорено етапи роботи над правилами прийому до НФаУ у 2016 р. 

Розглянуто проект зразків документів про вищу освіту: додатків до 

дипломів та форма дипломів. На засіданні ЦМР затверджено екзаменаційні 

білети до Державної атестації. 
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Робота опорних кафедр 

Відповідно до наказу МОЗ України №532 від 23.08.2011 р. «Про 

внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86» було 

визначено у напрямі Фармація опорними є 32 кафедр НФаУ за 

спеціальностями: Фармація, Клінічна фармація, Технологія парфумерно-

косметичних засобів, Технологія фармацевтичних препаратів: 

– Аптечної технології ліків 

– Біологічної хімії 

– Біотехнології 

– Ботаніки 

– Заводської технології ліків 

– Іноземних мов 

– Клінічної лабораторної 

діагностики 

– Клінічної фармакології та  

клінічної фармації 

– Косметології та аромології 

– Медичної хімії 

– Нутриціології та 

фармацевтичної броматології 

– Організації та економіки 

фармації 

– Органічної хімії 

– Патологічної фізіології 

– Промислової фармації 

– Процесів та апаратів хіміко-

фармацевтичних виробництв 

– Соціальної фармації 

– Технології ліків 

– Товарознавства 

– Лікарської та аналітичної 

токсикології 

– Українознавства та латинської 

мови 

– Управління та економіки 

підприємства 

– Управління якістю 

– Фармакоекономіки 

– Фармакоінформатики 

– Фармакотерапії 

– Фармакології та лікарської 

токсикології 

– Фармацевтичного маркетингу 

та менеджменту 

– Фармацевтичної хімії 

– Фізики 

– Фізичної та колоїдної хімії 

– Хімії природних сполук 

та 3 опорних кафедри післядипломної освіти Інституту підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ: 

– Управління та економіки фармації 

– Загальної фармації та безпеки ліків 

– Якості, стандартизації і сертифікації ліків. 

Організаційно-методична та навчально-методична робота опорних 

кафедр НФаУ здійснювалась відповідно до плану роботи кафедр на 

навчальний рік і була спрямована на підвищення методичного рівня 

навчального процесу всіх споріднених кафедр фармацевтичних 

факультетів вищих навчальних медичних закладів і надання їм 

консультативної та інформаційної допомоги. Для обміну та узагальнення 

досвіду були організовані та проведені робочі науково-методичні наради, 

спільні засідання завідувачів опорних, однопрофільних кафедр ВНЗ МОЗ 

України, науково-методичні семінари, де розглядалися питання 

вдосконалення освітнього процесу. 

Велика увага приділяється навчально-методичному забезпеченню 

дисциплін та створенню навчальних програм; підручників; навчальних 
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посібників. Опорні кафедри НФаУ успішно застосовують ефективну 

форму обміну досвідом – підготовка, проведення та всебічне обговорення 

показових і відкритих різних за формою навчальних занять. 

Розробка стандартів  

Проведена робота з розробки стандартів вищої освіти спеціальності 

226 «Фармація» за освітніми рівнями молодший бакалавр, магістр та за 

освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD). 

Персональний склад робочої групи для формування пропозицій до 

стандартів вищої освіти за спеціальністю Фармація галузі знань ―Охорона 

здоров‘я‖ затверджений наказом МОЗ України від 06.11.2015 р. № 733. 

Самостійна робота студентів 

Невід‘ємною складовою організації освітнього процесу є самостійна 

робота студентів, яка забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

В структурі навчальної дисципліни самостійна та індивідуальна 

робота входять до змістового модулю. Робочою програмою навчальної 

дисципліни визначаються зміст, форми та види самостійної та 

індивідуальної роботи, критерії оцінювання, умови виконання тощо.  

Повний перелік завдань для самостійної та індивідуальної роботи, їх 

оцінка, терміни та умови виконання розробляються викладачем, 

погоджуються у встановленому порядку та доводяться до відома студентів 

на початку вивчення модуля. 

Для організації самостійної роботи студентів створено нормативне, 

навчально-методичне, інформаційне забезпечення, відповідна матеріально-

технічна база та комп‘ютерне обладнання. 

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: 

– Положення про самостійну роботу студентів у НФаУ;  

– Самостійна робота студентів: методрекомендації для викладачів; 

– Навчально-методичний посібник «Фармацевтична освіта України. 

Роль та завдання самостійної роботи»; 

– тексти лекцій на паперових та електронних носіях; 

– теми курсових та дипломних робіт; 

– банки тестових завдань з відповідями. 

Інформаційне забезпечення: 

– бібліотечний фонд становить 554000 тис. примірників (в т.ч. 

підручники та посібники на CD); 

– формування бази даних за темами, модулями СРС в бібліотеці та на 

кафедрах; 

– ознайомлення студентів з СРС з джерелами інформації; 

– щорічне поповнення фонду. 

Матеріально-технічне та комп’ютерне забезпечення 

самостійної роботи: 

– наукова бібліотека НФаУ (читальні зали, широкий асортимент 

навчальної та наукової літератури, доступ до електронних баз даних); 
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– комп‘ютерні класи – 38 ,постійне оновлення комп‘ютерного парку; 

– доступ до мережі Internet; 

– забезпечення навчального процесу сучасними технічними засобами;  

– створення класів (куточків) для самостійної роботи на кафедрах; 

– аудиторії для СРС в університеті та гуртожитках. 

Ліцензійні тестові іспити  

Згідно Положення про систему ліцензійних іспитів фахівців з вищою 

освітою галузей знань ―Медицина‖ і ―Фармація‖, затвердженого наказом 

МОЗУ від 14.08.98 № 251, з метою встановлення відповідності рівня 

професійних знань і вмінь студентів вищого фармацевтичного закладу 

освіти (фармацевтичних факультетів) мінімально необхідному рівню 

кваліфікації відповідно до державних кваліфікаційних вимог запроваджені 

ліцензійні інтегровані іспити: 

 у галузі знань «Фармація» спеціальностей 7.12020191 «Фармація», 

7.12020102 «Клінічна фармація», 7.12020104 «Технологія парфумерно-

косметичних засобів»,  

 у галузі знань «Медицина» напряму підготовки 6.120102 

«Лабораторна діагностика», спеціальності 8.12010007 «Лабораторна 

діагностика». 

Результати складання студентами ліцензійних іспитів «Крок» є 

рейтинговим показником якості освітньо-виховного процесу університету.  

Для формування бази тестових завдань у 2016 р. експерти НФаУ 

брали участь у фаховій експертизі банку тестових завдань «Крок 1 

Фармація» «Крок 2 Фармація», «Крок 2 Лабораторна діагностика» у 

Центрі тестування при МОЗ України, м. Київ. 

Експертами НФаУ у 2016 р. розроблені 1683 нових тестових 

завдання українською, російською, англійською мовою (для 

спеціальностей: Фармація Крок 1 – 349,  Крок 2 – 200, Крок-3 – 221; 

Клінічна фармація Крок 2 – 200;  Технологія парфумерно-косметичних 

засобів Крок 2 – 200;  Лабораторна діагностика Крок Б – 137, Крок 2 – 162. 

Уперше фахівці університету розробили тести для наповнення банку 

тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок 3 Фармація».  

У 2016 н.р. в університеті проведено наступні ліцензійні іспити: 

10.02.2016  р. Крок 2 Лабораторна діагностика.  

31.05.2016 р. Крок 2 Фармація, Крок 2 Клінічна фармація. Крок 2 

Технологія парфумерно-косметичних засобів. 

25.06.2016 р. Крок 1 Фармація для студентів заочної форми навчання 

(пілотний іспит). 

04.10.2016 р. Крок 1 Фармація, для студентів спеціальності 

«Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Клінічна 

фармація».  
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Динаміка результатів складання ліцензійних інтегрованих іспитів  

Назва іспиту Рік 
Кількість 

студентів 

Середній 

бал 

Місце у 

рейтингу 

ВНЗ 

Крок 1 Фармація 

 

2007 443 63,3 11 

2008 398 64,8 8 

2009 312 76,3 4 

2010 332 83,5 4 

2011 284 72,2 8 

2012 283 73,3 4 

2013 354 66,2 5 

2014 176 79,1 5 

2015 395 69,5 8 

 2016 484 75,3 9 

Крок 2 Фармація 

2009 426 72,6 8 

2010 396 79,1  8 

2011 314 83,1 8 

2012 318 81,3 6 

2013 279 85,4 6 

2014 256 87,0 2 

2015 372 81,0 11 

2016 167 80,8 10 

Крок 2 Клінічна фармація 
2015 13 80,5 2 

2016 6 84,8 – 

Крок 2 Технологія парфумерно-

косметичних засобів 

2015 37 81,1 2 

2016 13 92,7 – 

Крок Б Лабораторна діагностика 
2015 54 70,8 – 

2016 61 86,4 – 

Крок 2 Лабораторна діагностика 
2015 13 69,1 – 

2016 23 75,4 – 

Впровадження системи управління якістю (СУЯ) 

Одним із нових напрямів діяльності університету для забезпечення 

належної підготовки фахівців є впровадження сучасних принципів 

управління якістю, покладених в основу стандартів ISO серії 9000 і 

концепції TQM. Зокрема, керівництвом НФаУ реалізується процесний 

підхід до управління всіма видами діяльності, що впливають на 

відповідність освітніх послуг встановленим вимогам. 

З 2015 р. згідно наказу ректора НФаУ від 30.04.2015 р. №321К 

функціонує відділ управління якістю для забезпечення результативності 

системи управління якістю в НФаУ, удосконалення та гармонізації 

внутрішніх процесів шляхом їх моніторингу й чіткої регламентації із 

залученням кращого вітчизняного та світового досвіду в галузі управління 

якістю, стандартизації і сертифікації. 

Підрозділ підпорядкований першому проректору НФаУ, професору 

А.А. Котвіцькій, яка є Представником керівництва з якості. 

У 2015 р. НФаУ вперше пройшов сертифікаційний аудит Системи 

управління якістю (СУЯ) в міжнародній системі сертифікації DQS, яким 
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засвідчується відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008. 

5-7 квітня 2016 р. відбувся черговий наглядовий аудит, який 

проведено органами сертифікації «ПРИРОСТ» та DQS Group і прийнято 

позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності 

системи управління якістю Національного фармацевтичного 

університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.  

Під час аудиту була проаналізована вся документація СУЯ, 

діяльність адміністративних і допоміжних структурних підрозділів, а 

також кафедр НФаУ. Загалом було піддано аудиту понад 20 процесів, які 

забезпечують функціонування СУЯ Університету. 

Рейтингова система оцінки  

діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників 

У рамках внутрішнього моніторингу якості надання освітніх послуг 

запроваджено процедуру щорічного рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр університету. 

З метою належного навчально-методичного та кадрового 

забезпечення навчального процесу НФаУ, на підставі Закону України від 

01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» та відповідно до вимог наказу 

МОЗ України від 22.11.2013 р. № 1000 «Про рейтингове оцінювання 

діяльності вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України» в Університеті розроблено: 

- Положення «Про рейтингове оцінювання діяльності кафедр 

Національного фармацевтичного університету»; 

- Положення «Про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників Національного фармацевтичного університету». 

Основними складовими у визначенні рейтингу стали такі напрями 

діяльності: навчально-методична робота; наукова діяльність; кадрова 

політика; міжнародне, державне та галузеве визнання, громадська, 

організаційна та виховна діяльність. 

Результати Рейтингу кафедр та науково-педагогічних працівників за 

2015/2016 н.р. були оголошені на засіданні Вченої ради університету 

30.09.2016 р. та розміщено на офіційному сайті НФаУ.  

Кафедри – лідери (1 місце) рейтингу 2015/2016 н.р. за номінаціями:  

Номінація «Краща кафедра НФаУ»–  Технології ліків; 

Номінація «Краща кафедра за напрямом підготовки»;  

• хімічного напряму – Фармакогнозії;  

• технологічного напряму - Технології ліків;  

• медико-біологічного напряму – Біології;  

• фізико-математичного та інженерного напряму – Фізики;  

• економіко-управлінського напряму - Управління та економіки 

підприємства;  

• гуманітарного напряму - Гуманітарних наук; 

Номінація «Краща випускова кафедра НФаУ» - Технології ліків; 

Номінація «Краща кафедра факультету»;  

• фармацевтичного факультету №1 – Товарознавства;  
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• фармацевтичного факультету №2 – Фармакогнозії;  

• фармацевтичного факультету №3 – Технології ліків;  

• медико-фармацевтичного факультету – Фармакоекономіки;  

• факультету промислової фармації, управління та 

адміністрування - Управління та економіки підприємства;  

• факультету з підготовки іноземних громадян - Заводської 

технології ліків. 

Номінація «Кращий завідувач кафедри» 1 місце – Ярних Т. Г.;  

Номінація «Кращий професор НФаУ» 1 місце – Блажеєвський М.Є.;  

Номінація «Кращий доцент НФаУ» 1 місце – Рухмакова О. А.;  

Номінація «Кращий асистент НФаУ» 1 місце – Литвиненко Г. Л.  

Практична підготовка студентів 

Фармацевтична галузь вимагає від системи професійної освіти таких 

фахівців, які відразу, без адаптаційного періоду, могли б якісно виконувати 

професійні обов‘язки. В таких умовах суттєво зростає роль практичної 

підготовки студентів впродовж усього терміну навчання.  

У 2016 р. навчально-методичне керівництво практикою здійснювали 

24 кафедри. Організаційне керівництво відбувалося за участю 29 

відповідальних осіб за керівництво практикою від кафедр.  

Практичні заняття у виробничих умовах 
З метою удосконалення якості практичної підготовки у 2016 р. для 

студентів першого курсу спеціальностей Фармація, Клінічна фармація, 

Технологія фармацевтичних препаратів впроваджена нова форма її 

організації: практичні заняття у виробничих умовах. Навчання для 

студентів першого курсу було організовано таким чином, що чотири дні 

вони знаходилися в аудиторіях та лабораторіях університету, а один – на 

базах аптек (для спеціальностей Фармація, Клінічна фармація) та 

фармацевтичних підприємств (для спеціальності Технологія 

фармацевтичних препаратів) під безпосереднім керівництвом викладачів 

кафедр: ОЕФ, АТЛ ім. Д.П. Сало, технології ліків, соціальної фармації, 

промислової фармації.  

Як бази практики використано 9 аптечних закладів (ПраТ 

«Харківаптека-2», КЗОЗ Аптека № 195, ДКЗОЗ Аптека № 200, Мережа 

аптек «Аптека Доброго Дня», ТОВ «Аметрин», ТОВ «Прана-фарм», ТОВ 

«ФК Магнолія», ТОВ «Аптека № 9», ТОВ «Леда») та 3 фармацевтичних 

підприємства (ПАТ «ХФЗ «Червона Зірка», Стома, ТОВ «ФК» Здоров'я) м. 

Харкова.  

Загальна кількість баз практики складає 219, серед них 129 

аптечних закладів (у т.ч. фармацевтичні фірми та контрольно-аналітичні 

лабораторії), 32 лісових господарств, 16 хіміко-фармацевтичних заводів, 4 

підприємства біотехнологічного профілю, 3 парфумерно-косметичних 

підприємств, косметичних салонів та кабінетів, 27 лікувально-

профілактичних закладів (ЛПЗ), медичних центрів, клініко-діагностичних 

лабораторій, 6 навчальних закладів, 8 НДІ. 



 14 

Співпраця університету з аптечними закладами і 

підприємствами з питань практичної підготовки студентів. 

Потенційні роботодавці зацікавлені у підвищенні якості навчання і 

активно співпрацюють з університетом у різних напрямках: 

– спільно з відділом зв‘язків із громадськістю та пресою НФаУ 

розміщено 18 логотипів компаній на сайті НФаУ; 

– залучено 19 компаній до освітньої діяльності; 

– проведено 30 заходів (лекції, практичні семінари, тренінги, майстер-

класи) як на базі НФаУ так і на підприємствах; 

– задіяні 8 кафедр: біотехнологія, ОЕФ, ЗТЛ, ФММ, фізична та 

колоїдна хімія, управління та економіка підприємства.  

22 грудня 2016 р. проведено навчально-методичний семінар для 

відповідальних за практику від аптек м. Харкова. 

Науково-практична конференція з практики проведена 14 квітня 

2016 р., де були розглянуті напрями співробітництва університету з 

підприємствами, установами, організаціями фармацевтичної галузі з 

питань підвищення якості професійно-практичної підготовки фахівців 

фармації, оцінені результати проходження практики студентів, обговорені 

аспекти практичної підготовки. Доповіді були представлені 

представниками: ПФ «Гамма-55» Аптечна мережа 9-1-1 (м. Харків), 

Аптеки № 1 клінічної лікарні «Феофанія» (м. Київ), ПАТ «Фармак» (м. 

Київ), ТОВ «Серв‘є Україна (м. Київ), ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми), 

Корпорації «Юрія-Фарм (м Київ); викладачами кафедр управління якістю 

та технології ліків; студентами університету (від кафедр: соціальної 

фармації, заводської технології ліків, фармацевтичного маркетингу і 

менеджменту, фармакоекономіки, організації та економіки фармації); 

студентами Коледжу НФаУ. 

Профорієнтаційний тиждень. 11-16 квітня 2016 р. відбувся 

профорієнтаційний тиждень «Будуємо кар‘єру разом» для студентів НФаУ 

та Коледжу НФаУ, який включав Ярмарок вакансій, Ярмарок 

спеціальностей та 13 тематичних семінарів.  

«Ярмарок вакансій НФаУ-2016». 15 квітня 2016 р. відбувся 

щорічний Ярмарок вакансій за участю фармацевтичних компаній України 

з використанням стендового обладнання, запрошенням роботодавців та 

облаштуванням сектора служби зайнятості (психологічне тестування, 

вакансії по Україні, складання професійного резюме, техніка співбесіди з 

роботодавцем). Учасники Ярмарку вакансій представили 350 вакансій, 

серед яких: аптечні заклади – ПФ «ГАММА-55», ТОВ «Мед-сервіс 

Харків», ТОВ «Фармастор» Мережа аптек «Аптека Доброго Дня», ТОВ 

«Прана-Фарм», Комунальні аптеки міста Харкова; вітчизняні виробники 

лікарських засобів – ТОВ «Кусум Фарм», фармацевтична компанія «Юрія-

Фарм»; біотехнологічні підприємства – ТОВ «ТЕХНОКОМ»; 

представництва іноземних фармацевтичних компаній – ТОВ Серв'є 

Україна, ТОВ «Реккітт Бенкізер Україна»; тренінгові центри – TOB «SV 

TRADE», Тренінг-центр «Работа мечты»; соціальні партнери — 
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Харківська обласна служба зайнятості, Studex LLC, ТОВ «Глобал Білгі», 

Контакт-центр «Dealist»; інтернет портали – Інтернет-служба «Робота у 

Харкові». 

Навчально–тренінгові центри, лабораторії, класи
 
НФаУ 

На виконання Наказу МОЗУ № 579 від 30 липня 2012 р. з метою 

забезпечення належної підготовки та організаці проведення освітнього 

процесу, створення умов з оволодіння студентами практичними навичками 

відповідно до Дерржавних стандартів вищої фармацевтичної та медичної 

освіти в університеті створено та використовуються в освітньому процесі 

та при Державній атестації 17 кафедральних (міжкафедральних) 

тренінгових лабораторій (класів) практичної підготовки на 460 місць, 

загальна площа приміщень 635,5 м
2 
 (Наказ НФаУ № 52 від 04.02.2013) 

Всеукраїнська студентська олімпіада 
З метою вдосконалення роботи з обдарованою студентською 

молоддю та згідно з положенням про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади впродовж 2015-2016 н. р. на базі Національного 

фармацевтичного університету було проведено перший етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

 з п’яти спеціальностей: «Фармація», «Економіка підприємства», 

«Біотехнологія», «Менеджмент організацій та адміністрування», 

«Маркетинг»; 

 з дванадцяти навчальних дисциплін: латинська мова, українська 

мова, англійська мова, фармакологія, неорганічна хімія, медична біологія, 

безпека життєдіяльності, основи охорони праці, мікробіологія, 

неорганічна, аналітична та органічна хімія. 

У І етапі Олімпіади приймали участь 246 студентів, з них 34 стали 

переможцями, нагородженими дипломами, 18 студентів відмічені 

заохочувальними грамотами за відмінні знання з окремих дисциплін. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проходив у базових 

ВНЗ України. 20 студентів НФаУ брали участь в олімпіаді з десяти 

дисциплін та спеціальностей і показали наступні результати: 

 
Спеціальність 

(дисципліна) 

База проведення Місця студентів 

НФаУ 

Економіка підприємства Полтавський національний технічний 

університет 

16 та 19 місця 

Фармакологія Одеський державний мед. університет 3 та 15 місця 

Українська мова Харківський національний пед. 

університет ім. Г.С.Сковороди 

15 місце 

Менеджмент організацій 

та адміністрування 

Полтавський національний технічний 

університет 

10 місце 

Хімія Український державний хіміко-

технологічний університет 

6 місце 

Маркетинг Київський національний економічний 

університет 

14, 29 місце 

Фармація Львівський державний мед. університет 4 та 6 місця 
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Латинська мова Львівський державний мед. університет 2 та 3 місця, 1 в 

командному заліку 

Біотехнологія Національний університет харчових 

технологій 

3 командне місце 

Мікробіологія Національний медичний університет ім. 

О.О.Богомольця 

8 та 12 місце 

 

 

 

п. 3.2. Виконання державного замовлення та договірних 

зобов’язань з підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, в тому 

числі за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Виконання державного замовлення та договірних зобов‘язань з 

підготовки фахівців для потреб охорони здоров‘я відбувалось відповідно 

до наказу МОЗ України № 761 від 26.07.16 р. «Про державне замовлення 

на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення 

кваліфікації лікарів та провізорів у 2016 р.». Загальний план прийому 

студентів на місця за державним замовленням на 1 курс денної форми 

навчання за освітньою програмою «Фармація» спеціальності 226 «Фармація» 

за освітнім ступенем магістра становив 20 місць.  

Для забезпечення відкритості та прозорості вступної кампанії 2016 р. 

на сайті університету – www.nuph.edu.ua – своєчасно висвітлювалась така 

інформація: ліцензія на надання освітніх послуг; сертифікати про 

акредитацію; наказ про склад приймальної комісії, «Положення про 

приймальну комісію», «Положення про апеляційну комісію», план 

прийому на денну та заочну форми навчання, рішення приймальної комісії, 

«Правила прийому до НФаУ в 2016 р.», «Правила прийому до Коледжу 

НФаУ в 2016 р.», телефони гарячої лінії «вступна кампанія у ВНЗ» - 

МОНУ та МОЗУ, ГУОН ХОДА; телефони, електронна пошта, графік 

роботи приймальної комісії; телефон для звернень з приводу переводу до 

інших внз, телефон підготовчих курсів НФаУ; інформація про «Дні 

відкритих дверей», кількість місць державного замовлення; вартість 

навчання за спеціальностями, зразок договору про підготовку фахівців, 

реквізити університету, перелік документів для вступу, перелік конкурсних 

предметів  та ін.  

Прийом документів на навчання та зарахування були проведені 

відповідно до чинного законодавства України, Правил прийому до НФаУ в 

2016 р. (зі змінами). 

На засіданні приймальної комісії (прот. № 21 від 27.07.2016) 

проведений розподіл місць держаного замовлення: 

 10 місць, з них 1 для вступників за квотами,  - для осіб, які вступають 

на базі повної загальної середньої освіти;  

 10 місць, з них 1 для вступників за квотами, - для осіб, які вступають 

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

спеціальності «Фармація». 

http://www.nuph.edu.ua/
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На місця за державним замовленням за освітньою програмою 

«Фармація» було подано 1212 заяв. Загальний конкурс склав понад 60 осіб 

на одне місце. 

Результати зарахування за конкурсом: 
Спеціальність План Подано заяв Конкурс Зараховано 

Вступ на базі повної загальної 

середньої освіти 
10 1136 113,6 10 

Вступ на базі ОКР «молодший 

спеціаліст» 
10 76 7,6 10 

Разом: 20 1212 60,6 20 

До участі у конкурсі за квотами на місця державного замовлення за 

освітньою програмою «Фармація» на базі повної загальної середньої освіти 

було допущено 11 абітурієнтів. Конкурс склав 11 осіб на місце. 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 

здійснювалось в Єдиній державній електронній базі з питань освіти у межах 

обсягу державного замовлення за найвищим пріоритетом. Результати 

конкурсу, отримані з ЄДЕБО 1 серпня, розглянуті та затверджені на 

засіданні приймальної комісії (прот. № 23 від 01.08.2016). Список  

рекомендованих до зарахування із зазначенням кількості балів та умов 

участі у конкурсі було розміщено на офіційному сайті університету та на 

інформаційних стендах приймальної комісії. Інформація щодо надання 

відповідного статусу абітурієнтам (допущений до участі у конкурсі, 

рекомендований до зарахування, до наказу) своєчасно та повністю 

вносилась до Єдиної бази, а з неї до інформаційної системи «Конкурс». 

План прийому на місця за державним замовленням виконано в 

повному обсязі. За наказами № 403 від 05.08.2016 р. (прот. № 25 від 

05.08.2016) та № 417 від (прот. № 30 від 12.08.2016) на місця за державним 

замовленням зараховано 20 осіб, з них: 

 за квотою – одна особа: 
№ Шифр ПІБ Бали Квота 

1 А1339,  

дФ-785 

Кормановська Дар`я 

Андріївна 

168,65 Діти, позбавлені батьківського піклування 

 з числа осіб пільгових категорій – 2 особи:  
№ Шифр Прізвище Ім`я По-батькові Бали Пільга 

1 А264,  

дФ-175 

Хаблак Яна Вадимівна 168,45 Діти учасників бойових дій із числа осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та брали 

участь в антитерористичній операції 

2 А1529,  

дФ-864 

Долгополий Владислав 

Сергійович 

156,5 Дитина-інвалід 

 

Накази про зарахування за державним замовленням та за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб сформовані, роздруковані та верифіковані в 

ЄДЕБО.  

Понад план зарахування не проводилось.  



 18 

Прийом студентів НФаУ у 2016 календарному році 
Вечірня 

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

спеціаліст 65 65

магістр 20 318 14 22 760 37 1171

іноз. магістр 329 8 15 352

вітч. магістр 20 11 31

іноз. магістр 6 6

Технології парфумерно-

косметичних засобів
вітч. магістр 39 1 57 97

вітч. магістр 26 3 10 39

іноз. магістр 0

бакалавр 48 48

магістр 39 39

бакалавр 1 1

магістр 0

Біотехнологія вітч. бакалавр 17 1 18

Промислова 

біотехнологія
вітч. магістр 4 4 4 12

Фармацевтична 

біотехнологія
вітч. магістр 19 19

вітч. бакалавр 11 8 19

іноз. бакалавр 1 1

Економіка підприємства (за 

вед)
вітч. магістр 10 8 18

Менеджмент вітч. бакалавр 5 5

Менеджмент організацій і 

адміністрування ( за вед)
вітч. магістр 0

Логістика вітч. магістр 3 1 3

спеціаліст 9 9

магістр 5 17 25 47

іноз. магістр 1 1

074 Публ. 

упр-ня та 

адмініструва

ння

Адміністративний 

менеджмент
вітч. магістр 11 3 19 33

бакалавр 3 3 6

магістр 10 6 16

01 Освіта
011 Науки 

про освіту

Педагогіка вищої 

школи
вітч. магістр 2 11 23 36

817 133

60 2093

Вечірня 

бюджет контракт 

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. цикл 

навчання

вітч.
молодший 

спеціаліст
344 220 564

іноз.
молодший 

спеціаліст
1 1

вітч. бакалавр 17 17

Аналітичний контроль 

якості хімічних 

лікарських сполук
вітч.

молодший 

спеціаліст
24 24

Виробництво 

фармацевтичних 

препаратів
вітч.

молодший 

спеціаліст
21 21

0 407 0 0 220 0 627

0 627

20 1224 133 60 1086 197 2720

60 2720

Якість, 

стандартизація та 

сертифікація

контракт бюджет 

Університет

контракт контракт 

ЗаочнаДенна 

Всього

вітч.

Лабораторна 

діагностика

іноз.

Фармація
вітч.

Клінічна фармація

Технології 

фармацевтичних 

препаратів

Всього по університету

Коледж НФаУ

2
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407 220

1377

Всього по Коледжу

1283
РАЗОМ

Всього

950

970

60 866 197

1063

2092

Спеціаль

ність

Галузь 

знань

контракт контракт 

Освітня програма
Освітній ступінь, 

освітньо-

кваліф.рівень

Економіка 

підприємства

Денна Заочна

20
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Випуск студентів НФаУ у 2016 календарному році 
 

Спеціальність 
Рівень 

підготовки 

Денна  Вечірня  Заочна 

Всього 
бюджет  контракт  контракт  бюджет  контракт  

Університет 

Фармація 
вітч. 

спеціаліст 22 137 – – 879 1038 

магістр – 43 49 – 24 116 

іноз. магістр – 275 – – 14 289 

Технологія парфумерно-
косметичних засобів 

спеціаліст - 13 – – 57 70 

магістр – – 2 – - 2 

Клінічна фармація 
вітч. 

спеціаліст - 6 – – 20 26 

магістр – 1 5 – 3 9 

іноз. магістр –  – – – - 

Технологія 
фармацевтичних 

препаратів 
вітч. 

спеціаліст - 13 – – 18 31 

магістр – 5 – – - 5 

Промислова біотехнологія 
бакалавр – 28 – – 6 34 

магістр - 3 7 - 7 17 

Фармацевтична біотехнологія магістр – 25 – – – 25 

Лабораторна 

діагностика 

вітч. 
бакалавр  58 – – – 58 

магістр – 17 – – – 17 

іноз. магістр  1    1 

Економіка підприємства 

бакалавр – 16 – – 11 27 

спеціаліст – – – –  - 

магістр  – 23 – – 4 27 

Маркетинг 
бакалавр – 12 – – 8 20 

магістр  – 16 – – 5 21 

Менеджмент організацій 

бакалавр – 3 – – 2 5 

спеціаліст – – – – 9 9 

магістр – 5 – – – 5 

Логістика магістр  2 – – – 2 

Якість, 
стандартизація та 

сертифікація 

вітч. 
спеціаліст – 4 4 – 13 21 

магістр – 21 25 – 23 69 

іноз. магістр – 3 – – 1 4 

Педагогіка вищої школи магістр – 7 15 – 18 40 

Адміністративний 
менеджмент 

вітч. магістр – 14 8 – 6 28 

Всього по університету 
22 751 115 – 1128 

2016 
773 115 1128 

Коледж 

Фармація 

вітч. 
молодший 
спеціаліст 

- 360 – – 272 632 

іноз. 
молодший 
спеціаліст 

– 3 – – 3 6 

вітч. бакалавр – - – – – - 

Аналітичний контроль якості 
хімічних дікарських сполук 

молодший 
спеціаліст 

– 24 – – – 24 

Виробництво 
фармацевтичних препаратів 

молодший 
спеціаліст 

– 37 – – – 37 

Всього по Коледжу 
- 424 – – 275 

699 
424 – 275 

РАЗОМ 
22 1175 

115 
– 1403 

2715 
1197 1403 
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Контингент студентів НФаУ (станом на 01.01.2017) 
Вечірня 

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

спеціаліст 75 1486 5 8 2833 257 4664

магістр 20 316 13 21 729 72 1171

спеціаліст 1 9 9 19

магістр 1222 12 160 2 1396

вітч. спеціаліст 91 133 224

вітч. магістр 20 11 4 35

іноз. спеціаліст 1 1

іноз. магістр 6 6

вітч. спеціаліст 108 222 330

вітч. магістр 38 1 55 1 95

іноз. спеціаліст 1 1

іноз. магістр 1 1

вітч. спеціаліст 63 107 170

вітч. магістр 25 3 10 2 40

іноз. спеціаліст 0

іноз. магістр 5 1 6

бакалавр 144 144

магістр 83 83

бакалавр 5 5

магістр 2 2

Біотехнологія вітч. бакалавр 98 37 135

Промислова біотехнологія вітч. магістр 9 4 5 18
Фармацевтична 

біотехнологія
вітч. магістр 21 21

вітч. бакалавр 43 25 68

іноз. бакалавр 1 1
Економіка підприємства (за 

вед)
вітч. магістр 18 14 32

Менеджмент вітч. бакалавр 22 10 32

вітч. магістр 3 5 8

іноз. магістр 1 1

Логістика вітч. магістр 5 1 6

спеціаліст 31 31

магістр 5 15 47 67

іноз. магістр 1 1 2
074 Публ. упр-

ня та 

адмініструван

ня

Адміністративний 

менеджмент
вітч. магістр 11 3 31 45

бакалавр 16 10 26

магістр 14 16 30

вітч. магістр 2 11 40 53

іноз. магістр 1 1

3712 212

57 8970

Вечірня 

бюджет контракт бюджет 

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

поч. цикл 

навчання

заверш. 

цикл 

навчання

вітч. молодший 

спеціаліст
862 505 1367

іноз.
молодший 

спеціаліст 3 3 6

вітч. бакалавр 17 17
Аналітичний контроль якості 

хімічних лікарських сполук вітч.
молодший 

спеціаліст 63 63

Виробництво фармацевтичних 

препаратів вітч.
молодший 

спеціаліст 73 73

0 1018 0 0 508 0 1526

0 1526

96 4730 212 57 8 4862 531 10496

57 104965401

Технології 

парфумерно-

косметичних засобів

Технології 

фармацевтичних 

препаратів

4893

Всього

вітч.

вітч.

Заочна

вітч.

Всього по університету

контракт бюджет 

Університет

контракт контракт 

Денна 

Спеціаль

ність

бюджет 

вітч.
Лабораторна 

діагностика
іноз.

Фармація

іноз.

Клінічна фармація

011 Науки 

про освіту

Педагогіка вищої 

школи
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Економіка

Маркетинг

Якість, 
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Всього
контракт 

Денна 

075 

Маркетинг

4354
3924

01 Освіта

РАЗОМ

Заочна

Коледж НФаУ
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Фармація

1018 508

5038

Всього по Коледжу

89708 531

контракт 

57

4020

96

Галузь 

знань
Освітня програма

Освітній ступінь, 

освітньо-

кваліф.рівень

Економіка 

підприємства
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Державний розподіл випускників, які навчаються за державним 

замовленням. 

Працевлаштування випускників державних вищих закладів освіти 

здійснюється згідно наказу МОЗ України №367 від 25.12.1997 р. 

Працевлаштування випускників НФаУ 2016 р., які навчаються за 

державним замовленням, здійснюється у відповідності з планом 

працевлаштування випускників. Засідання комісії з працевлаштування 

заплановано на 26.01. 2016 р. за участі представника МОЗУ ( начальник 

управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки МОЗ України 

Григоровська С. В.). 

При розподілі враховуються інтегровані рейтингові показники 

випускників (академічна успішність, активність у науково- дослідній і  

громадській роботі). Здійснюється належний контроль за доіздом до міст 

призначення на роботу. 

 

Виконання плану працевлаштування випускників НФаУ 2016 р. в. 

Інформація про доїзд до місця призначення випускників 2016 р. 

випуску спеціальності – «Фармація» станом на 01.10.2016 р.: 

Спеціальність «Фармація» 

Області 
Направлено 

осіб 

Прибуло за місцем 

призначення 
Не доїхали 

Житомирська 1 1 - 

Запорізька 1 1 - 

Івано -Франківська 2 2 - 

Київська 2 1 Котельва І.В. - Департамент 

охорони здоров‘я Київської обл 

держ адміністрації, м. Київ 

(виїхала з країни) 

Луганська 1 0 Вольвак А.М. 

КП «Луганська обласна «Фармація 

Північ», Луганська область, м. 

Сєвєродонецьк 

(виїхала з країни) 

 

Область 

Направлено випускників 

Кількість 

З них 

мають правові підстави 

(пільговики) 

За цільовим 

направленням 

Івано-Франківська 1   
Житомирська 1   
Запорізька 2   
Луганська 1   
Одеська 1   
Полтавська 2   
Рівненська 2  2 
Сумська 6  2 
Харківська 3 Х-в   
Черкаська 1   
Чернігівська 2 1 інв. 1 

Всього: 22 1 інв. 5 
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Одеська  0 0 - 

Полтавська 2 2 - 

Рівненська 2 1 Артюшкевич Т.М. - 

КП «Міжлікарняна аптека» 

Рівненської районної ради, 

(виїхала з країни) 

Сумська 3 3 - 

Харківська 2 2 - 

Черкаська 1 1 - 

Чернігівська 2 2 - 

Заклади освіти 

НФаУ 

1 1 - 

Самостійне 

працевлаштування 

2 0 Колесник А.С.- (декретна 

відпустка) 

Васильченко Ю.О. (мати – 

одиначка, дитина до 3 років) 

Разом 22 17  

 

 

 

п. 3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, 

виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури 

наукових підрозділів, спрямоване на забезпечення розвитку 

пріоритетних напрямів медичної, фармацевтичної науки; виконання 

державних освітянських програм у галузі вищої фармацевтичної 

освіти. 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – провідний 

вітчизняний центр розвитку фармацевтичної науки, що має потужний 

науковий потенціал, який дозволяє виконувати фундаментальні, прикладні 

наукові дослідження та розробки зі створення нових лікарських засобів від 

синтезу біологічно активної молекули до впровадження лікарського засобу 

у виробництво. НФаУ посідає провідне місце у реалізації державної 

політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців 

для наукоємної фармацевтичної галузі. 

Науково-дослідна частина НФаУ забезпечує керівництво та 

координацію виконання науково-дослідної роботи університету, у 

напрямах: 

 координація виконання фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності; та науково-дослідних робіт, що 

виконуються за рахунок коштів замовників, за ініціативною тематикою 

кафедр та лабораторій; 

 запровадження інноваційних форм інтеграції науки і освіти; 

 сприяння впровадженню нових лікарських засобів НФаУ; 

 підготовка науково-педагогічних кадрів; 

 забезпечення охорони об'єктів інтелектуальної власності, зокрема 

інноваційних розробок університету; 

 метрологічне забезпечення навчальної та наукової діяльності; 
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 організація та участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, конгресах різного рівня; 

 заохочення провідних та молодих науковців НФаУ за досягнення у 

науці шляхом висунення кандидатур на отримання державних, 

регіональних, обласних, міських премій, стипендій та ін.; 

 функціонування Студентського наукового товариства та Ради 

молодих вчених, що сприяють інтеграції молодих учених на 

регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; 

 підготовка інформаційних видань щодо наукових досягнень НФаУ. 

 виявлення і запобігання (недопущення) випадків використання 

плагіату в усіх видах наукових та навчально-методичних праць (видань) 

серед науково-педагогічних працівників НФаУ, докторантів, аспірантів, 

здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук, магістрантів, 

студентів усіх форм навчання. 

Науково-дослідні роботи 

На базі НФаУ виконуються фундаментальні та прикладні науково-

дослідні роботи (НДР) із пріоритетних напрямів науки і техніки, 

фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України 

та договорів із вітчизняними та закордонними підприємствами, а також за 

кошти університету в рамках внутрішньої програми підтримки і сприяння 

розвитку науки. 

Виконання НДР за видами фінансування 

(станом на 01.12.2016 р.) 

Рік 

 

Кількість НДР, що 

виконувалися за рахунок 

коштів замовників 

НДР, які 

виконувались за 

рахунок 

Держбюджету 

Ініціативні 

НДР 
Всього 

2016 50 5 25 80 

Фінансування науково-дослідних робіт (тис. гривень) 

(станом на 01.12.2016 р.) 

Рік 
НДР, що виконувалися за 

рахунок коштів замовників 

НДР, які виконувались 

за рахунок 

Держбюджету 

Всього 

2016 3212,75 652,40 3758,17 

 

Науково-дослідні роботи НФаУ, які виконувались за рахунок коштів 

Державного бюджету України 

Науковцями НФаУ було отримано підтримку та фінансування 

МОЗ України 5 НДР за бюджетною програмою 2301020 «Дослідження, 

наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових 

кадрів у сфері охорони здоров‘я, фінансова підтримка розвитку наукової 

інфраструктури». 
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Фінансування НДР за рахунок Держбюджету України у 2016 р. 

Напрямок фінансування 
Фінансування, 

тис. гривень 

Фундаментальні наукові дослідження 226,00 

Прикладні наукові дослідження 426,40 

Всього 652,40 

 

На замовлення МОЗ України у 2016 р. в НФаУ проводилися: 

Фундаментальні дослідження: 

• «Створення супрамолекулярних нанокомплексів направленої 

дії на патогенні процеси в організмі». 

Термін виконання 2014-2016 рр., Обсяг фінансування у 2016 р. – 

105,00 тис. грн., Керівник: проф. Штриголь С.Ю. 

Створення інноваційних лікарських препаратів, що містять 

наноматеріали, є одним з найактуальніших завдань сучасної медицини та 

фармації, це повною мірою стосується препаратів для зовнішнього 

застосування. 

Метою науково-дослідної роботи є пошук, прогнозування та розробка 

супрамолекулярних комплексів, що мають направлену фармакологічну дію 

на окремі органи та тканини і є носіями речовин, що мають відповідний 

терапевтичний ефект. 

Отримані наукові результати виконання НДР у 2014-2016 рр.: 

 проведені теоретико-експериментальні дослідження наносрібла та 

супрамолекулярних нанокомплексів на його основі з метою стандартизації та 

використання як діючої речовини бактерицидної дії у складі лікарських форм; 

 проведено комплекс досліджень (фармакологічних, технологічних, 

аналітичних, мікробіологічних) щодо використання нанокомплексів срібла 

для створення стійких, біологічно та фармацевтично прийнятних 

лікарських форм, що містять наночастки металів, та їх використання у 

складі лікарського засобу антимікробної, протизапальної та 

ранозагоювальної дії для зовнішнього застосування; 

 вивчено властивості та взаємодію допоміжних та діючих речовин; 

 показано можливість та перспективність створення лікарського 

засобу для лікування інфікованих ран (ІІ-ІІІ фази ранового процесу), 

опіків, пролежнів, акне, для обробки шкіри навколо свищів, колостоми. 

Отримана наукова продукція за результатами виконання НДР у 

2014-2016 рр.: 

1. Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з 

наночастками срібла та глюкозаміном / Л.О.Булига, В.П.Черних, С.Ю. 

Штриголь, Б.О. Мовчан, Я.О.Бутко // Фармакологія та лікарська 

токсикологія. – 2015. – №2(43). – С.49-54. 

2. Изучение ранозаживляющего действия гелей с наночастицами 

серебра у животных с гнойными ранами / Л.А.Булыга, В.П.Черных, 

Б.А.Мовчан, С.Ю.Штрыголь, Я.А.Бутко, Е.А.Рубан, Т.В.Горбач // Вестник 

фармации. – 2015. – №2(68). – С.62-68. (Республіка Білорусь) 
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3. Alexander Kyrychenko, Oleksandr M. Korsun, Iurii I. Gubin, Sergiy 

M. Kovalenko, Oleg N. Kalugin. Atomistic Simulations of Coating of Silver 

Nanoparticles with Poly(vinylpyrrolidone) Oligomers: Ef-fect of Oligomer 

Chain Length J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (14), P.7888–7899 

4. Булига Л. О. «Експериментальне дослідження протизапальної дії 

комбінованого гелю з наночастками срібла та глюкозаміном» / Л. О. 

Булига, Я. О. Бутко / Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 1. – С. 58 – 62. 

5. Іванова К. С. Фармакологічне дослідження впливу гелів з різною 

концентрацією глюкозаміну на утворення рубця на моделі лінійної різаної 

рани у тварин / К. С. Іванова, Л. О. Булига, Я. О. Бутко // Український 

біофармацевтичний журнал. – 2016. – Т. 43, № 2– С. 50 – 52. 

6. Булига Л.О. Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки 

срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів 

/ Л. О. Булига,  К. С. Іванова, Я. О. Бутко //  "ScienceRise: Pharmaceutical 

Science". – 2016. – Т. 1,  № 1 – С. 46 – 51. 

7. 7. Булига Л. О. Гістологічні дослідження впливу гелів із 

наночастками срібла та глюкозаміном на загоєння інфікованих ран / Л. О. 

Булига, Я. О. Бутко,   Ю. Б. Лар‘яновська // Вісник фармації. – 2016. – Т. 

87, № 3 – С. 76 – 79. 

8. Пат. 92307 Україна, МПК A61K 9/06 (2006.01), A61K 33/38 

(2006.01), A61P 17/02 (2006.01), A61P 31/02 (2006.01), A61P 31/00. 

Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастинками срібла для 

лікування ран та запальних інфекційних захворювань / Б. Є. Патон, В. П. 

Черних, Б. О. Мовчан, Г. Г. Дідікін, С. М. Коваленко, Ю. І. Губін, С. Ю. 

Штриголь, Г. В. Зайченко, О. А. Рубан, Н. І. Філімонова, Я. О. Бутко, Л. О. 

Булига (Україна); Патон Борис Євгенович (UA); Національний 

фармацевтичний університет (UA). - № u201402559; заявл. 14.03.2014; 

опубл. 11.08.2014, бюл. № 15/2014 – 7 с. 

9. Пат. 113182 Україна, МПК A61K 9/06 (2006.01), A61K 33/38 

(2006.01), A61P 17/02 (2006.01), A61P 31/02 (2006.01), A61P 31/00. 

Фармацевтична композиція у формі гелю з наночастками срібла для 

лікування інфікованих ран та гнійно-запальних процесів / Б. Є. Патон, В. 

П. Черних, Б. О. Мовчан, Г. Г. Дідікін, С. М. Коваленко, Ю. І. Губін, С. Ю. 

Штриголь, Г. В. Зайченко, О. А. Рубан, Н. І. Філімонова, Я. О. Бутко, Л. О. 

Булига (Україна); Патон Борис Євгенович (UA); Національний 

фармацевтичний університет (UA). - № a201402560; заявл. 14.03.2014; 

опубл. 26.12.2016, бюл. № 24 – 9 с. 

10. Інноваційні перспективи використання нанокомпозиту срібла для 

місцевого лікування інфікованих ран / В. П. Черних, Б. Є. Патон, Б. О. 

Мовчан,С. Ю. Штриголь, Л.О. Булига, Я. О. Бутко, Г. В. Зайчен-ко, О. А. 

Рубан, Н. І. Філімонова, Г. Г. Дідікін // Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров‘я № 17-2016. – Укрмед-

патентінформ МОЗ України. – Випуск 12 з проблеми «Фармація». – К., 

2016. – 4 c. 
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11. Molecular Dynamics Simulations of Silver Nanoparticles Interacting 

with PVP: Force Field Model Development Oleksandr M. Korsun, Alexander V. 

Kyrychenko, Iurii I. Gubin, Sergey N. Kovalenko and Oleg N. Kalugin 

/Methods and Applications of Computational Chemistry / 5TH 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM Kharkiv, Ukraine, 1 - 5 July 2014 P. 122 

12. Доповідь на засіданні секції «Конструктивні та функціональні 

наноматеріали для медицини» Наукової ради з нових матеріалів при 

комітеті Міжнародної асоціації академій наук «Перспективи створення 

місцевого лікарського препарату з наносріблом для лікування ран та 

запальних захворювань шкіри» (Черних В.П., Мовчан Б.А., Штриголь 

С.Ю., Загайко А.Л., Дідікін Г.Г., Зайченко Г.В., Рубан О.А., Губін Ю.І., 

Губарь С.М., Філімонова Н.І., Бутко Я.О., Булига Л.О.), доповідач С.Ю. 

Штриголь, 25 травня 2015 р., Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 

НАН України. 

13. Доповідь на ІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Новітні досягнення 

біотехнології та нанофармакології»  «Дослідження впливу гелю, що 

містить наночастки срібла та глюкозамін, на загоєння ран різної етіології» 

(Л. О. Булига, С. Ю. Штриголь, Я. О. Бутко). – 22-23 жовтня 2015 р. – Київ. 

– С.20. Доповідач Л.О. Булига, 22 жовтня 2015 р., Київський національний 

авіаційний університет 

14. Булига Л. О. Експериментальне обґрунтування перспективи 

використання гелю з наночастками срібла для лікування інфікованих ран // 

Youth Nanobotech – 2014. Молодіжний форум з нанобіотехнологій: 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 

21-22 травня 2014 р. // Український науково-медичний молодіжний 

журнал. – 2014. – Т. 80, Спец. вип. № 3. – С. 49. 

15. Булига Л. О. Дослідження антимікробної активності нового гелю 

з наночастками срібла та глюкозаміном в умовах «in vivo» / Л. О. Булига, 

Н. І. Філімонова, Я. О. Бутко // Фармацевтическая микробиология и 

клиническая лабораторная диагностика : Материалы международной 

научно-практической конференции, Харьков, 27 ноября 2014 г. – Х. : 

НфаУ, 2014. – С. 123. 

16. Булыга Л. А. Исследование влияния гелей с наночастицами 

серебра на процесс заживления раны // Студенческий научный форум 

2015. Нанотехнологии в медицине. Успехи и риски : Материалы 

международной студенческой электронной научной конференции, 17 

февраля, 2015 г. Москва. – Международный   студенческий научный 

вестник. – 2015. – № 2 – С. 206-207. 

17. Ivanova K. S. Screening researcher of influence of gel with 

glycosamine on wound process / K. S. Ivanova, Y. A. Butko, L. A. Bulyga // 

Materials of the scientific and practical conference ―Topical issues of new drugs 

development‖ (April 23, 2015). – NUPh, 2015. – C. 314-315. 

18. Булига Л. О. Дослідження ранозагоювальної дії гелю, що містить 

наночастки срібла та глюкозамін у тварин із лінійними ранами / Л. О. 

Булига // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали 
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LXІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 15 червня 

2016 р. – Тернопіль : ТДНМУ «Укрмедкнига», 2016 – С. 41. 

19. Булига Л. О. Оцінка маркерів ранового процесу в організмі щурів 

з опіковими ранами при лікуванні гелем, що містить наночастки срібла та 

глюкозамін / Л. О. Булига, Я. О. Бутко // Фармація XXI століття: тенденції 

та перспективи : Матеріали VІІ Національного з‘їзду фармацевтів України 

у 2-х томах : Т. 2, м. Харків,13-16 вересня 2016 р. – Х.: НФаУ, 2016. – 

С. 14. 

20. Булига Л. О. Шляхи підвищення ефективності лікування 

дерматологічних захворювань / Л. О. Булига, Я. О. Бутко // Безпека та 

нормативно-правовий супровід лікарських засобів : від розробки до 

медичного застосування : Матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 11-12 жовтня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 51 – 52. 

• «Пошук та синтез оригінальних синтетичних лікарських 

субстанцій на основі нових похідних нітрогеновмісних гетероциклів». 

Термін виконання 2014-2016 рр., Обсяг фінансування у 2016 р. – 

121,00 тис. грн., Керівник: к.фарм.н., ст.н.с. Губарь С.М. 

Пошук нових активних речовин, які мають інноваційний потенціал 

та дають змогу розробляти на їх основі лікарські засоби нового покоління, 

це основа стратегій розвитку фармацевтичної індустрії. 

Метою досліджень є комп‘ютерне моделювання структур із 

заданими властивостями, дизайн перспективних хемотипів, направлений 

синтез нових хімічних сполук з високою біологічною активністю, 

аналітичні дослідження синтезованих сполук. 

Отримані наукові результати виконання НДР у 2014-2016 рр.: 

 проведено експериментальне вирішення наукової задачі щодо 

синтезу нових біологічно активних речовин серед похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8(7Н)-онів та [1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-

5(4Н)-онів; 

 запропоновано та апробовано підхід до розробки потенційних 

фармакологічних агентів, який полягає в дослідженні способів їх синтезу, 

аналізі шляхів хімічної модифікації та вивченні біологічних властивостей; 

 проведено синтез та хімічну модифікацію похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8(7Н)-онів; 

 проведено віртуальний скринінг бібліотек похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразину. Встановлена висока ймовірність прояву 

протимікробної, протигрибкової, мембраностабілізувальної, 

церебропротекторної та антигістамінної активності; 

 методами первинного біологічного скринінгу підтверджено 

наявність протимікробної та протигрибкової активностей серед похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8(7Н)-онів; 

 для проведення поглиблених фармакологічних досліджень 

рекомендовано сполуку серед похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-

8(7Н)-онів у якості перспективного активного фармацевтичного 
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інгредієнта (субстанції). На рекомендовану сполуку  розроблено методи 

контролю якості; 

 проведено синтез та хімічну модифікацію похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-5(4Н)-онів; 

 методами комп‘ютерного прогнозування підтверджено 

перспективність пошуку малотоксичних біологічно активних субстанцій 

серед цих похідних; 

 для проведення поглиблених фармакологічних досліджень 

рекомендовано сполуку-лідера серед похідних [1,2,4]триазоло[4,3-

a]хіназолін-5(4Н)-онів у якості перспективного активного 

фармацевтичного інгредієнта (субстанції). На рекомендовану сполуку 

розроблено методи контролю якості. 

Отримана наукова продукція за результатами виконання НДР 

у 2014-2016 рр.: 

Статті: 

1. A suitable synthesis of [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one 

derivatives / S.S. Kovalenko, K.Yu. Kulikovska, O.G. Drushlyak, I.О.Zhuravel, 

S.M. Kovalenko // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2014. – №8. – 

Р. 1243-1249. 

2. Enhancement of the base for 3,7-disubstituted[1,2,4]triazolo[4,3-

a]pyrazin-8(7H)-one derivatives as promising pharmaceutical agents / 

K.Yu. Kulikovska, S.S. Kovalenko, O.G. Drushlyak, I.О. Zhuravel, 

S.M. Kovalenko // Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry. – 2014. – 

Vol. 12, Iss. 2 (46). – P. 32-35. 

3. Determination of biological activity of derivatives N
7
-aryl/benzyl-3-(8-

oxo-7,8-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]-pyrazin-3-yl)carboxylic acids / 

K.Yu. Kulikovska, S.S. Kovalenko, O.G. Drushlyak, I.О. Zhuravel, 

S.M. Kovalenko // The Journal «Pharmacy of Kazakhstan». – 2014. – № 9. 

4. Синтез заміщених 2-гідразинохіназолін-4-онів як інтермедіаторів 

для синтезу гетероциклічних сполук / С.Ю. Данильченко, О.Г. Друшляк, 

С.М. Коваленко / Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2014. – 

№ 12. – Т.3 (47). – С. 66-73. 

5. Cинтез производных N
7
-арил[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-

3,8(2H,7H)-дионов и их 3-тиоксоаналогов как потенциальных 

фармацевтических агентов / К.Ю. Куликовская, С.С. Коваленко, 

А.Г.Друшляк, И.А. Журавель, С.Н. Коваленко // Вестник КазНМУ. – 2014. – 

№ 5. – С. 131–136. 

6. Аntimicrobial activity of [1,2,4]triazolo[4,3-а]pyrazin-8(7Н)-one 

derivatives/ K.Yu. Kulikovska, S.S. Kovalenko, O.G. Drushlyak, I.О. Zhuravel, 

S.M. Kovalenko // Scientific Journal Annals of Mechnikov's Institute (AMI). – 

2014. – №4. – Р. 32-38. 

7. Formation of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones by 

reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetylacetone / Svitlana Yu. 

Danylchenko, Oleksandr G. Drushlyak, Svitlana S. Kovalenko, Sergiy M. 

Kovalenko / Heterocyclic Communications. – 2015. – Vol. 21, Iss. 4, P. 195–197. 
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8. Synthesis, computer prediction of biological activity and acute toxicity 

of 1-Ar-4-R-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones / S.Yu. Danylchenko, 

O.G. Drushlyak, S.M. Kovalenko / Journal of organic and pharmaceutical 

chemistry. – 2015 Vol. 13, Iss. 3 (51). – Р. 38-45. 

9. [1,2,4]Triazolo[4,3-а]quinazolin-5-one derivatives as antimalarial 

agents / S.Yu. Danylchenko, S.S. Kovalenko, O.G. Drushlyak, S.M. Kovalenko, 

L. Maes // Ukrainian biopharmaceutical journal. – 2016. – № 1 (42). – P. 78-83. 

10. The synthesis, computer prediction of the biological activity and the 

acute toxicity of 4-aryl-5-oxo-4,5-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazoline-8-

carboxamides / S.Yu. Danylchenko, O.G. Drushlyak, S.M. Kovalenko, 

S.S. Kovalenko // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – № 3/4 (20). – 

Р. 29-39. 

11. Разработка методики контроля сопутствующих примесей в 

субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро[1,2,4]триазоло[4,3-

а]пиразин-8(7Н)-она / К.Ю. Нетесова, С.Н. Губарь, И.А. Журавель // 

Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – № 2/4 (19). – Р. 38-44. 

Заявки на патент України: 

1. Заявка. Патент на винахід. Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-

а]піразину / К.Ю. Куликовська, C.С. Коваленко, О.Г. Друшляк, 

І.О. Журавель, С.М.Коваленко; заявник Національний фармацевтичний 

університет. – заявка №а201408463 від 25.07.2014 р. 

2. Заявка. Патент на корисну модель. Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-

а]піразину / К.Ю. Куликовська, C.С. Коваленко, О.Г. Друшляк, 

І.О.Журавель, С.М. Коваленко; заявник Національний фармацевтичний 

університет. – заявка № u 201408464 від 25.07.2014 р. 

3. Заявка. Патент на корисну модель. «Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-

a]хіназолін-5(4Н)-онів» / С.Ю. Данильченко, О.Г. Друшляк, 

С.М. Коваленко, С.С. Коваленко; заявник Національний фармацевтичний 

університет. – заявка № u 201509803 від 09.10.2015 р. 

Патенти України: 

1. Спосіб одержання заміщених 2-(a,b,w-аміноалкіл) імідазолів 

Коваленко Сергій Миколайович, Журавель Ірина Олександрівна, Борисов 

Олександр Володимирович, Завада Оксана Олександрівна, 27.02.2012, 

a 201202260, Патент на винахід, 106083, 25.07.2014. 

2. Патент України на корисну модель № 96860, МПК С07D 249/08, 

С07D 249/18. Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразину / Куликовська К.Ю., 

Коваленко С.С., Друшляк О.Г., Журавель І.О., Коваленко С.М. (Україна). – 

№ u 201408464; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.02.2015. – Бюл. № 4. 

3. Патент України на корисну модель № 106344, МПК C07D 239/72 

(2006.01). Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-5(4Н)-онів / 

С.Ю. Данильченко, О.Г. Друшляк, С.М. Коваленко, С.С. Коваленко. – 

№ u201509803; заявл. 09.10.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. – 29 с. 

Тези доповідей: 

1. Куликовская К.Ю. Производные [1,2,4]триазоло[4,3-а]піразинов и 

их 3-оксо/тиоксо аналоги и компьютерная оценка биологической 
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активности / К.Ю. Куликовская, С.С. Коваленко, И.А. Журавель // 

Материалы ХХІ Российского национального конгресса «Человек и 

лекарство», 7-11 апреля. – Москва, 2014.– С. 275-276. 

2. Синтез N
7
-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8(7H)-онів шляхом 

циклізації N
1
-арил-3-гідразинопіразин-2(1H)-онів з карбонілвмісними 

реагентами / К.Ю. Куликовська, С.С. Коваленко, О.Г. Друшляк, 

І.О. Журавель, С.М. Коваленко // Матеріали Української науково-

практичної конференції «Проблеми синтезу біологічно активних речовин 

та створення на їх основі лікарських субстанцій», присвяченої 100-річчю з 

дня народження доктора хімічних наук, професора Павла Олексійовича 

Петюніна, 24-25 квітня. – Харків, 2014. – С.51. 

3. Formation of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones by 

reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetyl acetone / 

Danylchenko S.Yu., Kovalenko S.M., Drushlyak O.G., Kovalenko S.S. 

//Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific 

And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – 

Kh.: Publishing Office NUPh, 2015. – P. 17-18. 

4. Синтез та контроль якості субстанції 7-(4-флуоробензил)-3-

тіоксо-2,3-дигідро[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразин-8(7Н)-ону / Куликовська 

К.Ю., Журавель І.О. // «Управління якістю в фармації»: матеріали ІХ 

Науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-

во НФаУ, 2015. – 69 с. 

5. Регламентовані показники якості індивідуальних органічних 

речовин – похідних [1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-5(4Н)-онів для 

фармацевтичного застосування / Данильченко С.Ю., Коваленко С.М., 

Друшляк О.Г. // «Управління якістю в фармації»: матеріали ІХ Науково-

практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 

2015. – 37 с. 

6. Synthesis of 1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones 

library via reaction of 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones with acetylacetone 

/ Svitlana Yu. Danylchenko, Oleksandr G. Drushlyak, Svitlana S. 

Kovalenko, Sergiy M. Kovalenko // Chemistry of Nitrogen Containing 

Heterocycles, CNCH-2015. Book of Abstracts. – Kharkiv: Ekskluziv Publ., 

2015 – P. 15. 

7. Аналіз фармакологічного потенціалу похідних 

[1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4Н)-онів /Данильченко С.Ю., Коваленко 

С.М. // Нові завдання сучасної медицини. Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 р.). – 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 99-102 с. 

8. [1,2,4]Triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one derivatives as antimalarial 

agents / Danylchenko Svitlana Yuriivna, Kovalenko Svitlana Serhiivna, 

Kovalenko Sergiy Mykolayovych, Maes Louis, An Matheeussen // «Нові 

досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук»: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 листопада 

2015 р.). Одеса: ГО «Південна фундаментальна медицина», 2015. С. 13-15. 
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9. Primary antimicrobial screening of [1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-

5(4H)-one derivatives / S.Yu. Danylchenko, O.G. Drushlyak, S.S. Kovalenko, 

S.M. Kovalenko, A. Elliott, J. Zuegg // Topical issues of new drugs 

development: abstracts оf XXIII International scientific and practical conference 

of young scientists and student, Kharkiv, April 21, 2016. – Kh.: Publishing 

Office NUPh, 2016. – Р. 94-95. 

10. Розробка проекту методик контролю якості на субстанцію 

4-бензил-1-{4-[4-(4-метоксифеніл)-піперазин-1-іл]-4-oксoбутил}[1,2,4]три-

азоло[4,3-a]хіназолін-5(4Н)-он / Данильченко С.Ю., Губарь С.М, 

Коваленко С.С., Друшляк О.Г., Коваленко С.М. // Управління якістю в 

фармації: зб. наукових робіт Х Науково-практичної конференції (м. Харків, 

20 травня 2016 р.) / ред. кол.: В.О. Лебединець, Ю.В. Підпружников, Ю.І. 

Губін та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – C. 59. 

11. Передумови розробки інноваційних протималярійних лікарських 

засобів / Данильченко С.Ю., Друшляк О.Г., Коваленко С.М., Коваленко 

С.С. // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII 

Національного з‘їзду фармацевтів України (м. Харків, 13-16 вересня 

2016 р.). / М-во охорони здоров‘я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: 

В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: Данильченко С. Ю. та ін. – Х.: вид-во 

НФаУ, 2016. – 644 с. 

Прикладні розробки: 

• «Конструювання, синтез та пошук потенційних засобів для 

лікування захворювань опорно-рухового апарату серед похідних 

тієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти». 

Термін виконання 2014-2016 рр., Обсяг фінансування у 2016 р. – 

150,20 тис. грн., Керівник: проф. Яковлєва Л.В. 

Метою наукових досліджень є конструювання, синтез та пошук 

потенційних НПЗЗ для лікування захворювань опорно-рухового апарату 

серед похідних тієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти з метою 

визначення найбільш перспективних речовин для створення на їх основі 

нових вітчизняних високоефективних та високобезпечних лікарських 

засобів. 

Отримані наукові результати виконання НДР у 2014-2016 р.: 

За результатами досліджень у ряду синтезованих та досліджених 

похідних тієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти виявлено найбільш 

перспективну речовину, яка за виразністю анальгетичної та 

антиексудативної дії має значну перевагу над препаратом порівняння і 

відповідно є перспективною для подальшого поглибленого вивчення з 

метою створення нового нестероїдного протизапального засобу. 

Отримана наукова продукція за результатами виконання НДР у 

2014-2016 році: 

1. Звіт про доклінічне дослідження фармакологічної активності та 

різних видів загальної та специфічної токсичності нової оригінальної 

хімічної речовини з групи нестероїдних протизапальних лікарських 

засобів. 
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2. Патент 92247 Україна, МПК (2014.01) C07D 513/00 A61P 29/00. 

Застосування метилового естеру 5-метил-4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3-

d]піримідин-6-карбонової кислоти як аналгетичного та протизапального 

засобу / Черних В.П., Яковлєва Л.В., Коваленко С.М., Литвиненко Г.Л., 

Власов С.В.; заявник та патентовласник Нац. фарм. ун-т. – №u200800089; 

заявл. 24.02.2014; опубл. 11.08.2014. – Бюл. № 15. – 4 с. 

3. Вивчення речовини L486-0021 на морфофункціональний стан 

легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку 

легенів / Г.Л. Литвиненко, Ю.Б. Ларьяновська, С.В. Власов / 

Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 3 (64). – С.72-77. 

4. Study of the effect of compound L486-0021 on the course of 

experimental pulmonary edema in rats / G.L. Litvinenko, L.V. Iakovlieva, 

S.V. Vlasov, S.M. Kovalenko, V.P. Chernykh / Clinical pharmacy. – 2015. – 

19 (1) – Р. 51-55. 

5. Яковлєва Л.В. Визначення хронічної токсичності нового 

похідного карбонової кислоти / Л.В. Яковлєва, С.А. Гращенкова, 

О.Ю. Кошова, Г.Л. Литвиненко, Т.К. Юдкевич // Біофармацевтичний 

вісник. – 2015 р. 

6. Яковлєва Л.В. Механізми протизапальної дії нового похідного 

карбонової кислоти / Л.В. Яковлєва, Кошова О.Ю., Г.Л. Литвиненко, 

Т.К. Юдкевич, І.О. Лебединець // матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конф. «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення 

лікарських препаратів різної направленості дії», м. Харків, 12-13 листопада 

2015 р. 

• «Дослідження впливу гендерних особливостей на ефективність 

антиагрегантної терапії хворих на ішемічну хворобу серця». 

Термін виконання 2015-2016 рр., Обсяг фінансування у 2016 р. – 

105,00 тис. грн., Керівник: проф. Зупанець І.А. 

Метою дослідження є раціональне застосування антиагрегантних 

лікарських засобів для підвищення ефективності та безпеки терапії у 

пацієнтів зі серцево-судинними захворюваннями. 

Отримані наукові результати виконання НДР у 2015-2016 рр.: 

 проведена порівняльна оцінка активності тромбоцитарного 

гемостазу у чоловіків і жінок при тривалій терапії ацетилсаліциловою 

кислотою; 

 запропоновано спосіб визначення гендерних відмінностей 

ефективності ацетилсаліцилової кислоти при ішемічній хворобі серця, що 

полягає у порівняльній оцінці активності тромбоцитарного гемостазу у 

чоловіків та жінок, що здійснюється за допомогою індукованої агрегації 

тромбоцитів при тривалому застосуванні ацетилсаліцилової кислоти; 

 запропонований спосіб дозволяє встановити розбіжності у впливі 

тривалого застосування ацетилсаліцилової кислоти у стандартному 

дозуванні на агрегаційну спроможність тромбоцитів у жінок та чоловіків, 

проконтролювати на науковій основі ефективність антитромбоцитарної 
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терапії та проводити обґрунтований відбір хворих, що потребують 

додаткового спостереження; 

 зазначений спосіб підтверджує необхідність диференційованого 

підходу до лікування, на відміну від існуючої стандартної 

антитромбоцитарної терапії. 

 запропоновано спосіб прогнозування ризику тромботичних подій 

у жінок зі стабільними формами ішемічної хвороби серця на тлі постійного 

прийому ацетилсаліцилової кислоти, що включає проведення біохімічних 

досліджень крові та визначення оціночного критерію гемоваскулярних 

порушень. У якості оціночного критерію використовують середній об‘єм 

тромбоцитів, при цьому встановлюють його нормативне значення; і якщо, 

у порівнянні зі встановленою нормою, значення СОТ (середній об‘єм 

тромбоцитів) підвищене не менш ніж на 15 %, прогнозують 

гемоваскулярні порушення та високий ризик атеротромбозу у жінок зі 

стабільними формами ішемічної хвороби серця на тлі постійного прийому 

ацетилсаліцилової кислоти. 

Отримана наукова продукція за результатами виконання НДР 

у 2015-2016 рр.: 

1. Gender differences in antiplatelet therapy of ischaemic heart disease / 

I.A.Zupanets, O.Ye.Zaprovalna, Ie.F.Grintsov, I.A.Otrishko // Clinical 

pharmacy. – 2015. – Vol. 19, № 4. – 9-12. 

2. Наукове повідомлення «Спосіб визначення гендерних 

відмінностей ефективності ацетилсаліцилової кислоти при ішемічній 

хворобі серця» включено до переліку наукової (науково-технічної) 

продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у 

сферу охорони здоров‘я (Випуск 2, том № 2). 

3. Порівняльна оцінка активності тромбоцитарного гемостазу у 

чоловіків і жінок при тривалій терапії ацетилсаліциловою кислотою / 

Зупанець І.А., Запровальна О.Є., Грінцов Є.Ф., Отрішко І.А. // Сучасні 

досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових 

праць. – X.: Вид-во НФаУ, 2016. – 268-271 (ISSN 2519-2655). 

4. Відмінності антитромбоцитарного лікування із застосуванням 

ацетилсаліцилової кислоти / Зупанець І.А., Запровальна О.Є., 

Грінцов Є.Ф., Отрішко І.А. // Клінічна фармація. – 2016. – Т. 20, № 4. 

5. Готується до подачі патент на корисну модель «Спосіб 

прогнозування ризику тромботичних подій у жінок зі стабільними 

формами ішемічної хвороби серця на тлі постійного прийому 

ацетилсаліцилової кислоти». 

• «Створення вітчизняного інфузійного розчину для лікування 

гіпоксичних станів, інтоксикацій, шокових станів різної етіології». 

Термін виконання 2015-2017 рр., Обсяг фінансування у 2016 р. – 

171,20 тис. грн., Керівник: проф. Алмакаєва Л.Г. 

Отримані наукові результати виконання НДР у 2015-2016 рр. 
Обґрунтовано доцільність та можливість створення високоефективного 

полііонного препарату на основі солей бурштинової кислоти у формі 
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інфузійного розчину з таким складом компонентів, який би забезпечив 

підвищення рівня та розширення спектра специфічної активності при лікуванні 

гіпоксичних станів, виключив наявність негативних побічних ефектів, посилив 

ефект та/або дозволив знизити дози інших лікарських засобів: 

 вивчені фізико-хімічні властивості діючих та допоміжних речовин, 

досліджені механізми їх поведінки і деструкції в розчинах при сумісній 

присутності в залежності від різних факторів; 

 проведені теоретично-експериментальні дослідження з вибору 

оптимального складу препарату; 

 проведені дослідження з вибору технологічних прийомів отримання 

стерильного розчину препарату для інфузій в пляшках (тобто лікарської 

форми) та параметрів цього процесу; 

 обґрунтовані режими ведення технологічного процесу, визначені 

критичні операції та критерії прийнятності критичних точок процесу; 

 напрацьовані зразки лікарського засобу для аналітичних, 

мікробіологічних досліджень. Проведена розробка аналітичних методів 

дослідження лікарського засобу та проектів аналітичної нормативної 

документації; 

 напрацьовані зразки лікарського засобу для фармакологічних 

досліджень. Проведені загальні та специфічні випробування лікарського 

засобу. Визначена специфічна дія лікарського засобу; 

 уточнені параметри технологічного процесу отримання лікарського 

засобу. Вивчені терміни зберігання препарату. 

Отримана наукова продукція за результатами виконання НДР 

у 2015-2016 рр.: 

Наукові та експериментальні обґрунтування для відповідних розділів 

науково-технічної документації (аналітичної та технологічної) для 

виробництва інфузійного полііонного ізотонічного розчину на основі солей 

бурштинової кислоти для терапії критичних станів. 

Науково-дослідні роботи НФаУ, що виконувалися за рахунок 

коштів замовників 

Виконання наукових досліджень і розробок за рахунок коштів 

замовників у 2016 р. проводилося кафедрами та лабораторіями НФаУ за 

такими напрямами: 

• виконання замовлення на госпдоговірних умовах: 

 розробка складу, технології та нормативно-технічної документації на 

лікарські засоби; 

 визначення специфічної токсичності лікарських засобів; 

 доклінічні дослідження лікарських засобів; 

 визначення апірогенності розчинів для парентерального 

застосування; 

 мікробіологічне вивчення біологічного матеріалу. 

• клінічні випробування (дослідження): 

 клінічні випробування виробів медичного призначення; 
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 клінічне дослідження з вивчення фармакокінетики і переносимості 

лікарських засобів; 

 клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів. 

• контроль якості готових лікарських форм, фармацевтичних 

субстанцій та лікарської рослинної сировини. 

Виконання наукових досліджень і розробок проводилися на 

замовлення вітчизняних виробників фармацевтичної продукції та науково-

виробничих закладів, таких як: 

 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 

м. Київ; 

 ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ; 

 ПАТ «Київський вітамінний 

завод», м. Київ; 

 ТОВ «Фарма Старт», м. Київ; 

 ПрАТ «Технолог», м. Умань; 

 ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ; 

 СУІП ТОВ «Сперко Україна», 

м. Вінниця; 

 ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», 

м. Харків; 

 ТДВ «ІнтерХім», м. Одеса; 

 ТОВ «ДКП «Фармацевтична 

фабрика», м. Житомир; 

 ПАТ «Фітофарм», м. Київ; 

 ТОВ «Київгума», м. Бровари; 

 АС «Олайнфарм», м. Київ; 

 ПрАТ ФФ «Віола», м. Запоріжжя; 

 ТОВ «Чілтерн Інтернешнл 

Україна», м. Київ; 

 ТОВ «Нано Технології в 

Медицині», м. Київ; 

 ТОВ «Український центр медичної 

сертифікації та прогнозування», 

м. Київ; 

 ТОВ «Леда», м. Харків; 

 ТОВ «Істок-Плюс», 

м. Запоріжжя; 

 ПАТ «Завод обважнювачів», 

м. Костянтинівка; 

 КП «Аптека «Міжлікарняна», 

м. Житомир; 

 ТОВ «Аптека № 308», м. Харків; 

 ОП «Аптека № 329», м. Харків. 

Ініціативна тематика 

Ініціативна тематика науковців НФаУ – це дослідження за 

тематикою докторських та кандидатських дисертацій, підґрунтя для 

подальших досліджень як фундаментального, так і прикладного характеру. 

У 2016 р. науковцями НФаУ виконувалися дослідження за 

ініціативною тематикою за 25 науковими напрямами: 

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 речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек. 

Керівник: проф. Журавель І.О. № 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. 

4. Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та 

розробка фітотерапевтичних засобів на її основі. Керівник: проф. 

Кисличенко В.С. № державної реєстрації НДР: 0114U000946. 
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5. Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних 

лікарських засобів.  Керівник: проф. Ярних Т.Г. № державної реєстрації 

НДР: 0114U000947. 

6. Розробка і удосконалення складу та технології лікувально-косметичних 

засобів. Керівник: 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: доц. Губін Ю.І. № державної реєстрації НДР: 

0114U000950. 

9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту. 

Керівник: проф. Баранова І.І. № державної реєстрації НДР: 0114U000951. 

10. Розробка нових і удосконалення існуючих методів аналізу 

лікарських засобів для виявлення субстандартної та фальсифікованої 

продукції. Керівник: доц. Губарь С.М. № 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. № державної реєстрації НДР: 0114U000955. 

14. Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських 

засобів. Керівник: проф. Штриголь С.Ю. № державної реєстрації НДР: 

0114U000956. 

15. Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для 

терапії цукрового діабету другого типу.  Керівник: проф. Мерзлікін С.І. № 

державної реєстрації НДР: 0114U000957. 

16. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських 

засобів. Керівник: 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 фармацевтичної галузі України. Керівник: проф. Посилкіна О.В. 

№ державної реєстрації НДР: 0114U000961. 
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20. Створення гомеопатичних лікарських засобів.  Керівник: проф. 

Вишневська Л.І. № державної реєстрації НДР: 0114U000962. 

21. Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та 

лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва.  Керівник: проф. 

Тихонов О.І. № державної реєстрації НДР: 0114U000963. 

22. Дослідження фармакогенетичних аспектів ефективності і безпечності 

лікарських засобів 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. Керівник: проф. Зупанець І.А. № державної реєстрації 

НДР: 0114U006186. 

25. Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних 

станів. Керівник: проф. Загайко А.Л. № державної реєстрації НДР: 

0115U000966. 

Розробка лікарських засобів 

НФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь 

комплекс науково-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різних 

лікарських формах: від пошукових дослідів до розробки науково-технічної 

документації та впровадження у виробництво і медичну практику. 

Над розробкою лікарських засобів працюють кафедри університету 

та лабораторії: Центральна науково-дослідна лабораторія; Державна 

науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів; 

Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної діагностики; 

Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень; Науково-

дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень; 

Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких 

лікарських засобів. 

Створено ряд препаратів на основі нових біологічно активних 

субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. 

Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на базі компонентів 

рослинного, тваринного походження, та на основі продуктів бджільництва. 

У 2016 р. науковцями проведена актуалізація розробок та відібрані 

найбільш перспективні ЛЗ для подальшої розробки та впровадження. 

В  університеті на різних етапах впровадження знаходяться  

154 лікарських засоби: 
2016 рік Кількість 

Освоєно промислове виробництво 4 

2 фаза клінічних випробувань 4 

1 фаза клінічних випробувань 6 

Завершені доклінічні дослідження 36 
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Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських 

препаратів 

63 

Нові лікарські препарати, що розробляються 41 

Всього 154 

  

№ Назва лікарського засобу Розробники Етап впровадження 

Освоєне промислове виробництво у 2016 р. 

1 Хлорофіліпт Актив 

Плюс, спрей 15 мл 

Гриценко І.С., 

Кошовий О. М, 

Ковальова А. М., 

Комісаренко А. М., 

Голік М. Ю. 

Промислове виробництво 

ТОВ «КФК» ГРІН ФАРМ 

КОСМЕТИК» 

 
2 Інгаліпт Актив Плюс, 

спрей 30 мл 

3 Ефірна олія евкаліпту, 

розчин 10 мл 

Гриценко І.С., 

Кошовий О. М, 

Ковальова А. М., 

Комісаренко А. М., 

Голік М. Ю., 

Мороз В.П. 

Промислове виробництво 

ТОВ «КФК» ГРІН ФАРМ 

КОСМЕТИК» 

4 Ефірна олія м‘яти, 

розчин 10 мл 

Гріценко І.С., 

Кошовий О. М, 

Ковальова А. М., 

Комісаренко А. М., 

Голік М. Ю., 

Колісник С.В. 

Промислове виробництво 

ТОВ «КФК» ГРІН ФАРМ 

КОСМЕТИК» 

 

Науково-дослідні, навчально-наукові та проблемні лабораторії НФаУ 
 

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості 

лікарських засобів НФаУ (ДНДЛ з КЯЛЗ) (зав. лабораторії – к.фарм.н., 

доц. Губарь С.М.) створена у складі університету відповідно до наказу МОЗ 

України № 134 (п. 4) від 15.09.1992 р. з метою забезпечення розробки і 

впровадження нових методів аналізу лікарських засобів, а також 

удосконалення діяльності системи контролю якості лікарських засобів в 

Україні. 

Лабораторія є уповноваженою лабораторією та взаємодіє у своїй 

діяльності з Державною службою України з лікарських засобів з питань 

державного контролю якості лікарських засобів і виробів медичної продукції 

та інспекційного контролю. 

Рівень діяльності ДНДЛ з КЯЛЗ НФаУ підтверджено двома 

атестатами: свідоцтвом про атестацію Державної служби України з 

лікарських засобів (реєстраційний номер № 284 від 25.01.2016 р., чинне до 

11.12.2018 р.); свідоцтвом про атестацію ДП «Харківський регіональний 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

(реєстраційний номер №100-115/2014 від 18.06.2014 р., чинне до 

17.06.2017 р.). 

Лабораторія постійно бере участь у міжлабораторних програмах 

професійного тестування лабораторій з питань забезпечення якості 

лікарських засобів з метою перевірки виконання належної професійної 

практики і забезпечення якості робіт, які виконуються лабораторією. 
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Обсяги фінансування НДР, що виконувалися на базі ДНДЛ та КЯЛЗ 

(станом на 01.12.2016 р.) 

Види НДР 
Обсяг фінансування, 

тис. гривень 
Фундаментальні НДР за рахунок Держбюджету 121,00 
Послуги з аналізу якості лікарських засобів 624,14 
Госпдоговірні НДР  150,00 

Всього 895,14 

 

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) НФаУ 

(зав. лабораторії – к.фарм.н., ст.н.с. Кошова О.Ю.) створена як 

структурний підрозділ університету у 1989 р. та є науково-методичним і 

експериментальним центром для проведення науково-дослідних робіт з 

фармакологічного вивчення нових та генеричних лікарських засобів на 

основі субстанцій синтетичного, рослинного та природного походження. 

Якість та високий методичний рівень наукових досліджень у ЦНДЛ 

НФаУ відповідає вимогам ДП «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров‘я України», що засвідчується сертифікатами цього 

регуляторного органу з 1996 р.. 

Свідоцтвом про атестацію вимірювальної лабораторії № 58/15 від 

08.12.2015 р. МОЗ України засвідчено, що ЦНДЛ відповідає необхідному 

рівню й атестована на проведення вимірювань у сфері охорони здоров‘я. 

Обсяги фінансування НДР, що виконувалися на базі ЦНДЛ (станом на 

01.12.2016 р.) 

Види НДР 
Обсяг фінансування, 

тис. гривень 
Прикладні НДР за рахунок Держбюджету 150,20 
Госпдоговірні НДР 1021,9 

Всього 1172,1 
 

Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень 

(ПЛМД) НФаУ (зав. лабораторії – д.біол.н., проф. Малоштан Л.М.) 
створена у структурі університету наказом № 165-к від 27.06.2002 р. на 

базі кафедри фізіології та анатомії людини НФаУ.  

Лабораторія проводить цитологічні, серологічні, гістохімічні, 

загальнотоксикологічні, біохімічні та інші види досліджень на основі 

сучасних досягнень в галузі медицини, біології та фармакології, які 

дозволені МОЗ України. Одним з напрямків діяльності лабораторії є 

випробування з визначення токсичних властивостей побутової хімії, 

парфумерно-косметичної продукції, біологічно активних добавок та 

лікарських засобів. 

Лабораторія має Атестат акредитації № 2Н502 від 27.12.2012 р., 

виданий Національним агентством з акредитації України, яким 

засвідчується компетентність лабораторії відповідно до вимог ДСТ У 

ІSO/ІEC 17025:2006 (ІSO/ІEC 17025:2005) в галузі токсикологічних 

випробувань побутової хімії, парфумерно-косметичної продукції, 

біологічних показників дії біологічно активних добавок та лікарських 

засобів. 
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Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних 

досліджень НФаУ (зав. лабораторії – д.мед.н., проф. Філімонова Н.І.) 
створена на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології наказом 

№ 833 к від 06.12.2007 р. з метою проведення мікробіологічних та 

імунологічних видів досліджень, що спрямовані на вирішення проблем 

сучасної медицини. Лабораторія має Свідоцтво про атестацію № 045/14 від 

28.10.2014 р., термін дії до 27.10.2019 р., видане Головною організацією 

метрологічної служби ДВНЗ «Тернопільський Державний медичний 

університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». 

Обсяги фінансування НДР, що виконувалися на базі лабораторії 

(станом на 01.12.2016 р.) 

Види НДР 
Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

Госпдоговірні НДР  1,20 

Всього 1,20 

 

Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких 

лікарських засобів НФаУ (зав. лабораторії – д.фарм.н., проф. Алмакаєва 

Л.Г.) створена у структурі НФаУ відповідно до наказу № 328 від 11 травня 

2011 р. з метою проведення науково-дослідних робіт з розробки технології та 

нормативної документації парентеральних (ін`єкційних, інфузійних, 

ліофілізованих) та оральних рідких лікарських засобів. 

Лабораторія спільно з лабораторіями фармакологічного та 

аналітичного напрямку проводить експериментальні дослідження з 

актуальних проблем технології ліків та розробки нових парентеральних та 

оральних рідких лікарських засобів відповідно до затверджених наукових 

планів діяльності лабораторії, а також виконує роботи за госпрозрахунковою 

тематикою.  

У лабораторії є досвід співробітництва з іншими науковими 

організаціями та промисловими підприємствами України та країн близького 

зарубіжжя зі створення нових лікарських засобів. 

Обсяги фінансування НДР, що виконувалися на базі науково-технологічної 

лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів 

(станом на 01.12.2016 р.) 

Види НДР 
Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

Прикладні НДР за рахунок Держбюджету 171,20 

Госпдоговірні НДР 460,08 

Всього 631,28 
 

Клініко-діагностичний центр (КДЦ) з лабораторією клінічної 

діагностики (директор – к.мед.н., доц. Гринцов Є.Ф.) – структурний 

підрозділ НФаУ, що створений у 2000 р. Його діяльність здійснюється на 

підставі ліцензії на медичну практику та регламентується «Положенням про 

Клініко-діагностичний центр Національного фармацевтичного університету», 

затвердженим МОЗ України. Як лікувально-профілактичний заклад КДЦ 
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НФаУ акредитований Головною акредитаційною комісією МОЗ Україна на 

вищу категорію. Постановою КМУ № 501 від 16.05.2011 р. центр 

затверджений у переліку закладів охорони здоров‘я та програм у галузі 

охорони здоров‘я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.  

Лабораторія клінічної діагностики КДЦ НФаУ атестована Головною 

акредитаційною комісією МОЗ України (свідоцтво про атестацію № 003437 

від 10 вересня 2013 р.) на проведення вимірювань у сфері поширення 

державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров‘я.  

Відповідно до вимог законодавства України і норм міжнародної 

практики ІСН GCP при КДЦ НФаУ створена і діє етична комісія. Центром 

накопичено значний досвід проведення Ι-ΙΙ фаз клінічних випробувань і 

досліджень з вивчення біоеквівалентності лікарських засобів. КДЦ НФаУ 

співпрацює як з вітчизняними виробниками лікарських засобів, так і з 

багатьма зарубіжними компаніями. 

У НФаУ проводиться постійна робота з удосконалення інфраструктури 

наукових підрозділів закладу, що спрямована на забезпечення розвитку 

пріоритетних напрямів фармацевтичної науки та забезпечення упровадження 

наукових розробок НФаУ в практику. Так з метою ефективної розробки та 

впровадження вітчизняних конкурентоспроможних наукових і науково-

прикладних розробок на світовому рівні наказом ректора НФаУ №1088к 

від 01.12.2016 року у структурі Державної науково-дослідної лабораторії з 

контролю якості лікарських засобів НФаУ створено сектор 

фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності. 

Наукове обладнання 

Сучасні вимоги до рівня науково-дослідних робіт вимагають 

використання в дослідженнях високотехнологічного обладнання. 

З метою оновлення матеріально-технічної бази НФаУ в 2016 р. 

придбано 18 одиниць обладнання для навчального та наукового процесу 

на суму 12973,592 тис. грн., зокрема: 
 

№ 
з/п 

Назва обладнання 
Вартість, 
тис. грн. 

Кіль-
ть 

Кафедра, лабораторія 

1.  Денситометр DEN-1 22,000 1 кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

2.  Бокс ламінарний ШЛВ02а-02 95,250 1 кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

3.  Автоклав KD-12-A (23л) з міні 
принтером РОS58 

99,800 1 кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

4.  Стерилізатор повітряний ГП-80 15,900 2 кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

5.  Термостат сухоповітряний ТС-80 18,900 2 кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології 

6.  Термостат-циркулятор FD 200 28,392 1 кафедра промислової 
фармації 

7.  Вимірювальний циліндр B-СС27/S 12,348 1 кафедра промислової 
фармації 

8.  Вимірювальна чашка С-С27/SS/QC 12,348 1 кафедра промислової 
фармації 
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9.  Реометр компактний Rheolab QC 
C-LTD80/QC 

144,912 1 кафедра промислової 
фармації 

10.  Маніпула до діодного лазера Alvi 
Prague DL-300 

100,000 1 кафедра косметології та 
аромології 

11.  Апарат ШВЛ для дрібних тварин  
407R WD Life Science 

174,000 1 ЦНДЛ 

12.  Камера КХН-2,94 
(1360*1360*2200) 80 мм з 
моноблоком МВ 109 SF 

166,687 1 ЦНДЛ 

13.  Біохімічний напівавтоматичний 
аналізатор MAP LAB PLUS 

51,630 1 ЦНДЛ 

14.  Стриповий імуноферментний 
аналізатор Stat Fax 4700 

146,370 1 ЦНДЛ 

15.  Система 
хроматомоспектрометрична 

11840,87 1 ДНДЛ 

16.  Шафа витяжна ШВХ-015 44,185 1 кафедра аптечної 
технології ліків 

Разом 12973,592 18  

 

Гранти, стипендії, відзнаки 

Співробітники університету отримали 33 грантів на проведення 

наукових досліджень, навчання, міжвузівські візити та участь у 

міжнародних конференціях, а саме: 

№ 
з/п 

ПІБ 
Період 

отримання 
гранту 

Найменування 

1.  Проф. Зайченко Г.В. 
29-

31.09.2016 р. 

Грант компанії «Берінгер Інгельхайм» на 
відвідування виробничої ділянки 
компанії з вироблення сучасних 
інгаляційних систем доставки 

2.  Проф. Міщенко О.Я. 
28.10-

02.11.2016 р. 

Грант на участь у XIX щорічному 
Європейському конгресі Міжнародної 
спілки фармакоекономічних досліджень 
(ISPOR), м. Відень (Австрія) 

3.  Проф. Кіреєв І.В. 
08-

11.02.2016 р. 

Грант-візит на міжнародний науково-
практичний семінар «Формування 
сучасної особистості: вплив освітніх, 
філософсько-культурних та економічних 
процесів», м. Кошице (Словаччина) 

4.  Проф. Кіреєв І.В. 
20-

23.04.2016 р. 

Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «Современные 
стратегии в диагностике и лечении 
гастроэнтерологических заболеваний», 
м. Баку (Азербайджан) 

5.  Проф. Кіреєв І.В. 
14-

21.05.2016 р. 

Грант-візит до Варшавського медичного 
університету та університетської клініки, 
м. Варшава (Польща) 

6.  Проф. Кіреєв І.В. 
20-

24.07.2016 р. 
Грант-візит до Барселонського 
університету, м. Барселона (Іспанія) 

7.  Проф. Кіреєв І.В.,  
08-

09.09.2016 р. 

Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «PRO2TECT», 
м. Рим (Італія) 

8.  Доц. Трищук Н.М. 
08-

09.09.2016 р. 
Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «PRO2TECT», 
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м. Рим (Італія) 

9.  Доц. Трищук Н.М. 
16-

18.11.2016 р. 

Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «LEAP2», 
м. Прага (Чехія) 

10.  Проф. Кіреєв І.В.,  
06-

09.12.2016 р. 

Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «PIONEER», 
м. Краків (Польща) 

11.  Доц. Трищук Н.М. 
06-

09.12.2016 р. 

Грант-візит на міжнародну науково-
практичну конференцію «PIONEER», 
м. Краків (Польща) 

12.  Проф. Кокодій М.Г. 
01.09.2015 р. 

– 
31.08.2016 р. 

Дослідження взаємодії електромагнітного 
випромінювання з тонкими дротинками 

13.  
Проф. Кисличенко В.С. 
Проф. Журавель І.О. 

одноразово 
Грант від організаторів конференції 
«Коноплі – від минулого до майбутнього» 

14.  
Проф. Кисличенко В.С. 
Проф. Журавель І.О. 

одноразово 
Грант від організаторів конференції «5 
Жіноча конференція з лікарських рослин» 

15.  Проф. Зупанець І.А. 
29-

31.08.2016 р. 

Участь у конференції Seventh World 
Congress on Bioequivalence and 
bioavailability studies, м. Атланта (США) 

16.  Проф. Доброва В.Є. 
2015 р.-
2016 р. 

Навчання у Union Graduate College за 
програмою «Advanced Certificate Program 
in Research Ethics for Central and Eastern 
Europe (CEE) and Central Asia» (США) 

17.  Доц. Герасименко О.В. 
29-

30.05.2016 р. 

Участь у конференції EuroCVP 2016 
Congress: cardiovascular  pharmacotherapy, 
м. Тель Авів (Ізраїль) 

18.  Ас. Давішня Н.В. 
06-

09.10.2016 р. 

Участь у конференції 2016 EACPT Focus 
Meeting: How to Assess Medicines from 
Research to Clinical Practice? Efficacy, 
Effectiveness, and Economic – 3E 
Assessment, м. Опатія (Хорватія) 

19.  Ас. Ратушна К.Л. 
2016 р.-
2017 р. 

Навчання у «The Advanced Certificate 
Program in Research Ethics for Central and 
Eastern Europe» за підтримки NIH 
Research Grant R25 TW7085 

20.  Проф. Попов О.С. 
29-

31.08.2016 р. 

Участь у конференції Seventh World 
Congress on Bioequivalence and 
bioavailability studies, м. Атланта (США) 

21.  Асп. Колодєзна Т.Ю. 
25-

30.06.2016 р. 
Участь у конференції DIA Annual Meeting 
2016, м. Філадельфія (США) 

22.  Проф. Яковлєва Л.В. 
17-

01.02.2016 р. 

Участь у Training seminar «Quantitative 
study on use of antimicrobials in European 
countries» Regional Office for Europe of 
World Health Organization, м. Кишинів 
(Молдова) 

23.  Проф. Яковлєва Л.В. 
18-

21.09.2016 р. 
Участь у тренінгу з фармакоекономіки 
(ВООЗ), м. Копенгаген (Данія) 

24.  Проф. Яковлєва Л.В. 
Липень 
2016 р. 

Участь у тренінгу з фармакоекономіки 
(МОЗ) як члену Експертного Комітету 

25.  Проф. Яковлєва Л.В. 
Вересень 
2016 р. 

Участь у тренінгу з фармакоекономіки 
(МОЗ) як члену Експертного Комітету 

26.  Проф. Бездітко Н.В. 
10-

13.06.2016 р. 

Участь у 26th European Meeting on 
Hypertension and Cardiovascular Protection, 
м. Париж (Франція) 
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27.  Проф. Бездітко Н.В. 
30.11-

01.12.2016 р. 

Участь у «Manufacturing, scientific and 
regulatory considerations on LMWHs and 
Biosimilar: Meet-the-Experts Sessions», 
м. Париж (Франція) 

28.  Проф. Яковлєва Л.В. 
20.10-

02.11.2016 р. 
Участь у конгресі ISPOR 19th Annual 
European Congress, м. Відень (Австрія) 

29.  Проф. Міщенко О.Я. 
20.10-

02.11.2016 р. 
Участь у конгресі ISPOR 19th Annual 
European Congress, м. Відень (Австрія) 

30.  Доц. Ткачова О.В. 
20.10-

02.11.2016 р. 
Участь у конгресі ISPOR 19th Annual 
European Congress, м. Відень (Австрія) 

31.  Доц. Герасимова О.О. 
20.10-

02.11.2016 р. 
Участь у конгресі ISPOR 19th Annual 
European Congress, м. Відень (Австрія) 

32.  
Проф. Георгіянц В.А. 
Доц. Губарь С.М. 
Асп. Мигаль А.В. 

20-
21.10.2016 р. 

Стажування та участь у VII міжнародній 
науково-практичній конференції «Science 
and practice», м. Каунас (Литовська 
Республіка) 

33.  

Проф. Георгіянц В.А. 
Проф. Вишневська Л.І. 
Доц. Здорик А.А. 
Ас. Матерієнко А.С. 
Асп. Мигаль А.В. 
Асп. Деймонтей 
Альфред-Угбенбо та ін. 

14.04.2016 р. 
Форум користувачів – конференція USP, 
м. Київ (Україна) 

 

У 2016 р. співробітники НФаУ отримали такі відзнаки та 

стипендії: 

академічна стипендія Кабінету Міністрів України для аспірантів: 

 Проскурова Я. О. (01.01.2015 р. – 30.11.2016 р.) – аспірант кафедри 

аналітичної хімії НФаУ. 

 Мигаль А.В. (01.12.2016 р. – 30.11.2017 р.) – аспірант кафедри 

фармацевтичної хімії НФаУ. 

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених: 

 Данильченко С.Ю. – учений секретар науково-дослідної частини 

НФаУ, здобувач кафедри управління якістю (10.2014-09.2016 рр.). 

 Сурикова І.О. – аспірант кафедри соціальної фармації, старший 

лаборант кафедри соціальної фармації НФаУ (05.2016-04.2018 рр.). 

 Матерієнко А.С. – асистент кафедри фармацевтичної хімії НФаУ 

(10.2016-09.2018 рр.). 

ХVІІІ обласний конкурс «Вища школа Харківщини – кращі імена»: 

 Переможець у номінації «Викладач професійно-орієнтованих 

дисциплін»: Стрілець О. П. – доктор фармацевтичних наук, 

професор, кафедри біотехнології НФаУ. 

іменна стипендія облдержадміністрації в галузі науки у 2016 р. за 

номінацією «Фармація»: 

 Стипендія імені М.О. Валяшка для обдарованих молодих науковців: 

Нетьосова К. Ю. – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри 

токсикологічної хімії НФаУ. 
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Науково-практичні заходи 

Велике значення для подальшого розвитку наукових досліджень і 

плідного обміну інформацією мають наукові конференції. 

За 2016 р. у НФаУ відбулося 16 науково-практичних заходів різного 

рівня, у т.ч. з міжнародною участю: 

1. Науково-методична Online-конференція з міжнародною участю 

«Загальноєвропейські компетенції володіння англійською мовою у 

немовних ВНЗ». 17 березня 2016 р. 

2. ІІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Аналітична 

хімія у фармації». 17 березня 2016 р. 

3. IІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні та 

практичні аспекти дослідження лікарських рослин». 21-23 березня 

2016 р. 

4. І Науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю 

«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, 

перспективи розвитку». 24-25 березня 2016 р. 

5. IV Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Менеджмент 

та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики». 24-

25 березня 2016 р 

6. XV Міжвузівська науково-практична конференція іноземних студентів 

підготовчих факультетів та відділень України «Шлях до науки: перші 

кроки». 31 березня 2016 р. 

7. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична  конференція з міжнародною 

участю «Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та 

призначення лікарських засобів». 8 квітня 2016 р. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Гуманітарна складова у світлі сучасних парадигм». 14-15 квітня 

2016 р. 

9. XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Topical issues of new drugs development». 21 квітня 2016 р. 

10. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчий 

аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту». 15 квітня 2016 р. 

11. VІ Міжрегіональна науково-методична конференція «Формування 

сучасної концепції викладання природничих дисциплін медичних 

освітніх закладах». 12 травня 2016 р. 

12. X Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Управління якістю в фармації». 20 травня 2016 р. 

13. VІІІ Національний з‘їзд фармацевтів України. 13-16 вересня 2016 р. 

14. VІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною 

участю. 5-7 жовтня 2016 р. 
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15. V Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». 1 

листопада 2016 р. 

16. V Науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю 

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології». 

18 листопада 2016 р. 

Видання матеріалів науково-практичних заходів: 

1. Науково-методична Online-конференція з міжнародною участю 

«Загальноєвропейські компетенції володіння англійською мовою у 

немовних ВНЗ». (17 березня 2016 р.) – електронний ресурс. 

2. ІІ Міжнародна науково-практична internet-конференція «Аналітична 

хімія у фармації». (17 березня 2016 р.) – Х.: Вид-во, 2016. – 136 с. 

3. IІ Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Теоретичні 

та практичні аспекти дослідження лікарських рослин». (21-23 

березня 2016 р.) – Х.: НФаУ, 2016. – 297 с. 

4. І Науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю 

«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, 

перспективи розвитку». (24-25 березня 2016 р.) – Х.: НФаУ, 2016. – 

372 с. 

5. IV Міжнародна науково-практична Internet-конференція 

«Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, 

освіти, практики». (24-25 березня 2016 р.) – Х.: НФаУ, 2016. – 659 с. 

6. XV Міжвузівська науково-практична конференція іноземних 

студентів підготовчих факультетів та відділень України «Шлях до 

науки: перші кроки». (31 березня 2016 р.) – електронний ресурс. 

7. ХХХIІІ Всеукраїнська науково-практична  конференція з 

міжнародною участю «Ліки людині. Сучасні проблеми 

фармакотерапії та призначення лікарських засобів». (8 квітня 

2016 р.) – Х.: НФаУ, 2016. – 528 с. 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних парадигм». (14-15 

квітня 2016 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 400 с. 

9. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту». 

(15 квітня 2016 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 178 с. 

10. XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

та студентів «Topical issues of new drugs development». (21 квітня 

2016 р.) – In 2 vol. Vol. 1. – Kharkiv: Pblishing Offict NUPh, 2016-

433 p., In 2 vol. Vol. 2. – Kharkiv: Pblishing Offict NUPh, 2016. – 418 p. 

11. VІ Міжрегіональна науково-методична конференція «Формування 

сучасної концепції викладання природничих дисциплін медичних 

освітніх закладах». (12 травня 2016 р.) – електронний ресурс. 

12. X Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Управління якістю в фармації». (20 травня 2016 р.) – Х.: НФаУ, 

2016. – 205 с. 
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13. VІІІ Національний з‘їзд фармацевтів України. (13-16 вересня 2016 р.) 

– у 2 т. Т. 1 Х.: НФаУ, 2016. – 458 с., у 2 т. Т. 2 Х.: НФаУ, 2016. – 400 

с. 

14. VІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною 

участю. (5-7 жовтня 2016 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 279 с. 

15. V Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». (1 

листопада 2016 р.) – Х.: Монограф. – 2016. – 358 с. 

16. V Науково-практична Internet-конференція з міжнародною участю 

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології». 

(18 листопада 2016 р.) – електронний ресурс. 

 

З метою популяризації досягнень вітчизняної та світової науки 24-25 

травня 2016 р. НФаУ приймав учасників виїзної наукової сесії Відділення 

хімії Національної академії наук України «Сучасний стан хімічних 

досліджень для медицини та екології». У рамках роботи виїзної сесії були 

висвітлені наукові розробки інститутів відділення хімії НАН України та 

Національного фармацевтичного університету, а також розглядалася 

проблематика координації напрямків досліджень між цими установами. 

Основні напрямки, за якими здійснювалося обговорення, це біологічно-

активні речовини і матеріали; нові високоефективні процеси і матеріали; 

нанохімія; хімічна екологія. 

Виставкова діяльність. Участь у конкурсах та відзнаки НФаУ. 

1 Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016» 

(Київський палац дітей та юнацтва м. Київ, вул. І.Мазепи, 13): 

 Гран-Прі в номінації «Лідер наукової та науково-технічної 

діяльності»  

 Золота медаль у номінації «Лідер міжнародної діяльності» 

 Сертифікат «Якість наукових публікацій» згідно з рейтингом вищих 

навчальних закладів України за показниками міжнародної 

наукометричної бази SciVerse Scopus 

 Дипломом «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних 

інновацій у національний освітній простір» 

 Почесна грамота ректору НФаУ «За плідну організаторську 

діяльність із забезпечення якості національної освіти». 

2 Двадцять дев’ята Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та 

кар’єра – 2016»,  14-16 квітня 2016 р. (Національний центр культурного 

та ділового співробітництва «Український дім» м. Київ вул. Хрещатик, 2): 

 Почесне звання «Лідер вищої освіти України»  

 Гран-Прі в номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого 

навчального закладу» 

 Подяка ректору НФаУ «За багаторічну науково-педагогічну 

діяльність та вагомий внесок у розвиток освіти та науки України». 
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3 Восьмий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» 25-

27 листопада 2016р Київський палац дітей та юнацтва м. Київ, вул. 

І.Мазепи, 13: 

 Почесне звання Лауреат конкурсу І ступеня в номінації «Сучасні 

інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та 

рішення для впровадження в освітню практику» 

 Диплом «За активну участь в інноваційній освітній діяльності». 

 Подяка ректору НФаУ «За впровадження інноваційних технологій 

для підвищення якості освітнього процесу» 

4 Двадцять дев’ята Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та 

кар’єра – день студента 2016». 17-19 листопада 2016 р. (Національний 

центр культурного та ділового співробітництва «Український дім» м. 

Київ, вул. Хрещатик,2):  

 Почесне звання «Лідер вищої освіти України»  

 Гран-Прі в номінаціях «Розвиток матеріально-технічної бази 

навчального закладу та «Розвиток студентського самоврядування у 

вищому навчальному закладі». 

 

 

 

п. 3.4. Підготовка наукових кадрів та науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до 

затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-

педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) 

згідно з кадровими потребами закладу. 
 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів та 

кандидатів наук є одним із головних стратегічних напрямків діяльності 

університету по забезпеченню якісно вищого рівня педагогічного 

потенціалу. Випереджальні темпи підготовки кадрів вищої кваліфікації 

спрямовані на забезпечення кадрових потреб університету на тривалу 

перспективу та створення потужного інтелектуального потенціалу 

викладачів та науковців. 

Підготовка докторів та кандидатів наук проводиться з метою 

своєчасного поповнення професорсько-викладацького колективу 

університету, а також для нових фармацевтичних факультетів, для 

практичної фармації, фармацевтичної промисловості України та іноземних 

держав. 

Протягом року проводилась інтенсивна робота ректорату з 

удосконалення кадрової політики по підготовці науково-педагогічних 

кадрів. 

Докторантура, аспірантура, магістратура (державне замовлення) 
Планомірна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації проводиться через аспірантуру та докторантуру. 

В університеті проводиться підготовка через докторантуру та 
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аспірантуру (термін зарахування до 31.12.2015р.) із чотирьох 

спеціальностей: 14.03.05-―фармакологія‖ (фармацевтичні, біологічні, 

медичні науки), 15.00.01-―технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація‖ (фармацевтичні науки), 15.00.02-

―фармацевтична хімія та фармакогнозія‖ (фармацевтичні науки), 15.00.03-

«стандартизація та організація виробництва лікарських засобів» 

(фармацевтичні науки). 

У 2016 р. НФаУ проведено ліцензування освітньої діяльності на 

третьому освітньо-науковому рівні відповідно Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII. 

Наказами Міністерства освіти і науки України розширено 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні через аспірантуру для здобуття наукового 

ступеня доктор філософії: 

- галузь знань 22 Охорона здоров`я за спеціальністю 226 Фармація 

(наказ МОНУ №707 від 23.06.2016р.); 

-  галузь знань 09 Біологія спеціальність 091 Біологія та галузь знань 

22 Охорона здоров`я за спеціальністю 222 Медицина (наказ МОНУ №856 

від 19.07.2016р.). 

В магістратурі на місцях за планом Міністерства охорони здоров‗я 

України проходило внавчання за фахами ―Загальна фармація‖ та ―Клінічна 

фармація‖ одночасно з проходженням інтернатури відповідного фаху.  

Зараховано у 2016 р.: 

● на місця за планом державного замовлення (фінансування – 

державне бюджет) 1 докторант, 20 аспірантів (з них 12 аспірантів очної 

денної форми навчання та 8 аспірантів очної вечірньої форми навчання); 

● на місця понад план держзамовлення на навчання на 

компенсаційній основі (фінансування - кошти юридичних або фізичних 

осіб) 1 докторант та 17 аспірантів, а саме: 

- з громадян України 1 докторант та 15 аспірантів, з них 1 аспірант 

очної денної форми навчання та 14 аспірантів заочної форми навчання, 

- з іноземних громадян 2 аспіранта очної денної форми навчання. 

Плани прийому державного замовлення на 2016 рік до докторантури, 

та аспірантури (форми навчання очна денна/вечірня) виконано. 

Відраховано у 2016 р.: 

● на місцях за планом державного замовлення 1 докторант та 14 

аспірантів, з них 11 аспірантів з відривом від виробництва, 3 аспіранта без 

відриву від виробництва, 22 магістранта; 

● на місцях понад план держзамовлення 11 аспірантів. 

Станом на 01.01.2017 р. проходять підготовку 6 докторантів та 

111 аспірантів: 

● на місцях за планом державного замовлення 4 докторанта та 56 

аспірантів (26 аспірантів з відривом від виробництва, 12 аспірантів очної 

денної форми навчання та 10 аспірантів без відриву від виробництва, 8 

аспірантів очної вечірньої форми навчання); 
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● на місцях понад план держзамовлення 2 докторанта та 54 

аспіранта, а саме: 

- з громадян України 2 докторанта та 46 аспірантів, з них 5 аспірантів 

з відривом від виробництва, 1 аспірант очної денної форми навчання та 26 

аспірантів без відриву від виробництва, 14 аспірантів заочної форми 

навчання; 

- з громадян нових незалежних держав 2 аспіранта без відриву від 

виробництва; 

- з іноземних громадян 7 аспірантів, з них 2 аспіранта з відривом від 

виробництва, 2 аспіранта очної денної форми навчання та 3 аспіранта без 

відриву від виробництва. 

Виконання плану підготовки науково-педагогічних кадрів 

У 2016 р. виконувалось 65 докторських та 209 кандидатських 

дисертацій відповідно плану підготовки науково-педагогічних кадрів. 

За планом 2016 р. підлягали завершенню 13 докторських та 42 

кандидатські дисертації. 

Захищено протягом року у спеціалізованих вчених радах України 11 

докторських та 46 кандидатських дисертацій. 

 Достроково захищено з планів 2017-2019 років 3 докторські та 6 

кандидатських дисертацій. Ліквідована заборгованість з планів попередніх 

років 5 докторських та 31 кандидатська дисертація.  

У 2016 р. затверджено Атестаційною колегією МОН України 12 

докторських та 45 кандидатських дисертацій. 

На розгляді в експертних радах знаходяться 7 кандидатських 

дисертацій. 

Вченою радою НФаУ на підставі рішень Проблемних комісій МОЗУ 

та АМНУ у 2016 р. затверджено планування 2 докторських та 23 

кандидатські дисертації. 

Відповідно «Плану Національного фармацевтичного університету на 

підготовку докторів та кандидатів наук на 2017-2021 роки» на кафедрах 

виконуються 72 докторські та 200 кандидатських дисертацій. 

Спеціалізовані вчені ради НФаУ 

В НФаУ функціонують три спеціалізовані вчені ради: 

 Спеціалізована вчена рада Д 64.605.01 - з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями: 

- 15.00.02 – Фармацевтична хімія та фармакогнозія  

- 15.00.03 – Стандартизація та організація виробництва 

лікарських засобів  

Голова спецради – академік НАН України, проф. В.П. Черних; 

заступник голови спецради – проф. І.С. Гриценко; вчений секретар 

спецради – проф. В.А. Георгіянц. 

За звітний період відбулося 33 засідання, на яких проведено захист 4 

докторських дисертацій та 20 кандидатських дисертацій (з них – всі 

дисертації написані українською мовою). Відхилених дисертацій – немає. 
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 Спеціалізована вчена рада Д 64.605.02 - з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) фармацевтичних наук зі спеціальності  

- 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи 

та судова фармація 

Голова спецради – проф. А.А. Котвіцька, заступник голови спецради 

– проф. О.А. Рубан, вчений секретар спецради – проф. О.В. Посилкіна. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 35 засідань, на 

яких проведено захист 4 докторських дисертацій та 17 кандидатських 

дисертацій (з них – 13 дисертацій написані українською мовою). 

Відхилених дисертацій – немає. 

 Спеціалізована вчена рада Д 64.605.03 - з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) фармацевтичних та медичних наук зі спеціальності 

- 14.03.05 – Фармакологія  

Голова спецради – проф. І.А. Зупанець; заступник голови спецради – 

проф. Н.А. Цубанова; вчений секретар спецради – проф. Т.С. Сахарова. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 25 засідань, на 

яких проведено захист 1 докторської дисертації та 13 кандидатських 

дисертації (з них – 12 дисертацій написані українською мовою). 

Відхилених дисертацій – немає. 

Постійно діючі експертні органи. На базі Національного 

фармацевтичного університету працюють: Проблемна комісія (ПК) 

―Фармація‖ та Експертна проблемна комісія (ЕПК) ―Клінічна фармакологія 

і клінічна фармація‖ - постійно діючі експертні органи, метою роботи яких 

є професійна оцінка доцільності, конкурентоспроможності дисертаційних 

робіт та попередження дублювання вітчизняних розробок у 

фармацевтичній галузі. 

Атестація науково-педагогічних кадрів 

Згідно результатів атестації науково-педагогічних кадрів відповідно 

чинного законодавства та рішення Вченої ради НФаУ присвоєно  вчене 

звання професора 2 особам та вчене звання доцента 9 особам.  

Вчене звання професора, присвоєне МОН України Рішенням 

Атестаційної колегії від 25 лютого 2016 р. протокол 1/01 П: 

Артеменко А.П., Доровський О. В. 

Вчене звання доцента, присвоєне МОН України Рішенням 

Атестаційної колегії від 25 лютого 2016 р. протокол 1/02 Д: Коваленко Є. 

М., Степаненко С. В., Прокопенко Ю. С., Тимченко А. О., Редькін Р. Г., 

Бондарєва І. В., Пуляєв Д. С., Балабай Я. В., Гнатюк В. В. 
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п. 3.5. – Організація підвищення кваліфікації та перепідготовки 

наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх 

економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в 

закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно 

з планами, затвердженими Міністерством; 

– Проведення особистого підвищення кваліфікації або 

перепідготовки терміном дії Контракту, але не рідше одного разу на 

п’ять років 

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», затвердженого наказом МОН України №48 від 

24.01.2013 р., розроблено «Положення про безперервний професійний 

розвиток науково-педагогічних працівників Національного 

фармацевтичного університету». 

Підвищення педагогічної майстерності 

Головним координатором з питань підвищення професійного рівня 

науково-педагогічних працівників є Науково-методична лабораторія з 

питань фармацевтичної освіти НФаУ. Одним із першочергових завдань 

сьогодні є налагодження системи відкритих занять і лекцій з метою 

опанування викладачами сучасних інноваційних технологій навчання. 

З метою підвищення педагогічної майстерності та обміну досвідом 

протягом 2016 р. викладачами Національного фармацевтичного 

університету проведено 451 відкрите заняття, з них: лекцій майстер-

клас – 27, лекцій – 195, лабораторних занять – 35, практичних занять – 167, 

семінарських занять – 27. 

Функціонує «Школа молодого викладача» НФаУ, де пройшли 

навчання у 2016 р. 17 осіб. 

Протягом 2016 р.  науково-педагогічні працівники  активно брали 

участь у різних професійних та освітніх заходах:  

 Курси підвищення кваліфікації 

на базі інших ВНЗ – 136  

 Інформаційні  технології 

дистанційного навчання - 52 

 Конференції - 395   

 Семінари - 27 

 Форуми - 10 

 Тренінги - 23 

 Стажування - 54 

 Конгреси - 75 

 Симпозіуми - 18 

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 

(ІПКСФ) 

Діяльність інституту спрямована на удосконалення навчальної та 

навчально-методичної роботи, підвищення рейтингу і конкуренто-

спроможності вітчизняної системи підвищення кваліфікації фахівців 

фармації. 

ІПКСФ повністю забезпечує потреби у безперервній післядипломній 

освіті фахівців фармацевтичної галузі України, починаючи з їх первинної 
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спеціалізації (інтернатури), і закінчуючи підготовкою фармацевтичних 

кадрів вищої ланки, а також науково-педагогічних працівників.  

Відповідно до положення про ІПКСФ НФаУ на даний час в інституті 

працюють 2 факультети: підвищення кваліфікації та післядипломної 

освіти, які включають 6 кафедр, 3 з яких є опорними в системі 

післядипломної освіти фармацевтичних працівників, а також відділ АСУ з 

комп‘ютерним класом. 

Загальний склад науково-педагогічного персоналу ІПКСФ налічує 59 

фахівців. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюють 8 докторів наук та 

47 кандидатів наук. Вчені звання мають 42 фахівця - 7 професорів, 35 

доцента. Всі викладачі за своїм рівнем підготовки відповідають займаним 

посадам.  

Післядипломна підготовка фахівців 

У 2016 р. виконано державне замовлення та договірні зобов'язання 

з післядипломної підготовки фахівців для потреб охорони здоров'я, в 

тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб.   

• Проведено 132 цикла, з них за загальним фондом - 22, за спеціальним 

- фондом 110. 

• Загальний контингент фахівців, що пройшли навчання 4781: 

• За загальним фондом пройшли навчання 757 фахівців, в тому числі 

інтернів – 25, курсантів – 466, викладачів – 266 

• За спеціальним фондом пройшли навчання 4025 фахівців, у тому 

числі: інтернів – 1090, курсантів – 2887, викладачів – 48. 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка 
Організовано та проведено підвищення кваліфікації та 

перепідготовка наукових та науково-педагогічних працівників згідно з 

планами, затвердженими МОЗ України. 

За 2016 р. в ІПКСФ пройшли навчання 266 викладачів за 

держзамовленням, з них фахівці: 

Харківська обл.  – 249  Полтавська обл.           – 1 

Чернівецька обл.   – 2  Івано-Франківська обл. – 8 

Дніпровська обл.  – 2  Луганська обл.  – 3 

Закарпатська обл. – 1   

  
Цикли підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу НФаУ: 
Осіб 

17.02-18.03.2016р. «Методика викладання у вищій школі» – для 
професорів, доцентів, ст. викладачів 

32 

01.03-31.03.2016р. «Інноваційні підходи до викладання медико-
біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку 
медичної та фармацевтичної освіти» 

7 

21.03-19.04.2016р. «Лекторська майстерність викладача» – для 
доцентів, ст. викладачів, викладачів 

22 

21.04-24.05.2016р. «Основи психолого-педагогічної підготовки  
викладачів» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів, асистентів  

16 

25.04-27.12.2016р. «Стажування з фармакології, клінічної 18 
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фармакології та клінічної фармації» - для випускників аспірантури, 
лаборантів, ст. лаборантів, наукових співробітників, викладачів-
стажерів, асистентів кафедр фармакології, клінічної фармакології, 
клінічної фармації та біомедичних дисциплін 
25.05-24.06.2016р. «Сучасні технології навчання» – для викладачів 8 
07.09-28.10.16р. Спеціалізація за фахом «Аналітично-контрольна 
фармація» - для провізорів-аналітиків, спеціалістів (за фахом хіміки, 
біологи), які працюють на посадах наукових працівників 
лабораторій з аналізу якості лікарських засобів МОЗ України або 
провізорських та лабораторій Держслужб з лікарських засобів, 
уповноважені особи 

11 
 

06.09-05.10.2016р. «Основи педагогічної майстерності» – для 
доцентів, ст. викладачів, викладачів, асистентів 

16 

11.10-10.11.2016р. «Психологія професійної діяльності викладача 
вищої школи» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів  

28 

15.11-14.12.2016р. «Професійна діяльність і особистість викладача 
ВНЗ» – для доцентів, ст. викладачів, викладачів. 

6 

 

Підвищення рівня освітнього процессу 
Постійно проводиться робота з підвищення рівня освітнього 

процессу, зокрема у 2016 р. викладачами інституту: 

• підготовлено 233 нових лекцій та практичних занять, 

• удосконалено 4077 компʼютерних тестів (створено 314 нових,  

переглянуто 3763 існуючих), 

• складено 122 нових екзаменаційних білетів, 

• створено та оновлено 1456 методичних розробок лекцій, семінарських та 

практичних занять, 

• складено та оновлено 52 навчальних планів та программ, 

• переглянуто 144 тематики та матеріали для самостійной підготовки і 

написання слухачами реферативних (випускних) робіт, 

• проведено 21 лекція майстер-класу, відкритих лекцій та практичних 

занять, в яких висвітлюються актуальні питання фармацевтичної галузі 

(біоеквівалентність, питання нанотехнології, гомеопатії та 

гомотоксикології, нові технології у фармацевтичному виробництві, 

валідація, кадровий менеджмент, фармакоєкономіка в сучасної фармації та 

медиціні, фармацевтична опіка, фармакологічні властивості та особливості 

застосування ЛЗ, контрольно-дозвільні питання обігу ЛЗ, державна 

система якості в Україні, особливості забезпечення якості лікарських 

засобів рослинного походження, реформування медичної і фармацевтичної 

освіти, сучасні проблеми педагогіки вищої школи та ін.).  
 

Для забезпечення безперервного професійного розвитку науково-

педагогічних працівників НФаУ  в Інституті підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації НФаУ розроблено цикли підвищення кваліфікації 

згідно Ліцензії на підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників ВНЗ у галузі Фармація (ліцензійний обсяг 800 осіб 

на рік.). 
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Цикл хімічної підготовки: 

кафедра якості стандартизації та сертифікації ІПКСФ НФаУ: 

  «Новітні напрямки розвитку та удосконалення системи 

забезпечення якості у фармації» – для асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів хімічних кафедр, у т.ч. кафедр:  аналітичної хімії;  

лікарської та аналітичної токсикології;  медичної хімії;  неорганічної 

хімії;  нутриціології та фармацевтичної броматології;  органічної хімії;  

фармакогнозії; фармацевтичної хімії;  фізичної та колоїдної хімії;  хімії 

природних сполук;  якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ. 

Цикл медико-біологічної підготовки: 

кафедра клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ: 

  «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних 

дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та 

фармацевтичної освіти» – для викладачів, старших викладачів, доцентів 

медико-біологічних дисциплін. 

  «Стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної 

фармації» 936 годин – для випускників аспірантури, лаборантів, старших 

лаборантів, наукових співробітників, викладачів-стажерів, асистенів 

кафедр: фармакології, клінічної фармакології, клінічної фармації та 

біомедичних дисциплін, що мають вищу освіту за відповідними 

спеціальностями. 

  «Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології 

у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на 

інтеграцію до Європейської зони вищої освіти» – для викладачів, старших 

викладачів, доцентів, професорів, у т.ч. кафедр:  біології;  біологічної хімії;  

ботаніки;  клінічної лабораторної діагностики;  клінічної фармакології та 

клінічної фармації; мікробіології, вірусології та імунології;  патологічної 

фізіології;  фармакології;  фармакотерапії; фізіології та анатомії 

людини;  клінічної фармакології ІПКСФ. 

Цикл організаційно-економічної підготовки: 

Кафедри: менеджменту та адміністрування; фармацевтичного 

маркетингу та менеджменту; організації та економіки фармації;  

соціальної фармації; товарознавства; управління та економіки 

підприємства; управління якістю; фармакоекономіки; управління та 

економіки фармації ІПКСФ. 

Цикл гуманітарної підготовки: 

кафедра педагогіки та психології ІПКСФ НФаУ: 

 Стажування (переривчастий) 156 годин – для асистентів, 

викладачів та старших викладачів. 

 «Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-

педагогічних працівників в фармацевтичних та медичних ВНЗ» 

(переривчастий) 156 годин – для завідувачів кафедри та професорів. 

 «Методика викладання у вищій школі» – тренінгова програма для 

доцентів та професорів. 
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 «Лекторська майстерність викладача» – для доцентів та 

професорів. 

 «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» – 

первинний для асистентів, викладачів та старших викладачів. 

 «Сучасні технології навчання» – для старших викладачів, 

доцентів. 

 «Основи педагогічної майстерності» – для викладачів. 

 «Психологія професійної діяльності та особистості викладача 

ВНЗ» – для асистентів, викладачів, старших викладачів та доцентів. 

  «Використання комп‘ютерних технологій у навчальному процесі» 

– для викладачів, старших викладачів, доцентів кафедр: гуманітарних 

наук; іноземних мов;українознавства та латинської мови; фізичного 

виховання та здоров’я; філософії та соціології; фундаментальної та 

мовної підготовки; педагогіки та психології ІПКСФ. 

Цикл фізико-математичної підготовки: 

Кафедри НФаУ:  процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних 

виробництв;  фармакоінформатики; фізики. 

Цикл технологічної підготовки: 

кафедра промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ: 

 «Сучасні аспекти виробництва, валідації та контролю якості ліків 

на фармацевтичних підприємствах» – для асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів технологічних кафедр. 

 «Виробництво лікарських засобів в умовах належної виробничої 

практики» – для асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів 

технологічних кафедр, у т.ч. кафедр НФаУ:  аптечної технології ліків; 

біотехнології; заводської технології ліків; промислової фармації; 

косметології і аромології; технології ліків; промислової фармації та 

економіки ІПКСФ;  загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ. 

 

 

3.6. Апробація і використання в педагогічному, науковому 

процесі передових наукових технологій та розробок  

Забезпечення гарантій системи якості навчання, підготовка фахівців 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, підвищення рівня готовності 

випускників до професійної діяльності, можливо за умов збереження надбань 

традиційних форм, методів та засобів навчання у вищих навчальних закладах 

та впровадження сучасних педагогічних інновацій. У навчальний процес 

університету запроваджені:  

– лекційний метод викладання: авторські методики викладання, лекції 

―майстер-клас‖, проблемні лекції, лекції-прес-конференції; 

– технології навчання: інформаційні технології, комп‘ютерні технології, 

кейс-технологія, модульна технологія навчання, технологія особистісно-

орієнтованого навчання, технологія організації та контролю самостійної 

роботи, телеконференції, відеоконференції; 
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– методи і форми активного навчання: метод ―малих груп‖, ділові ігри, 

―Круглий стіл‖, метод мозкового штурму, метод нових варіантів, тренінг, 

навчання у співробітництві, навчальна дискусія. 

У якості основних інноваційних форм ефективно застосовується 

розвиток дистанційного навчання, а також надання освітніх послуг, основане 

на інноваційних освітніх технологіях – мультимедійне і інтернет-навчання. 

Для удосконалення організації навчального процесу в університеті 

створена систематизована база тематичних мультимедійних ресурсів, яка 

постійно оновлюється і активно використовується в навчальному процесі, 

головним чином при оформленні демонстраційного лекційного матеріалу.  

Впроваджені у навчальний процес: електронні підручники, програми-

тренажери, моделюючі та імітуючі програми віртуальних лабораторних 

робіт, що відтворюють, замінюють або доповнюють експеримент. 

Наукові інновації 

Впровадженню новітніх наукових технологій та розробок НФаУ 

сприяє створення монографій, підручників та навчальних посібників, які 

широко використовуються в навчальному процесі.  

За звітний період 49 наукових повідомлень НФаУ подано для 

включення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, 

призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони 

здоров‘я на 2016 р. 

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров‘я 

видається з 2014 р. замість Реєстру галузевих нововведень МОЗ України і є 

основним документом, який регламентує процес впровадження медичної 

та фармацевтичної науки у практику охорони здоров‘я. Включені до 

переліку розробки є новими, що підтверджується публікаціями та 

охоронними документами, а також дослідженнями з врахуванням 

принципів доказовості. 

Пропозиції НФаУ мають соціальну, економічну та клінічну 

ефективність. Інформація про них внесена до навчально-методичних 

матеріалів відповідних дисциплін і використовується у навчальному 

процесі фармацевтичних факультетів університетів України та у наукових 

дослідженнях. Також пропозиції впроваджені у діяльність профільних 

закладів МОЗ України. 

У звітному році співробітниками університету було видано і 

опубліковано: 

11 монографії: 

1. Моніторинг якості навчання студентів за спеціальністю 

«Фармація» в університетах країн східної Європи: монографія/ Л.Г. 

Буданова – Х.: НФаУ. – 2016, 402 с. 

2. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи 

відтворення : монографія / О.М. Носик. – Х.: Вид-во «Точка», 2016. – 490 с. 

3. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці: 

монографія / О.С. Марченко, О.В. Ярмак. – Харків, 2016. – 243 с. 
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4. Социокультурные факторы экономического развития: 

монография / Под ред. А.Н. Пилипенко, Н.И Литвиненко, В.В.Липова, С.В. 

Ксензова и др. – Днепропетровск: НГУ, 2016. 

5. Національний фармацевтичний університет: Новітня історія: 

[монографія] / уклад. В.П. Черних, І.М. Перцев, А.А. Котвіцька та ін.: за 

ред. акад. НАН України, проф. В.П. Черних. - Харків: Золоті сторінки, 

2016. - 568 с. 

6. Интегральная оценка противомикробной активности 

лекарственных средств / Н. Бойко, А. Зайцев. – Саарбрюккен (Saarbrücken): 

Lap Lambert Academic Publishing, 2016. – 140 с. 

7. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації та медицини як елемент розвитку суспільства / 

В. Якущенко, Л. Шульга, П. Нартов, О. Пімінов // Sustainable Development: 

Social and Economic Changes: Monograph / edited by W. Duczmal, T. Pokusa, 

L. Stepanenko. – Opole : Publishing House WSZiA w Opolu, – С. 413-418. 

8. Управление качеством: монографія / В.А. Лебединец. – Х. : 

НТМТ, 2016. – 274 с. 

9. Історія кафедри організації та економіки фармації Національного 

фармацевтичного університету: монографія / А.С. Немченко, С.В. Хіменко, 

О.В. Винник та ін.; За ред. А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2016. – 266 с. 

10. Образование в условиях социальной нестабильности: основные 

вызовы и риски [Электронный ресурс] / В.Н. Назаркина // Образование в 

условиях глобальных социальных изменений: [монография] / Елизавета 

Подольская, Ирина Нечитайло; под общ. ред. Е.А. Подольской. – 

[Saarbrucken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – С. 214-229. 

11. Паразиты, патогены и человек: Монографія / Филипцова О.В., 

Набока О.И. – Х.: Полосатая типография, 2016. – 212с. 

19 підручників: 

1. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного 

виробництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів 

фармацевтичного і медичного профілю / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, 

Ю.С. Братішко, Я.М. Деренська, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, К.С. Світлична, 

Г.В. Кубасова. – Харків: НФаУ, 2016. – 528 с. 

2. Аптечна технологія ліків: підручник для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації / Тихонов О.І., Ярниї Т.Г.; за ред.. О.І, 

Тихонова. – Вид. 4-те, випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2016.–536 с. 

3. Хронофармакология для врача, провизора и студента: ученик-

справочник / С.М. Дроговоз, С.Ю. Штрыголь, С.И. Рапопорт, Е.В. Матвеева, 

А.В. Кононенко, В.Ф. Черных, Т.Н. Бойчук, В.П. Пишак, С.В. Дмитренко, 

И.И. Заморский, В.В. Гордиенко, Е.Н. Сухина, О.М. Горошко, И.П. 

Бухтиярова, М.П. Тимофеев, И.В. Кабачная. – Х.: Титул, 2016. – 376 с. 

4. Регіональна економіка: підручнк / В.В. Липов; за заг. ред. 

О.М. Бандурки, О.В. Носової, Л.І. Райіна и др. та ін. – Харків: Золота миля, 

2016. – 336 с. 
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5. Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування 

технологічними процесами / [Бабиченко А.К., Красніков І.А., Бабиченко 

Ю.А., Вельма В.І., Лисаченко І.Г., Подустов М.О., Дзевочко О.М.]; за ред. 

А.К. Бабіченка. – Х.: Вид-во ТОВ «Водний Спектр Джі-Ем-Пі», 2016 р. – 440. 

6. Биофизика, физические методы анализа и метрология. Учебник для 

студентов ВУЗов / Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Кокодий Н.Г., Фролова 

Н.А., Животова Е.Н. – Х., Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2016 – 481с.: ил. 

7. Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для 

студ. вищ. навч. фармац. закладу (фармац. ф-тів) / Є.В. Гладух, О.А. Рубан, 

І.В. Сайко [та ін.]. – Х.: НФаУ: Оригінал, 2016. – 632 с.: іл. – (Серія 

«Національний підручник»). 

8. Технологічне обладнання фармацевтичної і біотехнологічної 

промисловості: підручник [для вищ. навч. закл.] Стасевич М.В., Милянич А.О., 

Стрельников Л.С., Крутських Т.В., Бучкевич І.Р., Зайцев О.І., Гузьова І.О., 

Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. – Львів: «Новий світ 2000», 2016. – 

410 с. 

9. Органічна хімія: Підручник / За заг. ред. В.П. Черних. — 3-ге вид., 

випр. і доп. — Х., 2016. 

10. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the 

textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools: in 2 parts / Z. 

Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko; National University of Pharmacy. – 

Electronic text data. – Kharkiv: Publishing center «Dialog», 2016. – Part I: 

Management in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 2,5 Mb. – System 

requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label. 

11. Management and Marketing in Pharmacy [Electronic resource]: the 

textbook for foreign students of higher pharmaceutical schools: in 2 parts / Z. 

Mnushko [at al.], ed. by prof. Z. Mnushko; National University of Pharmacy. – 

Electronic text data. – Kharkiv : Publishing center «Dialog», 2016. – Part II: 

Marketing in Pharmacy. – 1 electronic opt. disk (CD-R). – 3,7 Mb. – System 

requirements: Adobe Acrobat Reader. – Title from the disk label. 

12. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Cистеми обліку в фармації. 

Національний підручник / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, О.П. Гудзенко та 

ін.; за ред. А.С. Немченко. – Харків, НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 416 с. 

13. Медичне та фармацевтичне товарознавство. ІІ частина. Підручник / 

І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Ю.О. Безпала, Т.В. Дядюн, С.О. Мамедова – 

Харків, НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2016. – 304 с. 

14. Основи права та законодавства у фармації: нац. підр. для студентів 

вищ. навч. закл. України / А.А. Котвіцької, І.В. Кубарєвої, О.О. Сурікова, та ін. – 

за заг. ред. професора А.А. Котвіцької. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 

528 с. 

15. Biology and Cenetics principles (Біологія з основами генетики) (2-ге 

вид., стереотип.) / Малоштан Л.М., Філіппова О.В., Шакіна Л.О. 

16. Технология косметических средств / Башура А.Г., Тихонов А.И., 

Баранова И.И. 
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17. Клиническая фармация (2-е изд., стереотип.) DVDR (EPUB) / Под 

ред.: Черных В.П., Зупанец И.А. 

18. Організація та економіка фармації. Ч.1. Організація фармацевтичного 

забеспечення населення (2-ге вид.,стер.) DVDR (EPUB) / Немченко А.С., 

Назаркіна В.М., Гудзенко О.П. та ін. 

19. Управління фармацією: базов. Підруч. Для провізорів-інтернів і 

слухачів системи після диплом. освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, 

І.В. Міщенко, М.В. Зарічкова та ін.; за ред. В.М. Толочка. – Харків: НФаУ: 

Золоті сторінки, 2016 – 496. – (Національний підручник). 

71 навчальний посібникік. 

Опубліковано: 2118 наукових статей у вітчизняних та 329 статей у 

закордонних наукових виданнях; 1890 тез у вітчизняних та 240 тез у 

закордонних виданнях. 

Запобігання випадків академічного плагіату 

Відповідно до Положення «Про заходи щодо запобігання випадків 

академічного плагіату в Національному фармацевтичному університеті» 

(ПОЛ А2.8-03-101) у НФаУ запроваджена система виявлення і запобігання 

(недопущення) випадків використання плагіату в усіх видах наукових та 

навчально-методичних праць (видань) серед науково-педагогічних 

працівників НФаУ, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата та доктора наук, магістрантів, студентів усіх форм навчання. 

У 2016 р. була проведена перевірка 537 наукових та навчально-

методичних наукових праць науково-педагогічних працівників НФаУ, 

докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата та 

доктора наук, а також проведена перевірка 917 випускових робіт студентів 

НФаУ. 

 

 

п. 3.7. Здійснення всіх необхідних заходів по створенню 

університетської лікарні на базі обласних клінічних лікувально-

профілактичних закладів для покращання якості підготовки фахівців 

та надання населенню спеціалізованої допомоги. 

Клініко-діагностичний центр НФаУ 

Клініко-діагностичний центр (КДЦ) є структурним підрозділом 

Національного фармацевтичного університету зі статусом лікувально-

профілактичного закладу. Його діяльність здійснюється на підставі 

„Положення про Клініко-діагностичний центр Національного 

фармацевтичного університету‖, затвердженного МОЗ України, та ліцензії 

на медичну практику.  

Головною акредитаційною комісією при МОЗ України КДЦ  НФаУ 

атестований (вдруге) на вищу категорію як лікувально-профілактичний 

заклад (акредитаційний сертифікат серія МЗ №011648 від 31.10.2013р.). 

КДЦ НФаУ відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи 

управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT). Сертифікат №  UA 
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2.003.08997-15 від 24.04.2015р. До його складу входить атестована клінічна 

діагностична лабораторія. 

Площа клініко-діагностичного центру - всього: 363 кв.м. 

- блок палат 166,9 м
2
 

- кухня, їдальня 56,1 м
2
 

- коридор  70,1 м
2
 

- маніпуляційна 10,0 м
2
. 

- ординаторська 9,2 м
2
. 

- кімната старшої медсестри 9,2 м
2
 

- ЕКГ кабінет 5,3 м
2
 

- кімната зберігання ліків 5,4 м
2
 

-блок лабораторний 27,2 м
2
 

- санвузол 3,6 м
2
 

 Ліжковий фонд складає 15 ліжко-місць. 

Клініко-діагностичний центр забезпечений сучасним медичним 

устаткуванням: фотоелектроколориметр, центрифуги, в т. ч. 

рефрижераторні, аквадистилятор, термостат, терези торсійні, прилади для 

визначення рівня глюкози у крові, мікроскопи, лічильники гематологічні, 

кардіореспіраторний велоергометричний комплекс, дефібрилятор, апарат 

УЗД, низькотемпературні холодильники, апарати для виміру артеріального 

тиску, стетоскопи, апарат штучної вентиляції легенів, електрокардіограф, 

пульсоксиметр, кардіомонітор, інфузійні помпи, відповідні вироби 

медичного призначення та інше. 

Колектив співробітників, які працюють в Клініко-діагностичному 

центрі, складається зі штату КДЦ та  викладачів-лікарів кафедри клінічної 

фармакології та клінічної фармації НФаУ, які проводять лікувально-

діагностичну роботу в КДЦ. У відповідності зі стажем і досвідом роботи 

вони атестовані на лікарську категорію: вища лікарська категорія – 10 

співробітників, перша лікарська категорія – 1 та друга лікарська категорія 

– 1; сертифікати лікаря-фахівця мають 3 співробітника.  

Клінічні випробування  

В Клініко-діагностичному центрі НФаУ проводяться клінічні 

випробування лікарських засобів, які направлені в НФаУ Державним 

експертним центром МОЗ України.  

За 2016 рік проведено: 

 Клінічні дослідження лікарських засобів 8 

 Інструментальні дослідження  796 

 Клінічні лабораторні дослідження  1732 

Напрями досліджень: 

 Вивчення біоеквівалентності лікарських засобів; 

 Клінічні  дослідження І-ІV фази; 

 Розробка дизайну клінічного випробування, протоколу дослідження 

та необхідної документації; 

 Обробка результатів клінічних досліджень  методами біостатистики; 

 Проведення тренінгів по GCP.  

Клінічні дослідження проводилися для: ПАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ», м. Київ; ВАТ «Київмедпрепарат», м. Київ; ТОВ «Фарма Старт», м. 

Київ; ПрАТ «Технолог», м. Умань; СУІП ТОВ «Сперко Україна», м. 

Вінниця; ПАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ; ТДВ «ІнтерХім», 

м.Одеса та інш. 
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Забезпечення високого рівня підготовки спеціалістів у галузі фармації. 

Клініко-діагностичний центр НФаУ - лікувально-профілактичний 

заклад, одним з головних завданням якого є забезпечення високого рівня 

підготовки спеціалістів у галузі фармації.  

На базі КДЦ проводяться лабораторні заняття для вітчизняних та 

іноземних студентів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форми 

навчання наступних спеціальностей: 
 

№ Дисципліна Контингент студентів  
(спеціальність, курс, форма навчання) 

1. Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка 

Фармація, 1-6 курси (денна, заочна) 

2. Клінічна фармація з 
фармацевтичною опікою 

Фармація, ІФ, 4,5,6 курс (денна, заочна)  

3. Клінічна фармація ТПКЗ, 4,5 курс (денна, заочна) 

4. Основи клінічної медицини Клінічна фармація 2,3,4 курс (денна, заочна) 

4. Клінічна фармакологія Клінічна фармація  4 курс (денна, зочна) 

5. Клінічна фармакологія Фармація, магістр, 6,7 курс (денна, вечірня, заочна) 

6. Клінічне вивчення 
лікарських засобів 

Клінічна фармація, 5 курс (денна, заочна) 

7. Належна клінічна практика 
та валідація клінічної 
апробації ліків 

Клінічна фармація, магістр, 6,7 курс (денна, 
вечірня, заочна)  

8. Методи вивчення 
біоеквівалентності 

Клінічна фармація, магістр, 6,7 курс (денна, 
вечірня, заочна) 

9. 
Клінічна фармація в 
кардіології (вибіркова) 

Клінічна фармація, магістр, 6,7 курс (денна, 
вечірня, заочна) 

 

Види практик, які проводяться на базі КДЦ: 

Назва практики 
Контингент студентів 

(спеціальність, курс, форма навчання) 

Навчальна практика з фармінформації та 

фармопіки 

Клінічна фармація, 5 курс (денна)  

Виробнича практика з клінічної фармації Фармація, ІФ, 5 курс (денна) 

Виробнича практика з клінічної 

фармакології 

Клінічна фармація, 4 курс (денна) 

 

В організації та проведенні навчальних лабораторних занять задіяні 

приміщення, матеріальна база та медичний персонал КДЦ. Під час 

навчального процесу здійснюються показові: вимірювання артеріального 

тиску, проведення ультразвукового дослідження внутрішніх органів, 

реєстрація електрокардіограми, велоергометрії, здійснюється демонстрація 

тематичних хворих, які знаходяться на стаціонарному та амбулаторному 

лікуванні в КДЦ. Результати досліджень обговорюються на занятті і 

визначається їх роль в якості діагностичних показників захворювань та 

критеріїв оцінки ефективності лікування. під час навчального процесу  

На базі лабораторії клінічної діагностики студенти отримують 

уявлення про значення лабораторного обстеження у ході лікарської терапії 

(лабораторні критерії ефективності) та застосування лабораторної 
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діагностики при проведенні клінічного вивчення лікарських засобів та 

вивчення біоеквівалентності.  

КДЦ НФаУ задіяний в науковій роботі студентів – на його базі 

виконуються дипломні та магістерські роботи, які пов'язані з курацією та 

фармацевтичною опікою пацієнтів, або присвячені клінічному вивченню 

препаратів та проведенню досліджень з біоеквівалентності препаратів. При 

виконанні цих робіт також використовується діагностичне обладнання для 

клінічних, лабораторних і біохімічних досліджень КДЦ. 

Лікувально-діагностична робота клінічних кафедр НФаУ 

Лікувально-діагностична робота здійснюється клінічними кафедрами 

на клінічних базах у лікувально-профілактичних установах, з якими 

укладені договори про проведення спільної діяльності.   

Лікувально профілактичні заклади – бази клінічних кафедр 

Клінічна 
кафедра 

Лікувально профілактичні заклади – 
бази кафедр 

Ліжковий 
фонд 

Клінічної 
фармакології та 
клінічної 
фармації 

Навчально-науковий медичний 
комплекс «Університетська клініка» 
Харківського національного медичного 
університету  
Клініко-діагностичний центр НФаУ 

160 ліжок 
 
 
 
15 ліжок 

Клінічної 
лабораторної 
діагностики 

Міська клінічна лікарня №2 
 

425 ліжок 
 

Фармакотерапії  

 КП охорони здоров'я ― Харківська 
міська дитяча поліклініка №23 
Київського району‖ 
 КП охорони здоров'я „Харківська 
міська студентська лікарня‖ 
  ННМК «Університетська клініка» 
Харківського національного 
медичного університету  

36 ліжок 
денного 
стаціонару 
240 ліжок 
 
160 ліжок 
 

 

Викладачі клінічних кафедр, які проводять лікувальну роботу 

Клінічна кафедра Професори Доценти Асистенти 

Клінічної фармакології та 

клінічної фармації  
3 8 4 

Клінічної лабораторної 

діагностики 
3 5 1 

Фармакотерапії  1 5 - 

 Викладачі клінічних кафедр, яки проводять лікувальну роботу 

мають: вищу категорію – 18, першу категорію – 5, другу категорію – 1, 

лікарі-спеціалісти – 6 

Лікувально-діагностична діяльность у 2016 р. 

Вид  лікувально-діагностичної діяльності Кількість 

Консультації професорів і доцентів 4137 
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Хворі, проліковані асистентами 1821 

Клінічні/патологоанатомічні конференції 12/4 

Консультації співробітників НФаУ 136 

Інструментальні дослідження 1102 

Клінічні лабораторні дослідження 3469 

 

 

 

п. 3.8. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною 

комп’ютерною технікою. 

В НФаУ послідовно вирішуються питання щодо апаратно-технічного 

розвитку комп‘ютерної мережі університету та подальшого впровадження 

ліцензійного програмного забезпечення у діяльності всіх структур 

університету. Працюють 38 комп‘ютерних класів (з них 3 мобільні 

комп’ютерні класи для забезпечення елементів мобільного навчання m-

Learning на кафедрах органічної хімії, патологічної фізіології та хімії 

природних сполук). 

Протягом 2016 р. придбано 547 комп‘ютерів, 3 потужних сервера 

(для Наукової бібліотеки, Центру технологій дистанційної освіти та відділу 

забезпечення роботи АСУ). Списано  13 комп‘ютерів застарілих моделей. 

Загалом в університеті парк комп’ютерної техніки складає 1598 

комп’ютерів. 

Для перевірки якості підготовки студентів до ліцензійних іспитів 

«Крок» здійснюється комп‘ютерний ректорський контроль знань. 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться з будь-

якого класу і корпусу університету по локальній мережі Intranet. Для цього 

встановлено та налаштовано новий більш потужний сервер, який 

забезпечує тестування в Інтранет. Впроваджено у навчальний процес нова 

версія тестового програмного забезпечення SunRav WEB Class.Test. Для 

цієї програми постійно здійснюється підготовка нових електронних 

тестових завдань з навчальних дисциплін. У 2016 р. була здійснена 

підготовка нових електронних тестових завдань для 15 навчальних 

дисциплін. На даний час створено банк тестових завдань з КРОК 1 – 6748 

тестів, КРОК 2 – 7379 тестів. 

Також студенти за індивідуальним паролем можуть проходити 

пробне тестування на сервері центру технологій дистанційної освіти. 

 

 

п. 3.9. Розширення інтернет-мережі для покращення якості 

підготовки фахівців та підвищення кваліфікації викладачів. 
 

Опорна комп‘ютерна мережа Національного фармацевтичного 

університету забезпечує телекомунікаційний зв'язок між усіма корпусами і 

гуртожитками університету та провайдером по оптоволоконним кабелям. 

Загальна довжина опорної комп’ютерної мережі НФаУ складає 63 км. 
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Університет підключений по оптоволоконному кабелю до Української 

науково-освітньої комп‘ютерної мережі УРАН та пан-Європейської 

науково-освітньої телекомунікаційної мережі GÉANT2.  

Реалізовані Інтранет технології в локальної мережі університету. 

Інтернет-простір університету поширюється за рахунок створення 

локальних мереж кафедр и підключення їх до корпоративної мережі 

університету, та через Wi-Fi зв'язок. На сьогодні працюють 72 Wi-Fi зони. 

Всі підрозділи забезпечені доступом до Інтернету та мають свої 

скриньки електронної пошти. Підключено до локальної мережі 

університету основні лекційні аудиторії №№ 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14.  

Швидкість обміну інформацією усіх локальних мереж в корпусах 

університету та провайдером Інтернет складає 100 мегабіт в секунду.  

● Розвиток системи серверів для управління університетом 

Встановлені, налаштовані та працюють сервери: електронної пошти, 

управління навчальним закладом, «Контингент», тестування; забезпечення 

відеотрансляції, дистанційного навчання, бухгалтерського обліку. 

Сучасні серверні системи, які створені з декількох серверів, 

обладнані централізованими сховищами інформації, що дозволяє 

підвищити надійність зберігання та доступність до інформації, забезпечити 

гнучкість розподілу місця на дискових накопичувачах. 

 Функціонування АСУ університету. 

З  2009 р. у НФаУ запроваджена Автоматизована система управління 

навчальним закладом. Програмний комплекс ліцензований (Свідоцтво про 

реєстрацію №24979, видане МОН України 14.07.2008р.) 

Комп‘ютери навчального відділу, приймальної комісії, деканатів, 

відділу кадрів, завучів кафедр підключені по локальній мережі 

університету до серверу системи управління навчальним закладом для 

створення єдиного інформаційного простору, що дозволяє здійснювати 

інтерактивний перегляд робочих навчальних планів, поточної успішності, 

журналу відвідувань, навчального навантаження, розкладу занять, тощо. 

На даний час у повному обсязі експлуатуються програмні модулі 

«Навчальний», «Абітурієнт» (цей модуль адаптовано до вимог ЄДЕБО),  

«Деканат», «Відділ кадрів», «Методичний», «Документообіг» 

«Електронний журнал». 

 Взаємодія університету з ЄДЕБО 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ 

від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти», постанови КМУ від 31.03.2015 р. № 193 «Про 

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», Порядку 

замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про 

вищу освіту, видачі та обліку документів про вищу освіту в ЄДЕБО, 

затвердженого наказом МОНУ від 06.03.2015 р. № 249, наказу МОНУ від 

12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту 

(наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної 

довідки», наказу МОНУ від 22.06.2016 № 701 «Про внесення змін до 
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наказу МОНУ від 12.05.2015 р. № 525» співробітники відділу 

супроводження автоматизованих систем постійно підтримують 

актуальність та достовірність інформації університету в ЄДЕБО.  

Прийом абітурієнтів та випуск студентів здійснюються згідно 

наказів, сформованих в ЄДЕБО. Також проводиться рух студентів.  

У ЄДЕБО створюються замовлення на виготовлення студентських 

квитків, документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них. 

Внесено дані про університет: статут, наказ на призначення Ректора, 

структура, матеріально-технічна база, ліцензії, свідоцтва акредитації 

спеціальностей та навчального закладу, правила прийому та пропозиції, 

особові справи науковців, викладачів, працівників, аспірантів та 

докторантів. Створюються навчальні плани, вносяться дисципліни, години 

та кредити. Складаються щорічні звіти до МОНУ: 2-3нк, звіт по ступеням 

ризику. 

● Онлайнові інформаційні технології для проведення 

конференцій у 2016 р. Забезпечено on-line  участь у наступних заходах: 

 Установча нарада робочої групи та деканів фармацевтичних 

факультетів ВНЗ України з питань підготовки пропозицій до розробки 

стандартів за спеціальністю «Фармація» галузі знань «Охорона здоров‘я». 

 ХХХII науково-практична конференція «Ліки – людині. 

Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».  

 Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з 

міжнародною участю «Впровадження інноваційних технологій в медичну 

освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти». 

Організатор Запорізькій державний медичний університет. 

 Всеукраїнська навчально-наукова конференція «Актуальні 

питання якості медичної освіти» (відеоконференц зв‘язок з 

Тернопільським державним медуніверситетом ім. І.Я.Горбачевського. 

 відеолекції для студентів заочної форми навчання, які 

навчаються на базі Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. 

Г.С.Протасевича. 

Ректор університету, усі проректори, завідуючі кафедр та керівники 

підрозділів університету мають Skype-адреси і активно використовують 

Skype-зв‘язок у своїй діяльності. 

У 2016 р. подовжено навчання викладачів університету на курсах 

підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання при НТУ «КПІ».  

Для забезпечення інформаційної безпеки локальної мережі та 

інформаційних ресурсів університету постійно проводиться оновлення 

антивірусних програм та серверних програм захисту інформації. 

Для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності 

розробників програмного забезпечення удосконалено облік ліцензійного 

програмного забезпечення у підрозділах університету; проводяться заходи 

щодо легалізації існуючого програмного забезпечення. 

На кафедрі фармакоінформатики організовані курси навчання для 

студентів та співробітників університету. 
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Web-site НФаУ Сайт НФаУ функціонує з 1999 р. і забезпечує офіційне 

подання інформації про університет у мережі Інтернет. Сайт є офіційним і 

включений до єдиного інформаційного простору мережі Інтернет як 

загальнодоступний ресурс з адресою http://nuph.edu.ua/. 

• об`єднує 5640 сторінку (український – 2820, російський – 2820, 

англійський – 1056), 54 сайтів кафедр та підрозділів (за іншими доменними 

іменами мають сайти 3 кафедр: промислової фармації, процесів та апаратів 

хіміко-фармацевтичних виробництв, косметології і аромології); 

• на сайті НФаУ була розміщена 171 новина; 

• відвідуваність сайту - близько 72 тис. відвідувачів щомісяця. 

• моніторинг сайтів підрозділів НФаУ - раз на півроку.  

• система перехресних посилань: електронні зв'язки з сайтами органів 

самоврядування, аптечних мереж, навчальних закладів, періодичних 

видань - 28 посилань; 

• відеоканал НФаУ на ресурсі YouTube - 24 новинарних сюжети та 

студійні записи про НФаУ; 

• розроблений та уведений в експлуатацію англомовний сайт НФаУ. 

Центр дистанційних технологій навчання  

Основним стратегічним напрямком розвитку в НФаУ дистанційного 

навчання є створення повноцінної системи дистанційної освіти за участю 

всіх структурних підрозділів. З цією метою постійно проводиться: 

1. розвиток матеріально-технічної бази дистанційного навчання – 

придбання комп‘ютерної, аудіо-, відео-, комунікаційної техніки, розвиток 

корпоративної мережі; 

2. розвиток технологічної бази дистанційного навчання:  

 підтримка та модернізація віртуального навчального середовища 

університету, вивчення можливостей його інтеграції з іншими 

комп‘ютерними системами університету з метою створення єдиного 

освітнього інформаційного простору університету;  

 впровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, в тому числі впровадження технологій проведення Інтернет-

лекцій, Інтернет-конференцій;  

 використання інтерактивних екранів та дошок;  

 для вирішення задачі зниження витрат, пов‘язаних із придбанням 

ліцензійного програмного забезпечення та його супроводу, Центром 

дистанційних технологій навчання проводиться дослідження можливостей 

заміни програмного забезпечення on-line сервісами та активного 

використання технологій cloud computing на базі сервісів Amazon.com, 

Google Docs та інших. Впроваджено використання в дистанційному 

навчанні соціальних сервісів, таких як youtube, skype, wiziq та on-line 

сервісів screencast-o-matic, online-voice-recorder, Windows movie maker, 

Windows media та ін., які використовуються для створення та доставки 

студентам навчальної та консультативної відеоінформації. Так, продовж 

2016 р. в університеті на засадах хмарних технологій на сервісі Hangouts 
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активно використовується відеоканал для прямих Інтернет-трансляцій 

лекцій  з авторизованим доступом студентів; 

3. розвиток навчально-методичної та інформаційної бази 

дистанційного навчання: 

 навчальний портал доступний студентам університету через Інтернет 

цілодобово з можливістю безкоштовного доступу з кімнат самопідготовки 

та вільних Wi-Fi зон гуртожитків;  

 продовж року більше ніж 3 000 студентів регулярно та неодноразово 

користувалися on-line базою тестів для підготовки до іспитів Крок 1 та 

Крок 2 з метою самоконтролю знань; 

Тестовий модуль навчального порталу надає широкі можливості щодо 

використання різноманітних режимів тестів, в тому числі і «навчаючих», 

тобто студенти під час проходження тестів мають можливість отримати 

інформацію щодо правильності відповідей та додаткову інформацію-

підказку, введену викладачем; 

 проведено 102 Інтернет-лекції для студентів заочної (дистанційної) 

форми навчання 1-го, 2-го та 6-го курсів спеціальності «Фармація» ; 

 навчально-методичне наповнення навчального Web-порталу НФаУ 

впродовж поточного року збільшилося на 900 файлів, в тому числі за рік 

розміщено нових або замінено існуючих: 

презентацій лекцій       – 200 

текстів лекцій        – 31 

відео лекцій        – 110 

методичних рекомендацій      – 25 

файлів контрольних питань та тестових питань   – 300 

 продовж року були створені 14 дистанційних курсів дисциплін, які 

містять достатній для самостійного вивчення дисципліни навчально-

методичний матеріал та засоби комунікацій студентів з викладачем і 

засоби контролю і самоконтролю; 

 з метою налагодження процесу постійного самостійного підвищення 

кваліфікації викладачів з питань володіння комп‘ютерними, 

інформаційними, комунікаційними технологіями Центром дистанційних 

технологій навчання продовжено роботу зі створення у віртуальному 

навчальному середовищі системи електронної (дистанційної) просвіти 

викладачів з питань сучасних Інтернет-технологій:  

 розміщуються інформаційні матеріали; 

 створюються методичні рекомендації та інструкції для викладачів з 

важливих питань роботи в LMS Moodle; 

 працюють форуми для обговорення питань, що виникають у 

викладачів під час створення та використання дистанційних курсів; 

 поповнюється електронна бібліотека проблемних публікацій та 

Інтернет-посилань на спеціалізовані сайти з питань дистанційної освіти. 

 розробляються внутрішні стандарти, нормативна документація та 

інструкції щодо використання інформаційно-комунікаційних засобів у 

навчальному процесі університету. 
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п. 3.10. Створення університетського редакційно-видавничого 

комплексу для забезпечення можливості видання навчально-

методичної та наукової літератури 
 

Видавнича діяльність НФаУ 

Національний фармацевтичний університет внесений до Державного 

реєстру видавців, виробників та розповсюджувачів видавничої продукції 

(Свідоцтво про внесення суб‘єкта видавничої справи серії ДК № 3420 від 

11.03.2009 р.) і забезпечує видання необхідної для підготовки фахівців 

навчальної літератури.  

У 2016 р. вийшли з друку 7 підручників у серії «Національний 

підручник»: «Організація фармацевтичного забезпечення населення» (у 3-х 

ч. Ч. 2), «Основи права та законодавства у фармації», «Органічна хімія» (3-

тє вид., стереотип.), «Економіка, планування та організація хіміко-

фармацевтичного виробництва», «Промислова технологія лікарських 

засобів», «Управління фармацією», «Організація та економіка фармації. Ч. 

1. Організація фармацевтичного забезпечення населення» (2-ге вид. 

стереотип.), версія в ePub форматі на CD-диску. 

У 2016 р. вийшло у світ 124 видання, підготовлених викладачами 

НФаУ: 19 підручників (з них 9 із грифом МОН України, 7 із грифом МОЗ 

України, 3 із грифом ученої ради вишу), 72 навчальних посібника (12 із 

грифом МОЗ або ЦМК МОЗ і 19 із грифом МОН України, з них 1 має два 

грифи), 11 монографій, 9 методичних рекомендацій та інші видання. 

Англійською мовою видано 3 підручники і 4 навчальних посібники. 

Номери ISBN надано 37 виданням.  

У 2016 р. грифи одержали 13 навчальних видань: МОЗУ – 2 

підручники, МОНУ – 3 підручники і 8 навчальних посібників.  

Бібліотека забезпечена електронними версіями всіх випущених 

університетом паперових навчальних видань для розміщення в локальній 

бібліотечній мережі, що дозволяє оновлювати навчально-методичні 

комплекси без значних фінансових витрат. 

Випуск періодичних видань 

НФаУ є засновником (або співзасновником) 9 наукових фахових 

журналів, які внесені до затвердженого ВАК України переліку фахових 

видань, рекомендованих для опублікування результатів дисертаційних 

робіт з фармації, медицини, хімії, біології. 

Із 2016 р. 6 наукових журналів випускаються видавничим центром 

НФаУ: «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Журнал органічної та 

фармацевтичної хімії», «Управління, економіка та забезпечення якості в 

фармації», «Український біофармацевтичний журнал», «Соціальна 

фармація в охороні здоров‘я». журнали: «Фармацевтичний часопис», 

«Фармацевтичний журнал», «Science Rise» випускаються за кошти інших 

організацій. 

Із 2015 р. кожен науковий журнал університету має власний сайт на 

базі OPEN JORNAL SISTEM, де вони розміщуються на трьох мовах 
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(українській, англійській, російській), що забезпечує більш оперативний і 

легкий доступ наукової спільноти до здобутків учених університету. 

Повні електронні версії журналів представлені на сайтах НФаУ, 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і НЕБ 

eLIBRARY.RU; реферуються в Українському реферативному журналі 

«Джерело», реферативному журналі Американського хімічного товариства 

(CAS, Chemical Abstracts Servise); внесені до міжнародної наукометричної 

бази даних РІНЦ. Журнали «Вісник фармації», «Клінічна фармація», 

«Журнал органічної та фармацевтичної хімії» у 2016 р. внесені до 

міжнародної наукометричної бази даних  Index Copernicus. 

Випускається університетська газета «Молодість фармації», що веде 

літопис НФаУ з 2002 р. Вийшло з друку 11 номерів газети загальним  

річним накладом 36 000 примірників.  

Проводиться робота з оновлення, доповнення, упорядкування та 

уніфікації статей про НФаУ на ресурсах Вікіпедії.  

 

 

п. 3.11 Створення сучасного студентського спортивно-

оздоровчого комплексу університету.  
 

Для розвитку спорту та фізичного виховання молоді, організації та 

забезпечення здорового способу життя студентів в НФаУ функціонує 

фізкультурно-оздоровчий комплекс із розгалуженою інфраструктурою 

спортивних і тренажерних залів та споруд загальною площею 4553 м². 

Заняття з багатьох видів спорту проводяться у 5-ох спортивних 

залах, оснащених сучасними спортивними знаряддями, необхідним 

устаткуванням, аудіо- і відеотехнікою. Одночасно в спортивних залах 

може займатися 250 осіб. Для проведення занять на повітрі створено 

майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям та 5 тенісних кортів.   

У 2016 р. у гуртожитках № 3 та № 4 облаштовані майданчики для 

мініфутболу. У спорткомплексі обладнано зал для занять з аеробіки, 

проведена заміна штучного покриття для мініфутболу. 

Спортивно-масова робота виконується згідно плану, затвердженого 

ректором університету і координується з планом заходів, які проводить 

Управління з питань фізичної культури і спорту Харківської 

облдержадміністрації. 

Щорічно проводяться університетські турніри:  
• міні-футбол «Кубок ректора» серед студентів НФаУ,  

• шахи між студентами та викладачами,  

• товариський матч з футболу між студентами та викладачами,  

• спортивне свято до «Всесвітнього Дня здоров‘я», участь у Флешмоб, 

• спортивно-розважальне свято «Битва потоків», 

• свято «Зимові розваги» - катання на лижах, 

Участь у спортивних змаганнях. Студенти та викладачі НФаУ 

приймають активну участь у спортивних змаганнях, які проводяться під 
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егідою Харківсього муніципалітету та обласного комітету профспілок 

медичних працівників:  

• Міжнародний турнір з футболу серед команд ВНЗ на кубок 

«Єдності». Футбольна команда НФаУ у 2016 р. вперше вийшла у 

Вищу лігу, 

• Харківський Міжнародний марафон під патронатом Харківського 

муніципалітету,  

• Спартакіада медичних працівників серед студентів з волейболу 

турнір ―Панацея ліга‖,  

• Спартакіада медичних працівників з настільного тенісу. Команда 

НФаУ посіла II місце, 

• Спартакіада медичних працівників з шашок, 

• Спартакіада медичних працівників з шахів. 

Організвано 2 поїздки у Закарпаття для студентів з кураторами груп 

в рамках програми «Мандруємо рідним краєм».  

Організвано похід у басейн «Гарт» у рамках роботи з студентами 

довузівської підготовки.  

 Кафедра фізичного виховання та здоров‘я працює над відео уроками 

для студентів 1-4 курсу денної форми навчання та для студентів 

дистанційної форми навчання. Розробили відеоролики з Ранкової 

гімнастики, Фітнесу, Атлетичної гімнастики. 

Проведено студентську науково-практичнуї конференцію 

«Фізична культура, спорт та здоров’я», що стала вжливим заходом на 

шляху популяризації фізичної культури та здорового способу життя. 

 

 

п. 3.12. Збільшення бібліотечного фонду університету. 

Головними напрямами роботи наукової бібліотеки НФаУ є 

підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування всіх категорій читачів, забезпечення 

легітимного та якісного доступу користувачам бібліотеки до традиційних 

та електронних документів; формування комплексу власних електронних 

наукових та навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки та 

тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних медичної та 

фармацевтичної науки (бібліографічних, реферативних та 

повнотекстових). 

Загальний бібліотечний фонд становить - 554000 примірників. 

Бібліотечний фонд формується та комплектується згідно з навчальними 

планами, програмами та тематикою наукових досліджень НФаУ. Фонд 

бібліотеки укомплектований цінними, унікальними вітчизняними та 

зарубіжними галузевими виданнями; широко представлені праці вчених 

університету. У 2016 р. із різних джерел комплектування до фонду 

бібліотеки надійшло 12800 примірників літератури.  

Кількість користувачів Наукової бібліотеки становить 11 766 осіб. 
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Е-бібліотека. На сьогодні електронна бібліотека налічує 2600 

повнотекстових документів. Студенти та викладачі НФаУ в режимі on-line 

(через авторизований доступ) мають змогу в будь який час скористатися 

ресурсами електронної бібліотеки (навчально-методичні видання, наукові, 

періодичні видання, автореферати).. 

Електронний архів (Electronic Archive of National University of 

Pharmacy) містить повнотекстові наукові праці викладачів та 

співробітників університету: статті з наукових журналів, наукові 

монографії, рецензії, огляди, навчальні матеріали і нараховує близько 

10200 електронних документів. 

Здійснено реконструкцію та капітальний ремонт приміщення 

бібліотеки (площею 97 м2), в якому створено новий електронний 

читальний зал на 60 посадкових місць, оснащений сучасними новими 

меблями та 52 персональними комп‘ютерами. Також обладнано нове 

приміщення для книгосховища, в яке переміщено 108 920 примірників 

книг. 

Парк сучасної комп‘ютерної техніки бібліотеки складає 95 ПК, що 

дає змогу студентам активно використовувати електронні ресурси як 

Наукової бібліотеки так і світу. 

У 2016 р.  Науковою бібліотекою було організовано  доступ до 15 баз 

даних електронних наукових зарубіжних журналів (через Internet) HINARI, 

BioMed Central, Directory of Open Access Journals, PubMed Central,  Free 

Medical Journals, Academic Journals, URAN, Polpred та ін. 

В читальних залах та на абонементах бібліотеки було організовано 

понад 90 книжкових виставок на різну тематику. 

При Науковій бібліотеці продовжує діяти  літературно - естетичний  

клуб «Гармонія». Члени клубу приймають активну участь в культурно-

просвітницьких заходах, які організовує бібліотека та 

загальноуніверситетських культурно-мистецьких та спортивних заходах. 

НБ НФаУ є учасником проекту «Єдина картка читача», що об‘єднує  

вузівські бібліотеки м. Харкова. Завдяки проекту студенти та 

співробітники НФаУ мають доступ до фондів і електронних ресурсів 

бібліотек ВНЗ, які приєдналися до проекту, шляхом безкоштовного 

обслуговування у читальних залах. 

 

 

п. 3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання 

університету сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням. 
 

Мультимедійні проектори. Протягом 2016 р. університетом 

придбано 9 мультимедійних проекторів. Загальна кількість 

мультимедійних проекторів, що забезпечують проведення лекцій з 

мультимедійними презентаціями складає – 92 шт. 

У 2016 р. в лекційній аудиторії №3 встановлено 4 мультимедійних 

проектора, та звуковий мікшерський пульт. Мультимедійні проектори 

стаціонарно встановлені в аудиторіях №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 401, 501. 
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Всі поточні лекційні аудиторії обладнані стаціонарними мультимедійними 

проекторами та оснащені стаціонарними екранами.  

Інтерактивні дошки Широко впроваджуються сучасні 

інформаційні технології і у навчальний процес університету. Всі кафедри 

університету активно використовують сучасні технічні засоби навчання 

при проведенні навчального процесу. Кафедра клінічної фармакології з 

фармацевтичною опікою, кафедра фундаментальної та мовної підготовки 

та кафедра клінічної фармакології ІПКСФ активно використовують у 

навчальному процесі інтерактивні дошки. Встановлено інтерактивний 

комплекс LED панель – комп‘ютер (slim) – тач-скрін монітор для читання 

мультимедійних лекцій на кафедрі медичної хімії. 

На усіх кафедрах створені фонди мультимедійних лекцій і 

навчальних відеофільмів.  

Відео спостереження. Згідно Наказу МОЗ України № 736 від 

19.08.2013 р. для  запису та зберігання відео та аудіо інформації під час 

складання студентами ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» та передачі 

інформації до Державної організації «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» лекційні аудиторії №№ 3, 4, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 корпусу Валентинівська, 4, №№ 1, 2, 13 корпусу 

Куликівська, 12, №№ 8, 401, 501 корпусу О.Невського, 18, № 9 корпусу 

Пушкінська, 27 обладнані системами відео спостереження з 

використанням сучасних регістраторів інформації та IP-камер. 

 

 

п. 3.14. Створення дієвого кадрового резерву на посади 

завідувачів кафедр закладу.  

Кадрове забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності у 2016 р. 

На кафедрах університету забезпечено високий кваліфікаційний рівень 

науково-педагогічних працівників: наявна висока питома вага докторів наук, 

професорів, кандидатів наук, доцентів та зберігається підвищення якісного 

рівня викладачів з вищою науковою кваліфікацією. 

Посади науково-педагогічних працівників заміщаються відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту НФаУ, Колективного 

договору НФаУ, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників НФаУ, затвердженного на 

засіданні Вченої ради НФаУ протокол №10 від 31.05.2016 р. 

Проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників здійснюється Комісією Вченої ради з кадрової 

політики відповідно до Положення про постійні комісії  Вченої ради НФаУ, 

прийнятого на засіданні Вченої ради НФаУ від 26.02.2016 р. 

Керівний склад кафедр. В НФаУ поступово реалізується програма 

формування потужного корпусу завідувачів кафедр, професійного 
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компетентного колективу педагогів і науковців. 8-ми завідувачам кафедр 

присвоєно почесне звання України «Заслужений». 

У 2016 р. кафедри очолюють: - доктори наук – 43 (88 %) кафедри, - 

кандидати наук – 6 (12 %) кафедр, з них 4 виконують докторські дисертації: 

завідувач кафедри фізвиховання та здоров‘я Лобода В.С., завідувач кафедри 

соціальної фармації доцент Кубарєва І.В., завідувач кафедри іноземних мов 

доцент Буданова Л.Г., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

Носик О.М. (захист дисертацій відбудеться у 2017 р.). 

У 2016 р. захистили докторські дисертації: завідувач кафедри 

гумагнітарних наук доцент Філяніна Н.М., завідувач кафедри управління 

якістю доцент Лебединець В.О., проректор з наукової роботи доцент 

Крутських Т.В. Знаходяться у спеціалізованих радах докторські дисертації 

завідувача кафедри іноземних мов та завідувача кафедри менеджменту та 

адміністрування. 

 Заходи щодо омолодження керівного складу університету. 

Кадрова політика ректорату будується на довготривалу перспективу, яка в 

майбутньому має забезпечити оптимальний баланс збереження та 

оновлення професорсько-викладацького корпусу. Ректорат активно 

працює над омолодженням кадрового складу завідувачів кафедр, 

проректорів, деканів. 

Зведені данні по кадровому складу НФаУ 

Загальна чисельність працівників 1792 

Загальна кількість кафедр 49 

Кількість кафедр, які очолюють: 

 доктори наук 

 кандидати наук 

 

43 (88 %) 

6 (12 %) 

Середній вік науково-педагогічних кадрів  44,5 

Середній вік керівного складу  46 

% НПП, які мають науковий ступінь  93 % 

Чисельність професорсько-викладацького складу (штатних),  

                                                                                                   у т. ч.: 

 професорів  

 доцентів 

 докторів наук 

 кандидатів наук 

616 

 

97 

359 

119 

455 

% Кандидатів наук допенсійного віку 89 % 

% Докторів наук допенсійного віку 68 % 

% Викладачів без наукового ступеня 7 % 

% Кафедр, які очолюють особи допенсійного віку 69 % 

% Осіб допенсійного віку серед НПП 83 % 

Кількість випускаючих кафедр, які очолюють доктори 

наук, професори 

 

21  

Чисельність наукових працівників (штатних) у т. ч.: 

 кандидатів наук 

 докторів наук 

23 

6 

1 
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 Резерв на посади завідувачів кафедр. Ректорат здійснює 

системну роботу щодо підготовки резерву на посади завідувачів кафедр: 

доктора наук або кандидата наук, який виконує докторську дисертацію. 

Мають резерв 47кафедр (96%), у т. ч.: 27 кафедр (55 %) – резерв – 

доктор наук; 20 кафедр (41 %) – резерв – кандидат наук, який виконує 

докторську дисертацію. 

Не мають резерву – 2 кафедри (4 %) Мікробіології, вірусології та 

імунології; Фундаментальної та мовної підготовки, на яких кандидатами 

наук здійснюється пошукова тематика для виконання докторських 

дисертацій. 

Кадрова політика в Національному фармацевтичному університеті 

базується на принципах збереження наступності в трансляції культури, 

науково-методичного досвіду й професійної компетентності від старшого 

покоління викладачів до нового та спрямована на створення 

високопрофесійного трудового колективу, формування та раціональне 

використання людських ресурсів, забезпечення ефективного розвитку 

кадрового потенціалу. 

 

 

п. 3.15. Цільове та ефективне використання коштів загального 

та спеціального фонду. 

Діяльність університету у 2016 р. була спрямована на забезпечення 

зростання фінансових надходжень, забезпечення в повному обсязі і 

своєчасно виплати заробітної плати, стипендії, сплати податків та 

розрахунків за отримані послуги, в тому числі комунальні, роботи і товари. 

В цілому фінансова діяльність закладу була націлена на реалізацію 

пріоритетних заходів, пов‘язаних з виконанням основних функцій та 

виконання інших статутних зобов‘язань. 

Університет дотримувався економного споживання матеріальних 

ресурсів та енергоносіїв. Крім того, значна увага приділялась вирішенню 

питань щодо забезпечення умов навчання і оновленню матеріально-

технічної бази університету.  

Національний фармацевтичний університет є виконавцем чотирьох 

бюджетних програм, за двома з них отримує бюджетні асигнування для 

забезпечення підготовки кадрів та виконання науково-дослідних робіт за 

рахунок коштів загального фонду. Частка асигнувань державного бюджету 

у загальному обсязі надходжень 2016 р. складала біля 3%.  

Спеціальний фонд університету формується з власних коштів, 

отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема, 

надходжень за надання платних послуг, також залучаються кошти і 

благодійна допомога в натуральній формі від спонсорів. Доля спеціального 

фонду - близько 97%. 

За всіма виконуваними бюджетними програмами Міністерством 

охорони здоров‘я України затверджені річні кошториси, плани 

використання бюджетних коштів. 
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Грошові кошти на рахунки університету надходять у відповідності 

до затверджених кошторисів та укладених угод. 

Використання коштів загального та спеціального фондів 

здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України в частині 

їх ефективного, раціонального використання та цільового призначення. 

 

Надходження із загального фонду бюджету за  2016 р.  

складають 7932 тис. грн. з них : 

на підготовку кадрів 7276,2 

на виконання бюджетних науково-дослідних робіт 655,8 

 

Власні надходження НФаУ за  2016 р.  

складають 264471,9 тис. грн., в т.ч.: 

за навчання вітчизняних та іноземних студентів 228594,7 

за проживання у гуртожитках 14687,7 

за виконання науково-дослідних робіт з замовниками 3757,7 

за оренду приміщень та обладнання, що не 

використовується в навчальному та науковому 

процесі 

288,5 

за видання журналів 309,9 

за надання інших платних послуг 16833,4 

з них:  довузівська підготовка 226,4 

            післядипломна підготовка 12597,1 

            інше 4009,9 

Асигнування загального фонду спрямовувались на забезпечення 

видатків на оплату праці з нарахуваннями, стипендії, компенсаційні 

виплати на харчування студентів із числа дітей-сиріт, на придбання 

навчальної літератури і предметів гардеробу, комунальні послуги та інші 

витрати. 

Витрати загального фонду склали 7932 тис. грн., з них: 

заробітна плата з нарахуваннями 5411,7 

комунальні послуги 7,1 

компенсація витрат на харчування студентам-сиротам 73,5 

компенсація витрат на одяг та навчальну літературу та 

матеріальна допомога студентам-сиротам  

7,4 

стипендія 2426,6 

інші витрати 5,7 
 

Згідно плану використання кошти спеціального фонду в 2016 р. 

спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання 

предметів, матеріалів, інвентарю, видатки на продукти харчування, 

оплату послуг з утримання установи, оплату комунальних послуг, 

видатки на відрядження, поточні видатки (податки та обов‘язкові 
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платежі), видатки розвитку (капітальний ремонт та придбання 

обладнання довгострокового користування).  
 

Витрати за рахунок власних надходжень склали 235 156,2 тис. грн.,      

з них: 

заробітна плата з нарахуваннями 124 608,5  

комунальні послуги 18 031,2  

придбання предметів, інвентарю 9 921,6  

на послуги з утримання установи 10 688,5  

на видатки розвитку 66 351,8 

відрядження 1 069,1 

податки та обов‘язкові платежі 1262,4 

продукти харчування харчувального комплексу 3 223,1  

 

Придбання високовартісного навчального, наукового, 

комп‘ютерного та лікувально-діагностичного обладнання  за 2016 рік на 

суму 28239,0 тис. грн. 

Найменування обладнання Кількість 

одиниць 

Сума, тис. грн.. 

Комп‘ютерна техніка, оргтехніка 603 5 981  

Лабораторне та інше обладнання 22 21 251 

Меблі 93 1007 

 

 

п. 3.16.Своєчасне і повне внесення податків, зборів та платежів 

до бюджету та проведення розрахунків з постачальниками  

НФаУ не має порушень терміну по сплаті податків, зборів та інших 

обов‘язкових платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного 

фонду. 

Розрахунки з підприємствами, установами та організаціями, банками 

та іншими організаціями проводились своєчасно у відповідності до взятих 

зобов‘язань, виключно в межах фактичних надходжень за загальним та 

спеціальним фондами. 

 

 

3.17. Своєчасне здійснення соціальних виплат 

Університет не має заборгованості по соціальним виплатам. 

Заробітна плата працівникам, стипендія студентам, аспірантам, 

докторантам виплачувались у встановлені строки, відповідно 

Колективного договору. 

Розмір посадових окладів відповідає нормативним документам з 

оплати праці. Всі гарантовані чинним законодавством надбавки і доплати 
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виплачувалися у повному обсязі. Науково-педагогічним і педагогічним 

працівникам, працівникам сфери культури виплачена матеріальна 

допомога на оздоровлення. Також  іншим категоріям працівників один раз 

на рік надавалась матеріальна допомога у зв‘язку із скрутним 

матеріальним становищем або на лікування. 
В університеті працює система матеріального заохочення 

працівників і студентів за досягнення в праці та навчанні. 

Активно впроваджується рейтингова система мотивації всього 

персоналу на плідну працю і постійний розвиток.  

 

 

п. 3.18. Організація ефективної системи внутрішнього контролю 

за фінансовою та господарською діяльністю з урахуванням: положень 

Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів; 

вимог цілеспрямованого, ефективного і економічного управління 

функціями кожного структурного підрозділу, правильного 

розмежування функціональних обов’язків; правил бухгалтерського 

обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і видатків закладу. 
 

Зовнішній контроль у 2016 р. проводили наступні контролюючі 

організації:  

1. Управління Держпраці у Харківській обл. 

2. Головне територіальне управління юстиції у Харківській обл. 

3. Територіальне управління рахункової палати по Харківській, Сумській 

та Полтавській обл.  

4. Управління Пенсійного фонду України в Київському р-ні м.Харкова. 

5. Центральна міжрайонна виконавча дирекція Харківського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. 

Фактів порушення фінансово-господарської діяльності, дотримання 

вимог і положень Бюджетного кодексу України та інших нормативно-

правових актів не виявлено. 

В університеті діє внутрішня система контролю за різними 

напрямами діяльності університету про що звітують керівники на 

Ректорській та Вченій раді: 

 Створені і працюють відділ управління якістю, бюджетна комісія, 

орендна комісія, тендерний комітет. 

 У відповідності до плану проведення засідань Ректорської та Вченої 

ради розглядаються питання фінансової та господарської діяльності 

університету. 

 Плани використання фінансових ресурсів НФаУ та звіти про 

відповідні результати діяльності закладу розглядаються на засіданнях 

Ректорської ради і Вченої ради.  
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 У відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» 

кошториси за всіма програмними напрямами, звіти і штатний розпис 

університету розміщено на сайті закладу.  

Згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних 

коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII Міністерство фінансів реалізує проект 

«Прозорий бюджет» на базі порталу «Є-Дата» (http://e-data.gov.ua/), який 

вимагає реєстрації службового кабінету розпорядників бюджетних коштів.  

В листопаді 2015 р. створений службовий кабінет Національного 

фармацевтичного університету, як розпорядника бюджетних коштів. 

Оприлюднено інформацію за 3-4 квартал 2015 р. та 1-4 квартали 2016 р., 

внесено звіти квартальні та річні.  

До кінця 2016 р. сервіс працює у тестовому режимі, з 01 січня 2017 р. 

повноцінно. 

 

 

п. 3.19. Збереження закріплених за закладом будівель та іншого майна. 
 

Національний фармацевтичний університет займає земельні ділянки 

загальною площею 141 312,0 м
2
, що документально підтверджено 

дозволами на постійне користування землею. На цих ділянках розташовано 

26 об‘єктів університету загальною площею 93 962,2 м
2
, зокрема 10 

навчальних корпусів, 6 гуртожитків загальною площею 38 839,4 м
2
, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс, центральна науково - дослідна 

лабораторія, майстерні, гаражі та складські приміщення. Всі об‘єкти мають 

технічні паспорти та документи на право власності. 

На підставі рішення Харківської міської ради від 20.11.2015 р. № 

12/15 «Про перейменування об‘єктів топоніміки міста Харкова» 

перейменовані: вул.Блюхера – вул. Валентинівська; вул. Мельникова – вул. 

Куликівська; пр. 50 років ВЛКСМ – пр. Ювілейний та розпорядження 

Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2016 р. № 181 «Про 

перейменування об‘єктів топоніміки м. Харкова» перейменовані: 

вул.Тимурівців – вул. Владислава Зубенка; майдан Повстання – майдан 

Захисників України, на яких розташовані корпуси та гуртожитки НФаУ. 
Земельні ділянки 

№ Адреса земельної 
ділянки 

Розмір 
земельної 

ділянки,  м
2 

№ Адреса земельної 
ділянки 

Розмір 
земельної 

ділянки,  м
2 

1 вул. Куликівська, 12 4 594,0 6 
вул. Владислава 

Зубенка, 11-а 
11 887,0 

2 вул. О.Невського, 18 17 101,0 7 
вул. Владислава 

Зубенка, 35 
3 814,0 

3 вул. Пушкінська, 27 2 063,0 8 вул. Валентинівська, 4 87 576,0 

4 вул. Пушкінська, 53 1 358,0 9 
майд. Захисників 

України, 17 
3 884,0 

5 пр. Ювілейний, 48 9 035,0  Всього: 141 312,0 м
2
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Корпуси  
№ 
п/п 

Адреса Найменування Літера 
Загальна 

площа,  м
2 

1 вул. Пушкінська, 53 адміністративний корпус А-4 2 228,8 
2 вул. Пушкінська, 27 навчальний корпус  А-2 1 242,7 
3 -«- гараж Б-1 95,1 
4 вул. Куликівська, 12 начальний корпус  А-3 3 216,5 
5 -«- ЦНДЛ  Б-2 857,1 
6 -«- гараж В-1 212,2 
7 майд. Захисників 

України, 17 

навчальний корпус  А-2 1 370,6 

8 -«- прохідна Б-1 30,6 
9 вул. Валентинівська, 4 навчальний корпус  А-4 11 292,1 
10 -«- навчальний корпус Б-3 3 122,4 
11 -«- навчальний корпус В-4 10 938,3 
12 -«- навчальний корпус Г-1-2 1 881,0 
13 -«- фізкультурно-оздоровчий корпус Д-1-4 2 853,6 
14 -«- склад Е-1 319,1 
15 -«- склад по зберіганню хімічних 

реактивів 
Ж-1 94,2 

16 вул. О. Невського, 18 навчальний корпус А-2-5 8 183,9 
17 -«- навчальний корпус Б-4 2 622,1 
18 -«- навчальний корпус В-2-4 3 721,2 
19 -«- спортивний зал Г-2 789,0 
20 -«- майстерня Ж-1 52,3 

                                                                                                Всього: 55 122,8 

Гуртожитки 
№ 

п/п 
Адреса Найменування Літера 

Кіл-ть 

-місць 

Рік 

забудови 

Загальна 

площа, м
2 

1 пр. Ювілейний , 48 гуртожиток № 1 А-9 502 1976 7424,1 

2 вул. Владислава Зубенка, 

35 

гуртожиток № 2 А-5 
448 

1972 5190,5 

3 вул. Владислава Зубенка, 

11-а 

гуртожиток № 3 А-9 
576 

1987 8720,0 

4 вул. Владислава Зубенка, 

11-а 

гуртожиток № 4 Б-9 
540 

1989 9965,4 

5 вул. О. Невського, 18 Гуртожиток №5 Б
'_
4 168 1951 2373,9 

  6 вул. О. Невського, 18 гуртожиток № 6 Л-11 242 2015 5165,5 

     Всього: 38 839,4 

 

Восени 2016 р. була розібрана будівля майстерні за адресою: м. Харків, 

вул. О. Невського, 18 (літ. Е-2) загальною площею 820,3 м
2 

на підставі 

Наказу МОЗ України від 28.09.2011 №625 «Про списання з бухгалтерського 

обліку основних засобів Національного фармацевтичного університету».  

Наприкінці 2016 р. була повністю капітально відремонтована 

Центральна науково-дослідницька лабораторія (ЦНДЛ) по вул. Куликівська, 

12, загальною площею 857,1 м
2
. 

Капітальні та поточні ремонти 

Основним завданням адміністративно-господарської частини НФаУ 

є здійснення необхідних заходів для збереження, укріплення та 

відновлення матеріально-технічної бази університету.  
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Проводиться велика робота із збереження та покращення стану 

будівель, їх естетичного вигляду, поліпшення функціонування інженерних 

мереж. Для цієї мети щорічно виділяються кошти спеціального фонду. 

Видатки на капітальний ремонт приміщень здійснювались в межах 

затверджених кошторисом при відсутності заборгованості з соціальних 

виплат, комунальних платежів, а також на господарське утримання 

університету та сплату податків. 

Заплановані кошти на покращення умов проживання студентів у 

гуртожитках згідно з проектно-кошторисними рішеннями та дефектними 

актами були використані для виконання капітальних та поточних ремонтів 

наступним чином: 

Капітальні ремонти: 

за адресою м.Харків, вул. Куликівська, 12: 

 приміщень ЦНДЛ НФаУ (літ.Б-2); 

за адресою м.Харків, вул.Валентинівська, 4: 

 приміщень навчального корпусу (літ.А-4) - коридори; 

 приміщень навчального корпусу (літ.В-4) - коридори; 

 аудиторії №16 у навчальному корпусі (літ.Г-1-2); 

 фасаду навчального корпусу (літ.А-4); 

 фасаду навчального корпусу (літ.В-4); 

 туалетів та роздягальні у навчальному корпусі (літ.Г-1-2); 

 ФОК (літ.Д-1-4); 

 приміщень навчально-наукової лабораторії у навчальному корпусі 

(літ.Г-1-2); 

 фасаду навчального корпусу (літ.Б-3); 

 інженерних мереж (приточно-витяжної вентиляції, опалення, 

електропостачання, водопостачання та каналізації) та приміщень туалетів у 

навчальному корпусі (літ.А-4); 

 інженерних мереж (приточно-витяжної вентиляції, опалення, 

електропостачання, водопостачання та каналізації) та приміщень туалетів у 

навчальному корпусі (літ.А-4). 

за адресою м.Харків, О.Невського, 18: 

 покрівлі навчального корпусу коледжу НФаУ (літ.А-2-5);  

 заміна вікон на металопластикові у спортивному залі коледжу НФаУ 

(літ.Г-2); 

 фасаду навчального корпусу коледжу НФаУ (літ.В-2-4); 

за адресою м.Харків, В. Зубенка, 11А: 

 приміщень душових у гуртожитку №3 (літ.А-9; 

 приміщень душових у гуртожитку №4 (літ.Б-9) ; 

Поточні ремонти:  

за адресою м.Харків, вул.Валентинівська, 4: 

 заміна вікон у навчальному корпусі (літ.А-4); 

 заміна вікон у навчальному корпусі (літ.В-4); 

 ремонт приміщень бібліотеки у навчальному корпусі (літ.В-4); 
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 благоустрій території навчальних корпусів;  

 ремонт вхідної групи у навчальному корпусі (літ.Г-1-2); 

 заміна вітражів на металопластикові у фізкультурно-оздоровчому 

комплексі (літ.Д-1-4); 

 ремонт приміщень кафедри в навчальному корпусі (літ.А-4). 

за адресою м.Харків, О.Невського, 18: 

 сходової клітини у навчальному корпусі коледжу НФаУ (літ.А-2-5); 

 вбиральні у навчальному корпусі коледжу НФаУ (літ.А-2-5); 

 ремонт системи опалення у спортивному залі коледжу НФаУ (літ.Г-2); 

 ремонт вхідної групи у теплову рамку гуртожитку №5 НФаУ (літ.Б'-4); 

за адресою м.Харків, вул. Тимурівців, 11-а: 

 системи водопостачання у гуртожитку №4 НФаУ (літ.Б-9); 

 ремонт каналізації у гуртожитку №3 НФаУ (літ.А-9); 

за адресою м.Харків, вул. Пушкінська, 53: 

 ремонт покрівлі навчального корпусу НФаУ (літ.А-4); 

за адресою м.Харків, вул. Пушкінська, 27: 

 ремонт покрівлі навчального корпусу НФаУ (літ.А-2); 

за адресою м.Харків, вул. Куликівська, 12: 

 ремонт зовнішньої системи електропостачання навчального корпусу; 

 утеплення фасаду навчального корпусу (літ.А-3); 

за адресою м.Харків, пр. Ювілейний, 48: 

 ремонт системи опалення гуртожитку №1 НФаУ (літ.А-9). 

 

 

п. 3.20. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави. 
 

Патентна-інформаційна діяльність університету орієнтована на 

створення принципово нових технічних рішень. На сьогодні НФаУ є 

власником:  

- 937 патентів України на винаходи та корисні моделі; 

- 83 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службові твори; 

- 6 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. 

У 2016 р. університетом подано 54 заявки з метою одержання 

патентів України, з них: 16 заявок на винаходи та 38 заявок на корисну 

модель; одержано 64 патенти України, з них: 23 патенти на винаходи та 41 

патент на корисні моделі; подано 14 заяв про реєстрацію авторського права 

на службові твори, одержано 25 свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на службові твори. 

У 2016 р. науковцями університету підготовлено і подано до 

Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної 

роботи (Укрмедпатентінформ) для узгодження в установленому порядку 

24 науково-методичних рекомендацій, з них опубліковано – 18. 

Підготовлено і подано до Укрмедпатентінформу 36 інформаційних листів, 

з них опубліковано – 33. До Переліку науково-технічної продукції 
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включено 31 наукове повідомлення, подано – 49. 

До реєстру заходів МОЗУ та НАМНУ у 2016 р. внесені 8 науково-

практичних заходів різного рівня. Матеріали конференцій опубліковано в 

збірниках та наукових журналах. 

 

 

п. 3.21. Встановлення наукових, господарських зв’язків із 

навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, 

організаціями, підприємствами, в т.ч. зарубіжних країн з метою 

підвищення ефективності роботи закладу. 
 

Співробітництво в галузі наукових досліджень 

НФаУ здійснює співробітництво з багатьма вітчизняними та 

зарубіжними ВНЗ, науково-дослідними та іншими установами, 

організаціями, підприємствами. 

Основними формами співпраці є: інформаційний та культурний 

обмін; обмін науковими публікаціями, сумісні публікації; сумісні наукові 

розробки, конференції, семінари; академічний обмін (навчальна практика, 

навчання, наукове стажування); лекції майстер-класу провідних науковців. 

Зростанню авторитету університету сприяє наукове співробітництво із 

закордонними та вітчизняними науковими установами, такими як: 

 Фармакопея США – проведення спільних семінарів, стажування. 

 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – наукове 

співробітництво у галузі нанофармації. 

 Відділення хімії НАН України – участь у наукових семінарах. 

 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України – 

співробітництво у галузі фундаментальних досліджень фізики, хімії та 

фізико-хімії наночасток, карбонових нанотрубок. 

 Інститут органічної хімії НАН України – науково-дослідна діяльність 

у галузі синтезу нових лікарських засобів. 

 Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс 

«Інститут монокристалів» НАН України» – синтез, ідентифікації 

спектральними методами, фармакологічні дослідження нових органічних 

сполук. 

 ДУ «Інститут мікробіології і імунології ім. І.І. Мечникова НАМН 

України» – пошук нових синтетичних субстанцій протимікробної та 

протигрибкової дії. 

 Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 

України – проведення сумісних клінічних випробувань лікарських засобів. 

 ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського» НАМН України – наукове співробітництво у 

галузі діагностики і терапії безпліддя. 

 ДУ «Інститут стоматології НАМН України» – дослідження зі 

створення лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної 

стоматології. 
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 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського НАМН України» – вивчення противірусної 

активності субстанцій та лікарської форми нового лікарського препарату 

комбінованого складу. 

 Харківський національний медичний університет – проведення 

спільних робіт по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу; 

математичне моделювання перебігу хірургічних захворювань. 

 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – практичне 

використання цифрової голографічної інтерференційної мікроскопії з 

метою виявлення порушень морфології еритроцитів в період до клінічних 

та клінічних досліджень нових лікарських засобів. 

 Івано-Франківський національний медичний університет – спільні 

ресурсознавчі та фітохімічні дослідження лікарських рослин. 

 Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. П. Василенка – вирішення науково-практичних проблем 

пріоритетних напрямів біотехнології використання пористих матеріалів 

для процесів фільтрації. 

 Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького – спільні наукові дослідження у галузі фундаментальних 

досліджень хімії та фармації. 

 Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України – 

співпраця щодо проведення сумісних досліджень у галузі фармакології та 

клінічної фармакології геропротекторів. 

 Національний університет «Львівська політехніка» – спільна наукова 

робота з підготовки кадрів та виконання науково-дослідних робіт. 

 Комунальний заклад охорони здоров‘я Харківське обласне бюро 

судово-медичної експертизи – сумісні судово-токсикологічні дослідження 

лікарських засобів похідних сульфонілсечовини та інші. 

 Інститут овочівництва і баштанництва – сумісні дослідження в галузі 

фармакогностичного та фармакологічного дослідження рослин. 

 ТОВ «Укрмедсервіс» – співробітництво в галузі проведення 

клінічних досліджень. 

 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» – сумісні дослідження в галузі пошуку, 

створення та вивчення лікарських засобів з лікарської рослинної сировини. 

 ДУ «Інститут нефрології НАМН України» – фармако-економічний 

аналіз застосування еритропоезстимулюючих засобів різних типів. 

 ДЗ «Луганський державний медичний університет» – створення 

основ та розвиток співпраці в галузях підготовки фахівців, наукових 

досліджень. 

 ТОВ «КФК «Грін Фарм Косметик» – сумісні дослідження в галузі 

пошуку, створення та вивчення лікарських засобів з лікарської рослинної 

сировини. 

Науковці НФаУ плідно співпрацюють з вітчизняними виробниками 
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фармацевтичної продукції та науково-виробничими закладами, такими як: 

 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ; 

 ПАТ «Київмедпрепарат», м. Київ; 

 ПАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ; 

 ТОВ «Фарма Старт», м. Київ; 

 ПрАТ «Технолог», м. Умань; 

 ТОВ «Юрія-Фарм», м. Київ; 

 СУІП ТОВ «Сперко Україна», м. Вінниця; 

 ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», м. Харків; 

 ТДВ «ІнтерХім», м. Одеса; 

 ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир; 

 ПАТ «Фітофарм», м. Київ; 

 ТОВ «Київгума», м. Бровари; 

 АС «Олайнфарм», м. Київ; 

 ПрАТ ФФ «Віола», м. Запоріжжя; 

 ТОВ «Чілтерн Інтернешнл Україна», м. Київ; 

 ТОВ «Нано Технології в Медицині», м. Київ; 

 ТОВ «Український центр медичної сертифікації та прогнозування», 

м. Київ; 

 ТОВ «Леда», м. Харків; 

 ТОВ «Істок-Плюс», м. Запоріжжя; 

 ПАТ «Завод обважнювачів», м. Костянтинівка; 

 КП «Аптека «Міжлікарняна», м. Житомир; 

 ТОВ «Аптека № 308», м. Харків; 

 ОП «Аптека № 329», м. Харків та інші. 
 

Співробітництво в галузі післядипломної освіти  

та підвищення кваліфікації. 

З метою підвищення ефективності роботи кафедрами Інституту 

підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ встановлені 

наукові, господарські зв'язки з 130 організаціями, в тому числі 

навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами та 

підприємствами (вищі медичні навчальні заклади України; фармацевтичні 

та медичні факультети; заклади післядипломної освіти; фармацевтичні та 

медичні коледжі, училища; Державні служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками різних регіонів України; науково-дослідні 

установи; фармацевтичні заводи, фабрики, громадські фармацевтичні 

організації (асоціації, спілки, ліги) та ін.  

Укладені угоди на післядипломне навчання фахівців з закладами 

фармацевтичної освіти, управління фармацією та охорони здоров'я у 

регіонах:  

 Житомирська громадська організація «Спілка працівників фармації»; 

 Полтавська обласна громадська організація «Асоціація працівників 

фармацевтичної галузі»; 
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 Професійна асоціація фахівців фармації Сумської області; 

 ТОВ Медико-фармацевтична фірма «ВАКО»; 

 Громадська організація «Вінницька обласна асоціація фармацевтів 

«КУМ ДЕО (З БОГОМ)»; 

 ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр»; 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Хустфарм»; 

 Дніпропетровське обласне комунальне підприємство «Фармація»; 

 Уманська міська лікарня; 

 Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об'єднання; 

 Вінницька «Асоціація працівників фармацевтичних підприємств»;  

 Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗУ»; 

 Полтавське комунальне підприємство «Полтавафарм»; 

 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 

Волинській області; 

 ФОП Байдан А.С , м. Одеса; 

 Обласна Громадська Організація «Чернігівська Ліга фармацевтів»; 

 Комунальне підприємство «Ліки України» Чернігівської облради; 

 Товариство з додатковою відповідальністю «Рівнефармація»; 

 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 

Сумській області; 

 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 

Тернопільській області; 

Продовжується обмін педагогічним досвідом й співпраця з ВНЗ: 

Університети: 

 Буковинський державний медичний університет 

 Івано-Франківський національний медичний університет 

 Тернопільський державний мед.університет ім. І.Я.Горбачевського 

 Харківський національний медичний університет 

 Харківський національний пед. університет ім. Г.С.Сковороди 

 Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця 

 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова 

Академії: 

 Українська інженерно-педагогічна академія 

 Харківська державна академія фізичної культури 

 Харківська медична академія післядипломної освіти 

 Дніпропетровська медична академія 

Коледжі: 

 Харківський обласний медичний коледж 

 Вовчанський медичний коледж 

 Житомирський базовий медичний коледж 

 Івано-Франківський базовий медичний коледж 

 Коломийський медичний колеж імені І.Франка 

 Кременчуцький медичний коледж 
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 Медичний коледж ХНМУ 

 Харківський медичний коледж ХМАПО 

 Харківський коледж медичного обладнання 

 Чортківський державний медичний коледж 

 Луцький базовий медичний коледж 

 Маріупольське медичне училище 

 Красноградський медичний коледж 

 Криворізький медичний коледж 

 Стахановське обласне медичне училище 

ІПКСФ разом з Центром міжнародної профорієнтації та зовнішніх 

відносин НФаУ проводить роботу відносно організації циклів спеціалізації, 

та тематичних циклів удосконалення для фахівців фармацевтичної галузі 

Республіки Білорусь, Придністровської Молдавської Республіки, Літви. 

Укладені угоди про співробітництво в галузі підвищення кваліфікації 

викладачів та фахівців практичної фармації з Ташкентським медичним 

інститутом (Республіка Узбекистан), з Алма-Атинським та Чимкентським 

медичними інститутами (Республіка Казахстан).  

Співробітництво з навчальними закладами, науково-дослідними 

установами зарубіжних країн 

Міжнародна діяльність. Центр міжнародної профорієнтації та 

зовнішніх відносин НФаУ координує міжнародну діяльність Університету, 

проводить профорієнтаційну роботу з метою залучення іноземних 

громадян на навчання; здійснює заходи з поширення академічної 

мобільності студентів та викладачів, проводить діяльність щодо участі 

НФаУ у міжнародних асоціаціях та організаціях. 

На сьогодні університет успішно співпрацює з 83 ВНЗ та науковими 

установами з 42 країн Європи, Азії та Африки.  

У 2016 р. укладено угоди про співпрацю з 23 ВНЗ з 20 країн: 

 Іспанія:  Університет Барселони; 

 Казахстан:  м. Алмати, Казахський національний мед. університет ім. 

С.Д. Асфендіярова; Державний мед. університет м. Семей; 

 Марокко: Агадирський університет ―Universiapolis‖, м. Марракеш; 

 Литва : Литовський університет медичних наук, м. Каунас ; 

 Нігерія: Університет м. Джос; 

 Польща:  Люблінський медичний університет; 

 Словаччина: Університет м. Прешов ; 

 Таджикистан: Академія медичних наук МОЗ Таджикистану; 

Таджицький національний університет;  Таджицький державний 

медичний ібні Ібні Сіно м. Душанбе; 

 Південно-Африканська Республіка: Меморандум про 

співробітництво з Міністерством освіти Південно-Африканської 

Республіки. 
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Угоди з ВНЗ на стадії укладання: 

Естонія - Університет м.Тарту 

Італія - Університет м.Флоренції 

Бразилія - Університет ім. Святого Павла, м. Сан Паулу  

Литва - Каунаський технологічний університет  

Мальта - Університет Мальти 

Монголія - Університет Монголії 

Німеччина - Гейдельберзький університет;  Магбурзький 

університет 

Словаччина - Університет Коменіуса 

Чехія - Мазарік Університет, м. Брно,  Карлов Університет 

Академічні обміни, навчальна практика, наукове стажування 

В університеті досить активно працюють програми академічних 

обмінів: «академічна мобільність» (продовження навчання на базі НФаУ, 

навчальне та наукове стажування з метою підвищення кваліфікації) та 

програма «візитинг професорів» (читання лекцій майстер-класу 

провідними викладачами й науковцями).  

Вітчизняні студенти НФаУ факультету «Менеджменту та 

маркетингу» мають можливість отримати диплом «Магістра з бізнес-

адміністрування» у додаток до диплому НФаУ в межах угоди з ВНЗ 

професійної освіти в галузі бізнес-адміністрування «Swiss Motreux Business 

School», м. Монтре (Швейцарія). 

В 2016 р. під час візиту делегації НФаУ до Королівства Марокко, 

було укладено Угоду про співпрацю за програмою «подвійні дипломи» з 

Університетом м. Агадір. 

Наукові стажування: 

 8 – 11 лютого 2016 р. – наукове стажування на базі Академічного 

товариства Міхала Балудянського (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв 

І.В., зав. каф. фармакогнозії доц. Кошовий О.М., проф. каф. фармакогнозії 

Ільїна Т.В.)- м. Кошице, Словаччина; 

 16 – 21 травня 2016 р. – наукове стажування на базі Варшавського 

медичного університету, керування групою студентів під час навчальної 

практики в межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним 

університетом та Медичним університетом Варшави (зав. каф. 

фармакотерапії проф. Кіреєв І.В., зав. каф. фармакогнозії доц. Кошовий 

О.М., 5 вітчизняних студентів)- м. Варшава, Польща; 

 21-25 квітня 2016 р. – наукове стажування на базі Люблінського 

медичного університету за запрошенням Люблінської Асоціації студентів 

фармації (доц. каф. пром.фармації Кухтенко Г.П., 1 асистент кафедри, 1 

аспірант, 10 студентів, в т.ч. 3 іноземних), м. Люблін, Польща. 

 5-9 вересня 2016 р. – наукове стажування, участь у 3-й Празькій 

школі з медичної хімії «Досягнення в області відкриття нових ліків і 

розвиток фундаментальних досліджень через доклінічні та клінічні фази» 

за запрошенням Празького університету хімії та технології та НДІ 
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Органічної хімії та біохімії Академії наук Чеської Республіки (ASCR) (доц. 

каф. органічної хімії Редькін Р.Г.), м. Прага, Чехія. 

 12-28 листопада 2016 р. – наукове стажування на базі Варшавського 

медичного університету, керування групою студентів під час навчальної 

практики в межах міжвузівської угоди між Національним фармацевтичним 

університетом та Медичним університетом Варшави (зав. каф. 

фармакотерапії проф. Кіреєв І.В., зав. каф. фармакогнозії доц. Кошовий 

О.М., студенти:Осьмачко Аліна, Цеменко Катерина) - м. Варшава, 

Польща; 

Грантові програми.  

В лютому 2016 р. було подано заявку щодо участі НФаУ у проекті 

грантової програми за підтримки ЄС Erasmus+ Credit mobility. За 

результами конкурсу отримано грант на участь у програмі «Академічна 

мобільність» із ВНЗ-парнерами НФаУ: 

• Литва: 

 Наукове стажування аспіранта каф. фармацевтчиної хімії Мигаль 

А.В. на базі Литовського університету медичних наук (м. Каунас). 

• Болгарія:  

 Читання лекцій доц. каф. хімії природних сполук Ленчик Л.В. на базі 

Університету Варни; 

Участь у проекті European Voluntary Service грантової програми 

Erasmus + (м. Падова, Італія) - Цулун О.В. січень – серпень 2016 р.; 

За програмою «Польсько-українська програма стажування та 

розвитку для медиків України» з ознайомчими візитами відвідали 

провідні медичні університети Польщі 4 вітчизняні студенти НФаУ та 1 

викладач. 

Участь у міжнародних науково-практичних заходах 

Протягом звітного періоду науковці університету, студенти та 

аспіранти взяли участь у міжнародних науково-практичних заходах:  

Італія: 17-й всесвітній конгрес з гінекологічної ендокринології (зав. 

каф. клінічної фармакології ІПКСФ проф. Зайченко Г.В.) 29 лютого – 7 

березня 2016 р. м. Флоренція. 

Австрія: IX щорічний європейський конгрес Міжнародної спілки 

фармакоекономічних досліджень для сприяння розвитку співробітництва 

між науковцями, спеціалістами з фармакоекономіки України та 

європейських країн в галузі фармакоекономічних досліджень (зав. каф. 

фармакоекономіки проф. Яковлєва Л.В., зав. каф. клінічної фармакології 

ІПКСФ проф. Міщенко О.Я., доценти каф. фармакоекономіки: Ткачова 

О.В. та Герасимова О.О.) 28 жовтня – 2 листопада 2016 р. м. Відень. 

Польща: Міжнародна конференція «Конопля – від минулого до 

майбутнього» (зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С., 

проф. каф. Журавель І.О.) 17-23 лютого 2016 р. м. Лідзбарк. 

Міжнародна конференція «Будь в процесі – 2» (доц. каф. пром. 

фармації Кухтенко Г.П., аспірант каф. Подорожна Майя; 11 студентів) 

21-25 квітня 2016 р. м. Люблін. 
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V конференція з лікарських рослин на базі Варшавського медичного 

університету (зав. каф. хімії природних сполук проф. Кисличенко В.С., 

проф. каф. Журавель І.О.) 22-28 червня 2016 р. м. Корицін. 

2-й міжнародний симпозіум «Рослини у фармації та нутриціології» 

на базі Вроцлавського медичного університет ім. Пястов Сласкіх 

(аспіранти кафедри фармакогнозії: Упир Тарас, Осьмачко Аліна; студент 

4-го курсу Факультету з підготовки іноземних громадян Овезгелдієв 

Довран (Узбекистан)) 15-17 вересня 2016 р. м. Вроцлав. 

Наукова конференція, присвячена вживанню нових інгаляційних 

препаратів для лікування хронічних обструктивних захворювань легенів за 

запрошенням Італьянської фармацевтичної компанії «Chiesi Farmaceutici» 

(зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В., доц. каф. Трищук Н.М.) 6 – 9 

грудня 2016 р.  м. Краків. 

Словаччина: Міжнародний науково-практичний семінар 

«Формування сучасної особистості: вплив освітніх, філософсько-

культурних та економічних процесів» за запрошенням Академічного 

співтовариства Міхала Балудянського (зав. каф. фармакотерапії проф. 

Кіреєв І.В., зав. каф. фармакогнозії доц. Кошовий О.М., проф. каф. 

фармакогнозії Ільїна Т.В.)- 8 – 11 лютого 2016 р., м. Кошице. 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові 

дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 

(проф. каф. товарознавства Коваленко С.М., доц. каф. Дядюн Т.В.) 14-19 

березня 2016 р. м. Братислава. 

Молдова: Семінар ВООЗ з питань використання протимікробних 

препаратів та проблеми антибіотикорезистентностів в країнах Південної та 

Східної Європи (зав. каф. фармакоекономіки проф. Яковлева Л.В.) 16-19 

лютого 2016 р. м. Кишинів. 

Литва: Міжнародна конференція «Наука та практика – 2016» за 

запрошенням Литовської Фармацевтичної Асоціації (зав. каф. 

фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А., зав. ДНДЛ КЯЛЗ Губарь С.М., 

доц. каф. ЯССЛ ІПКСФ Савченко Л.П., аспірант каф. фармацевтичної 

хімії Мигаль А.В.) 18-29 жовтня 2016 р., м. Каунас. 

Ізраїль: Міжнародна науково-практична конференція ―EvroCVP 

2016: ЄвроССФ 2016: 4-й конгрес з питань Кардиоваскулярної 

фармакотерапії у Європі‖ за запрошенням Європейського товариства 

кардиологів (доц. каф. клінічної фармакології та клінічної фармації 

Герасименко О.В.) 29-30 травня 2016 р., м. Тель-Авів. 

Хорватія: Щорічна зустріч Європейської Асоціації клінічної 

фармакології та терапії (EACPT) «Сучасні методи створення нових 

лікарських засобів» та «2-Оксохіноліни» на базі Національного 

політехнічного університету, Центру науково-технічних іновацій (асист. 

каф. клініічної фармакології та клінічної фармації Давішня Н.В.) 6 - 9 

жовтня 2016 р. м. Опатія. 

Казахстан: Освітні семінари в межах Державної Програми розвитку 

системи охорони здоров'я Республіки Казахстан «Денсаулык» на 2016-2020 
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рр. за запрошенням суспільного об'єднання «Казахстанська асоціація з 

статевого та репродуктивного здоров'я» (зав. каф. клінічної фармакології 

ІПКСФ проф. Зайченко Г.В.) 13-19 березня 2016 р. мм. Алмати, Астана, 

Шимкент, Актобе. 

Таджикістан: XI науково-практична конференція молодих вчених 

та студентів Таджицького державного медичного університету ім. Абалі 

ібні Сіно «Медична нака:досягнення та перспективи» (зав. каф. пром. 

фармації Гладух Є.В., зав. каф. токсикологічної хімії проф. Журавель І.О., 

доц. каф. промислової фармації Кухтенко О.С.) 29 квітня 2016 р. м. 

Душанбе. 

Мексика: Наукові семінари з проблематики «Сучасні методи 

створення нових лікарських засобів» та «2-Оксохіноліни» на базі 

Національного політехнічного університету, Центру науково-технічних 

іновацій (проф. каф. фармацевтичної хімії Українець І.В., доц. каф. 

Сидоренко Л.В.) 17 лютого - 9 березня 2016 р. м. Мехіко. 

Наукова робота, читання лекцій майстер-класу  

у закордонних університетах 

Викладачі НФаУ провели цикли тематичних лекцій майстер-класу: 

• Казахський національний медичний університет ім. С.Д. 

Асфендіярова, фармацевтичний факультет (Казахстан) – проведення циклу 

лекцій майстер-класу та практичних занять для студентів 

фармацевтичного факультету з дисципліни «Фармакологія» (зав. каф. 

клінічної фармакології ІПКСФ проф. Зайченко Г.В.) 
• Національний політехнічний університет м. Мехіко (Мексика) – 

викладання лекцій докторантам, аспірантам та магістрантам Центру 

науково-технічних іновацій (проф. каф. фармацевтичної хімії Українець 

І.В., доц. каф. Сидоренко Л.В.) 

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» в 2016 р. НФаУ відвідали з 

візитами: 

• 2 лютого 2016 р. – Хозегер Садек, бакалавр фармації, випускник 

Багдадського університету (Ірак). 

• квітень 2016 р. – науковці з Франції, Таджикистану, Азербайджану, 

Польщі (учасники XXXII всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Ліки - людині».   

• 21 квітня 2016 р. – Другий Секретар Посольства Туркменістану в 

Україні пан Гараєв Гуйч А. 

• 29 травня 2016 р. – Начальник Консульського відділу Посольства 

Узбекистану в Україні пан Насиров Азіз. 

• 19 травня 2016 р. – Другий Секретар Посольства Таджикистану в 

Україні пан Джураєв Мухіддін. 
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• 31 травня – 1 червня 2016 р. – делегація з Марокко: Проректор 

Лінгвістичного центру Університету Каді-Айад м. Марракеш пані Іфласен, 

проректор Медичного університету пан Шулі, Консул України в 

Марракеші пан Мохамед Ель Ідріссі.  

• 4 – 14 жовтня 2016 р. – доц. кафедри неорганічної, аналітичної та 

фізколоїдної хімії Ташкентського фармацевтичного інституту (Узбекистан) 

Фатхуллаєва Муяссаp в рамках програми академічних обмінів. 

• 10 листопада 2016 р. – делегація Посольства Республіки Узбекистан 

в Україні на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Узбекистану 

паном Абдуалієвим Алішером Хабібулайовичем та Консулом Посольства 

паном Насировим Азізом Аброровичем.  

• 5 грудня 2016 р. – в рамках програми ERASMUS+ відбувся візит 

завідувача кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Литовського 

університету наук здоров‘я (м. Каунас) проф. Людаса Іванаускаса.  

Міжнародні візити делегацій НФаУ 

Важливим аспектом міжнародної діяльності Університету є іміджева 

діяльність, презентації університету на світовому ринку освітніх послуг:  

• 9 - 15 березня 2016 р. – Королівство Марокко – візит з метою 

узгодження завдань спільної освітньої діяльності та підписання 

відповідного меморандуму між НФаУ та Агадирським університетом 

(проф. Черних В.П., проф. Попов С.Б.);  

• 21 травня - 4 червня 2016 р. - Німеччина (м. Йена) – відрядження для 

ознайомлення із роботою госпітальної аптеки університетської клініки м. 

Йени з питань сучасних аспектів проведення клінічних досліджень 

лікарських засобів. (Директор  Клініко-діагностичного центру НФаУ 

Грінцов Є. Ф.) 

• 20 – 25 липня 2016 р. – Іспанія (м. Барселона) візит до 

Барселонського університету з метою заключення договору про співпрацю 

з НФаУ, щодо можливості стажування студентів, аспірантів, 

професорсько-викладацького складу, проходження навчально-ознайомчої 

медичної практики (зав. каф. фармакотерапії проф. Кіреєв І.В.). 

Участь у міжнародних професійних організаціях та асоціаціях 

Національний фармацевтичний університет є членом наступних 

міжнародних асоціацій: 

• Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) 

• Європейська Асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP) 

• Міжнародна фармацевтична федерація (FIP) 

• Eurasian Association of Universities 

• Міжнародна асоціація університетів (International Association of 

Universities)  

Національний фармацевтичний університет бере участь у 

Європейському проекті з інтеграції навчальних планів з фармації 

«PHARMINE» 
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Подано аплікаційні форми до: 

- Європейської асоціації університетів (European Association of 

Universities);  

- Українсько-німецької медичної асоціації. 

Індивідуальне членство викладачів та науковців НФаУ у 

міжнародних професійних організаціях та асоціаціях: 

 Американська діабетична асоціація  

 Американська Маркетингова Асоціація 

 Американське фармакогностичне товариство 

 Американське хімічне товариство 

 Асоціація молодих вчених 

 Асоціація серцевої недостатності 

 Асоціація фармакологів України 

 Болгарське товариство з клітинної  

 Всеукраїнська асоціація з раціонального використання антибіотиків 

 Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини. 

 Європейська Асоціація з вивчення діабету  

 Європейська асоціація з фармацевтичної опіки  

 Європейська асоціація з попередження та реабілітації 

серцевосудинної системи 

 Європейська Асоціація клінічної фармакології та терапії (EACPT) 

 Європейська асоціація педагогів та психологів 

 Європейська Асоціація студентів-фармацевтів EPSA 

 Європейська федерація біотехнології   

 Європейська федерація фармацевтичних наук  

 Європейське неврологічне товариство  

 Європейське респіраторне товариство  

 Європейське товариство асистентів терапевтів  

 Європейське товариство з атеросклерозу  

 Європейське товариство з дерматології  

 Європейське товариство з кардіології 

 Європейське товариство з клінічної мікробіології та інфекційних 

хвороб  

 Європейське товариство з клінічної фармації   

 Європейське товариство з невідкладної медицини  

 Європейське товариство з нефрології  

 Європейське товариство клінічних фармацевтів 

 Международная Академия наук прикладной электродинамики 

 Міжнародної асоціації гуманітаріїв  

 Міжнародна асоціація Laser and Health 

 Міжнародна асоціація медичної молоді  

 Міжнародна медична гомеопатична ліга 

 Міжнародна федерація фармацевтів  
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 Міжнародне товариство товарознавства та технологій (IGWT) 

 Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (ISPOR) 

 Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології 

―IUPHAR‖ 

 Наукове товариство патофізіологів України 

 Німецько-українська Асоціація Економіки і науки  

 Фармакогностичне товариство США 

 

 

п. 3.22. Захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю, відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» 

Режимно-секретний орган НФаУ ліквідовано за погодженням 

МОЗ України та Управління СБ України в Харківській області за 

відсутністю підстав на подальше провадження діяльності, пов‘язаної з 

державною таємницею. 

 

 

п.3.23. Виконання екологічної програми 

Виконання екологічної програми, розробленої Національним 

фармацевтичним університетом на 2016р., велося у напрямку забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 

відповідно до чинного законодавства, а також зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище відходів, які утворюються на кафедрах 

та у технічних підрозділах. 

У рамках виконання екологічної програми НФаУ: 

• організовано та ведеться первинний облік утворення відходів у 

підрозділах університету; 

• визначені та закріплені наказом по НФаУ за кожною кафедрою та 

технічною службою відповідальні особи у сфері поводження з 

відходами; 

• розроблено план заходів щодо поводження з відходами протягом 

звітного періоду; 

• укладені договори на передачу відходів спеціалізованим 

підприємствам, а саме: 

- на передачу небезпечних відходів 1-3 класу токсичності зі 

спеціалізованим підприємством ТОВ «НВО «ВИМПЕЛ», яке має 

Ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища на збирання, зберігання та перевезення небезпечних 

відходів; 

- утилізація трупів лабораторних тварин ДП «Куп‘янський 

«Ветсан-завод». 

Протягом звітного періоду ТОВ «НВП «ВИМПЕЛ» передано: 

- відпрацьованих люмінесцентних ламп (1 клас небезпеки) у 

кількості 2520 од., 
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- відпрацьованих масел моторних (2 клас небезпеки) у кількості 

99,7 літрів, 

- зливів хімічних реактивів після проведення аналітичних 

випробувань та непридатних до використання хімічних реагентів (1 

клас небезпеки) – 18,4 літри, 

- дрантя (4 клас небезпеки) – 1266 кг, 

- відпрацьованих автомобільних шин, які є ресурсоцінним 

відходом, у кількості 104 кг. 

- трупи лабораторних тварин – 0,630 тонн. 

- АКБ у зборі ( 1 клас небезпеки) – 22 кг. 

Відходи, які утворюються в НФаУ та підлягають розміщенню на 

території іншого власника, а саме: відходи шліфувальних матеріалів, 

будівельне сміття, гальмові накладки, скло, тара металева з-під фарб, 

фільтри масляні, повітряні, паливні, ганчір‘я обтиральне замаслене та 

забруднене різними речовинами, сміття- передаються згідно договору. 

Таким чином відходи на території НФаУ не накопичуються та не 

розміщуються. По мірі утворення вони вивозяться і передаються 

спеціалізованим підприємствам. 

З метою впровадження в НФаУ системи управління відходами 

протягом 2016 р. за результатами діяльності університету: 

- проведено корегування реєстраційних карт об‘єктів утворення, 

оброблення та утилізації відходів; 

В галузі охорони атмосферного повітря: 

- Проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря по гуртожитку №6 розташованного за адресою 

вул.О.Невського,18  

- Розроблені нормативні документи у яких обгрунтовуються обсяги 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу, та отриман дозвіл на викиди 

в атмосферне повітря для гуртожитку №6 розташованого за адресою 

вул.О.Невського,18    

- Проведено контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в навчальних корпусах та гуртожитках НфаУ у 2016 р. 

    У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 

01.03.1999 р. № 303 та з метою впровадження економічного механізму 

регулювання екологічних питань НФаУ щоквартально справляє збір за 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Екологічною службою штабу цивільного захисту оборони НФаУ два 

рази на рік проводяться навчання та інструктажі відповідальних осіб на 

кафедрах та у підрозділах щодо дотримання вимог екологічної безпеки при 

утворенні, зберіганні небезпечних відходів, у т. ч. зливів хімічних реакцій, 

непридатних для використання хімреактивів, а також правилам первинного 

обліку відходів, що утворюються. 

Розробки нових лікарських засобів в університеті супроводжуються 

розробкою розділу регламенту охорони навколишнього середовища. 
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Науково-педагогічні працівники в установленому порядку проходять 

підвищення кваліфікації з екологічних знань. 

 

 

п. 3.24. Встановлення сучасного технологічного обладнання у 

корпусах та гуртожитках університету для забезпечення умов 

енергозбереження. 

Пріоритетним завданням господарської діяльності в університеті є 

використання енергозберігаючих технологій.  

На виконання Закону України «Про енергозбереження «№74/94-ВР» 

університетом щорічно розроблюються «Загально виробничі норми 

питомих витрат, нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів» 

та заповнюється енергетичний паспорт підприємства.  

Керуючись цими документами, проводиться аналіз споживання та 

плануються заходи з енергозбереження на наступний рік.  

Створена постійно діюча комісія, що здійснює щомісячний 

моніторинг споживання енергоносіїв, щорічно розроблюється та 

оновлюється програма та заходи з їх економії.  

Встановлення лічильників тепла, електричної енергії, газу та води на 

всіх корпусах та гуртожитках  дозволило впорядкувати облік споживання 

енергоносіїв.  

Споживання енергоресурсів  за 2016 рік  
Найменування Норма 

споживання 

Витрати 

у 2016р. 

Різниця Відсоткове 

відношення 

Електроенергія, кВт 2952463 2954811 2348 більше на 0.08% 

Теплоенергія, гкал 12109,7 9194,38 4117,7 економія 24% 

Газ,  м
3
 42647,57 35890 10525,57 економія 16% 

З метою енергозбереження під час проведення ремонтів приміщень 

проводиться поетапна заміна вікон, приладів опалення в навчальних 

лабораторіях, класах та кімнатах гуртожитків. Під час ремонту фасадів 

виконується утеплення стін.  

Виконується модернізація теплових вузлів, встановлюються 

циркуляційні насоси для підвищення ефективності роботи системи 

опалення. Встановлено регулятори тепла, для регулювання подачі 

теплоносія.  

При заміні трубопроводів перевага надається новітнім технологіям, 

при можливості монтаж ведеться з поліетиленового трубопроводу та 

згідно з планом здійснюється заміна застарілого сантехнічного обладнання 

і арматури. Приділяється увага і якості ізоляції трубопроводів опалення та 

гарячої води, за наявності втрати теплоізоляційних властивостей така 

ізоляція негайно замінюється. 

З 2009 р. університет припинив закупівлю ламп розжарювання та 

перейшов на енергозберігаючі та люмінесцентні, проводиться заміна 

освітлювальних приладів  та обладнання на більш економне.  
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У 2016 р. відбулося вперше поселення студентів у новий гуртожиток 

№6 по вулиці О. Невського,18, який збудовано згідно сучасних умов 

енергозбереження, з додатковим утепленням зовнішніх стін, 

встановленням регулюючих пристроїв подачі теплової енергії, з 

енергозберігаючими склопакетами. 

 

 

n. 3.25. Дотримання чинного законодавства, активне 

використання засобів удосконалення управління, зміцнення 

договірної, трудової дисципліни, фінансового стану закладу. 
 

Адміністрація університету спрямовує свою роботу на 

удосконалення управління навчально-науковими та фінансово-

господарськими процесами з дотримання чинного законодавства. 

Річні кошториси, плани використання коштів, плани асигнувань за 

кожним програмним напрямом складаються в установленому порядку.  

Подання фінансової та статистичної звітності, а також необхідних 

відомостей про майновий стан навчального закладу здійснюється у 

відповідності до норм законодавства у терміни визначені органами 

Державної казначейської служби, Державної фіскальної служби, 

Державної служби статистики, та інших органів виконавчої влади.  

Взяття та реєстрація бюджетних зобов‘язань проводиться із 

дотриманням норм Бюджетного кодексу. 

Придбання товарів, робіт і послуг здійснюється згідно Закону 

України «Про публічні закупівлі» через електронну систему публічних 

закупівель «Prozorro». Відомості про здійсненні платежі і звіти 

оприлюднюються на Офіційному порталі публічних фінансів Е-data. 

Опрацювання Статуту університету, Колективного договору та 

інших актів і положень здійснюється відкрито. Проекти документів 

розміщуються на сайті НФаУ для публічного обговорення.  

Всі локальні нормативні акти і положення приведено у відповідність 

до вимог стандарту ISO 9001. 

Діяльність Університету здійснюється на принципах:  

 автономії та самоврядування; 

 розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства 

охорони здоров'я, державних органів та органів місцевого самоврядування, 

до сфери управління яких належить Університет, органів управління 

Університету та його структурних підрозділів;  

 поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

 незалежність від політичних партій, громадських та релігійних 

організацій. 

Структура Університету затверджується наказом ректора відповідно 

до Статуту. Статус і функції структурних підрозділів визначаються 

Статутом Університету та положеннями про відповідні структурні 
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підрозділи, які затверджуються Вченою радою та набувають чинності 

наказами ректора. 

Структурні підрозділи Університету створюються, реорганізуються і 

ліквідуються рішенням Вченої ради Університету у порядку, визначеному 

законодавством України та Статутом Університету. 

Університет здійснює діяльність відповідно до «Перспективного 

плану роботи у 2011-2017 рр.» та щорічного плану роботи, який 

затверджується Вченою радою. 

Колектив НФаУ керується у своїй діяльності чинним 

законодавством, Статутом, Колективним договором, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. Права та обовязки педагогічних, 

наукових, науково-педагогічних працівників, інших працівників 

підрозділів та осіб, що навчаються в Університеті, визначаються 

відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань освіти, науки, 

Статутом Уніветситету, Положеннями про структурні підрозділи, 

правилами внутрішнього розпорядку університету, Колективним 

договором. 

Для забезпечення ефективного здійснення освітньої, кадрової, 

наукової, іноваційної, управлінської та фінансово-господарської 

діяльності, реалізації державної політики у сфері вищої освіти на засадах 

відкритості, виконання стратегічних напрямків діяльності НФаУ видано 

наказ «Про реалізацію завдань постановчої доповіді ректора університету 

на 2016/2017 н.р. (Наказ № 505 від 06.10.2016 р.) 

Велика увага приділяється забезпеченню додержання керівними, 

науковими, науково-педагогічними та іншими співробітниками 

університету норм чинного законодавства при виконанні покладених на 

них службових обов‘язків та трудових функцій. Систематично 

проводиться роз‘яснювальна робота серед співробітників та студентської 

молоді щодо відповідальності за порушення законодавства. 

Університет здійснює внутрішній контроль за фінансовою та 

господарською діяльністю: 

– на засіданнях Ректорської ради розглядаються питання фінансової 

та господарської діяльності університету. 

– працюють бюджетна комісія, орендна комісія, тендерний комітет. 

– проводиться постійна робота над положеннями та локальними 

нормативними актами про надання платних послуг, в т. ч. створення 

(передачу) науково-технічної продукції, надання в оренду приміщень. 

Для забезпечення прозорості, покращення інформованості трудового 

колективу про рішення ректорату у сфері фінансово-економічної і 

господарської діяльності та ефективності використання коштів, плани 

використання фінансових ресурсів НФаУ та звіти про відповідні 

результати діяльності закладу розглядаються на засіданнях Реторської 

ради і Вченої ради. 

В університеті систематично здійснюються заходи з метою 

забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, а 



 99 

саме: використання коштів Державного бюджету університетом 

здійснюється виключно на видатки, дозволені законодавством за 

затвердженими бюджетними програмами в межах, передбачених 

кошторисами. Обладнання, що було закуплено за рахунок спеціального 

фонду державного бюджету, використовується в навчальному процесі. 

Заходи щодо економії бюджетних коштів затверджені наказом по НФаУ. 

Завдяки цільовому та економному їх витрачанню університет не має 

заборгованості з соціальних виплат, своєчасно та в повному обсязі 

здійснені платежі до бюджету, розрахунки з постачальниками, 

виконавцями робіт за укладеними договорами. 

Стосовно удосконалення управління, в НФаУ діє достатньо 

ефективна система підбору та розстановки керівних кадрів, на всі керівні 

посади структурних підрозділів визначено резерв із числа найбільш 

кваліфікованих співробітників. 

Серед наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 

університету не було випадків притягнення до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень у сфері професійної діяльності. 

Ректорська рада НФаУ. Згідно Статуту НФаУ Ректорат формується 

і затверджується ректором. Згідно Положення «Про ректорську раду 

Національного фармацевтичного університету» Ректорська рада є постійно 

діючим колегіальним робочим органом, до складу якої входять: 

проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, 

голова Первинної профспілкової організації НФаУ.  

Протягом 2016 р. засідання проводилися за виробничою 

необхідністю, на яких розглядалися планові та поточні питання з усіх 

напрямів діяльності університету, зокрема, навчальної та виробничої 

дисципліни, якості навчання, формування бюджету закладу;. виконання 

планів соціального захисту студентів і співробітників; проведення НДР; 

профробота; збереження та розвиток матеріально-технічної бази тощо. 

Для вирішення завдань ректорату призначалися відповідальні особи, 

у разі потреби рішення Ректорської ради вводилися в дію наказом або 

розпорядженням ректора.Стан виконання прийнятих рішень Ректорської 

ради розглядався на наступних засіданнях.  

Вчена рада НФаУ. Важливу роль у забезпеченні злагодженої роботи 

колективу, обґрунтуванні та прийнятті ефективних управлінських рішень 

відіграє діяльність Вченої ради університету. 

У 2016 р. було прийнято «Положення про Вчену раду Національного 

фармацевтичного університету ПОЛ А1-16-146» та «Положення про 

комісії Вченої ради Національного фармацевтичного університету ПОЛ 

А1-16-146», прийняті на засіданні Вченої ради НФаУ від 26 лютого 2016 

р., протокол № 6.  

До складу Вченої ради входить 93 особи – завідувачів, професорів 

кафедр і керівників структурних підрозділів, при цьому 82% загальної 

чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники. Згідно 
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наказу № 63-Адм від 29.11.2016 р. до складу Вченої ради входять 12 

студентів – 13% (у тому числі голова Студентського парламенту), які були 

обрані на засіданні  Студентського парламенту. 

За звітний період, щомісячно згідно з планом роботи, було 

проведено 11 засідань, на яких були розглянуті стратегічні, організаційні, 

навчально-методичні, науково-дослідницькі, кадрові, гуманітарні, виховні, 

підготовки фахівців для зарубіжних країн, фінансово-економічні, соціальні 

та інші питання. Два рази на рік розглядалися питання фінансово-

господарської діяльності університету з метою визначення першочергових 

завдань: проведення ремонтних робіт, покращення умов проживання 

студентів у гуртожитках, закупівля комп‘ютерів, сучасного обладнання 

для навчальної та наукової роботи та інші. 

На засіданні Вченої ради НФаУ у вересні 2016 р. затверджена 

«Концепція викладання англійської мови у Національному 

фармацевтичному університеті». 

Продовжує впроваджуватися в діяльність університету інновація, 

щодо представлення  претендентами на посади завідувачів кафедр, деканів, 

проректорів стратегічного плану розвитку англійською мовою. Також 

англійською мовою звітують докторанти при переведенні на наступний рік 

підготовки у докторантурі. На кожному засіданні Вченої ради ректор 

робив доповіді англійською мовою. 

Рішення Вченої ради вводилися в дію наказами ректора. Двічі 

проводилися спільні засідання Вченої ради та Конференції трудового 

колективу, на яких заслуховувалися і обговорювалися звіти ректора 

університету і голови первинної профспілкової організації про виконання 

Колективного договору. У грудні 2016 р. на спільному засіданні Вченої 

ради та Конференції трудового колективу прийнята нова редакція 

Колективного договору на 2017-2021 рр.  

Контроль за виконанням прийнятих Вченою радою рішень 

здійснюється комісією, затвердженою наказом ректора НФаУ № 894 від 

31.12.2010 р. (голова комісії – проф. О.М. Литвинова). Голова комісії на 

останньому у поточному навчальному році засіданні Вченої ради доповіла 

про хід виконаних рішень. Більшість прийнятих рішень виконано, деякі 

знаходяться у процесі виконання.   

 

 

п. 3.26. Проведення заходів по створенню в кожному 

структурному підрозділі закладу умов праці відповідно до правил і 

норм охорони праці, протипожежного захисту, санітарних і 

протиепідемічних правил. 

 

Відділ охорони праці та техніки безпеки здійснює діяльність 

відповідно Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного 

захисту України та Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в НФаУ. За звітній період 
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здійснювався систематичний контроль за станом побутових приміщень та 

робочих місць працівників університету відповідно до санітарно-

гігієнічних  вимог та встановлених норм.  

Для створення належних умов праці в структурних підрозділах 

університету були проведені наступні заходи: 

• Проведено 106 перевірок з дотримання правил техніки безпеки, 

пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності в підрозділах університету. 

• Проведена протипожежна обробка дерев‘яних конструкцій 

горищних приміщень навчальних корпусів за адресою вул.Пушкінська, 27, 

Куликівська,12 та адміністративного корпусу по вул. Пушкінській, 53. 

• Закуплені знаки пожежної безпеки та інформаційні таблички 

телефонів невідкладної допомоги для всіх навчальних корпусів і 

гуртожитків університету. 

• Проведено планову атестацію робочих місць на відповідність 

безпечних умов праці. 

• Проведено медичний огляд певних категорій працівників. 

• Забезпечено медичними аптечками всі структурні підрозділи. 

• Забезпечено кабінет охорони праці та техніки безпеки необхідною 

наглядною інформацією: стендами, плакатами, журналами та засобами 

пожежної безпеки. 

• Пройшли  планове навчання з питань охорони праці: 

- цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - керівники 

структурних підрозділів та фахівці; 

- проведено навчання та перевірка знань спеціальною комісією 

університету згідно Наказу № 397- Адм від 17.11.2015р "Про створення 

постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці» 

перевірка знань робітників електротехнічного персоналу - 

електрогазозварники, слюсарі-електрики; 

 - проведено навчання працівників які виконують роботи з 

підвищеною небезпекою - ліфтери, лаборанти що обслуговують автоклави. 

• Відповідно до Наказу №146-АДМ від 16.04.2015р. "Про 

впровадження Системи управління  якістю та згідно вимог стандарту 

ДСТУ ISO 9001:2009" розроблено 144   інструкції  з охорони праці для 

співробітників структурних підрозділів університету. 

• Систематично надається методична допомога керівникам 

структурних підрозділів у розробці інструкцій з охорони праці. 

• Видано 5 наказів, 6 розпоряджень, проведено 320 вступних 

інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з особами, при 

прийнятті  на роботу в НФаУ. 

• Щоквартально надаються звіти, за відповідними формами, про 

роботу відділу охорони праці університету:  

- Управлінню охорони праці та соціального захисту населення 

Київського району  м.Харкова; 

- Головному управлінню статистики у Харківській області - річний 

звіт про травматизм на виробництві за формою №7-ТНВ; 
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- Міністерству охорони здоров'я України - про пожежі та ДТП за  

формою № 7-ТНВ, а також про організацію та здійснення заходів в 

університеті з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. 

Центр первинної медико-санітарної допомоги студентам 

З метою збереження санітарного та протиепідемічного благополуччя 

серед студентів та співробітників НФаУ у 2004 р. було відкрито Центр 

первинної медико-санітарної допомоги. 

Центр ПМСД НФаУ – лікувальний заклад, який надає невідкладну, 

лікувально-діагностичну, профілактичну допомогу за сучасними 

методиками студентам  університету, проводить протиепідемічні заходи та 

контролює виконання санітарно-гігієнічних норм и правил з метою не 

допущення розповсюдження інфекційних та паразитарних хвороб в 

закладі. 

За 2016р. були проведені наступні протиепідемічні та санітарно- 

гігієнічні заходи: 

• Затверджена «Програма профілактичних та лікувальних заходів 

Центра первинної медико-санітарної допомоги студентам НФаУ», з 

пунктом про «Профілактичні та санітарно-гігієнічні заходи» 

• Щорічно видається Наказ Ректора «Про обов‘язкове флюорографічне 

обстеження студентів усіх курсів НФаУ» 

• З метою попередження заносу в студентський колектив захворювань 

на коросту, педикульоз, кишкові інфекції проводиться обов‘язковий 

медичний огляд студентів, які проживають у гуртожитках, після канікул  

Показники медичного огляду студентів при поселені в гуртожиток 

Показники 2016 

Оглянуто всього 3180 

Виявлено захворювань 93 

В.т.ч. педикульоз, короста - 

• З метою профілактики та своєчасного виявлення туберкульозу, 

згідно з щорічним наказом Ректора, усі студенти проходили обов‘язкове 

обстеження органів грудної клітини (флюорографічне обстеження) 

Кількість виконаних флюорографічних обстежень 

Показники 2016 

Підлягало огляду 3317 

Виконано  3250 

Оглянуто під час планового ФЛГ обстеження  995 (30%) 

За потребами проводилися госпіталізації студентів з інфекційними 

захворюваннями, в т.ч. з грипом, у спеціалізовані лікарні міста. 

Виконувалося динамічне спостереження за осередками інфекційних 

захворювань у гуртожитках з обов‘язковою санітарною обробкою осередку 

інфекції.  

Показники спостереження за осередками інфекційних захворювань 

Кількість спостережень 29 
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Кількість студентів, які знаходилися під наглядом 726 

• Усі студенти іноземного факультету, вагітні жінки та особи з 

клінічними ознаками ВІЛ-інфекції, згідно наказу № 120 «По профілактиці 

СНІДу» були обов‘язково обстежені на СНІД з дотриманням усіх правових 

аспектів. 

• Усі студенти факультету Довузівської підготовки та іноземні 

студенти, які прибувають на старші курси, при вступу до НФаУ 

обстежувалися на паразитарні захворювання – малярію, глистні інвазії, 

венеричні хвороби. 

• Серед студентів постійно проводиться санітарно-просвітницька 

робота шляхом читання лекцій, бесід, видання статей у газеті «Молодість 

фармації» та наглядної інформації на теми: профілактики грипу, 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу, малярії, гострих кишкових інфекцій 

(дизентеріїї, вірусного гепатиту, холери та інших), важливості 

профілактичних щеплень.  

Показники санітарно-просвітницької роботи 

Показники 2016 

Прочитано лекцій 35 

Проведено бесід 186 

Кількість студентів, прослухавших лекції  6543 

Видано статтей 1 

Найважливішим показником роботи Центру ПМСД за обліковий 

період є відсутність спалахів групових інфекційних хвороб в 

студентському середовищі.  

 

 

n. 3.27. Виконання планів соціального розвитку колективу. 
 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності є реалізація стратегічної 

Програми розвитку на 2011-2017 рр., прийнятої на Конференції трудового 

колективу 25.01.2011 р., зокрема, розвиток фінансово-економічної 

діяльності. 

Забезпечується фінансова стабільність університету, оптимізація 

використання видаткової частини бюджету, в т.ч. для соціальної підтримки 

працівників і осіб, які навчаються, удосконалення системи заохочень, 

матеріальних і моральних стимулів; безпечних і сприятливих умов праці і 

навчання; результативна співпраця адміністрації з профспілками, органами 

студентського самоврядування. 

В університеті відсутні заборгованості: з виплат заробітної плати та 

стипендії, з комунальних послуг, податків до бюджету, перед 

постачальниками тощо. Забезпечується: стабільна заробітна плата; система 

матеріального стимулювання, винагороди;  здійснюються значні 

капіталовкладення у розвиток матеріально-технічної базу університету 

(будівництво, ремонти, придбання обладнання для модернізації освітнього 
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та наукового процесу, видання навчально-методичної та наукової  

літератури). 

Система соціального забезпечення орієнтується на реалізацію 

комплексно-цільових програм для працівників, студентів, покращення 

житлово-побутових умов студентів у гуртожитках, профілактичне 

оздоровлення, організацію спортивно-оздоровчих заходів, відпочинку,  

В структурі університету функціонують: 6 гуртожитків, 

фізкультурно-оздоровчий комплекс, мережа університетських їдалень, 

центр медико-санітарної допомоги студентам, клініко-діагностичний 

центр, психологічна служба, юридична служба, наукова бібліотека, 

культурний центр, видавничий центр. 

Ефективна соціальна політика спрямовується для створення умов для 

якісної освіти, розвитку наукового та творчого потенціалу студентів, 

зокрема, студентів інвалідів та студентів-сиріт. 

Протягом року студентам, з числа дітей-сиріт, та дітей які 

залишились без піклування батьків були проведені компенсаційні виплати, 

а саме: на придбання одягу – 1,2 тис.грн., на придбання навчальної 

літератури – 7,4 тис.грн., безоплатне харчування – 73,5 тис.грн., а також 

студентам, аспірантам та докторантам виплачена матеріальна допомога та 

премія на загальну суму 50,5 тис.грн.  

За 2016 р. студентам університету виплачувалась стипендія у 

відповідності з нормами чинного законодавства в повному обсязі.  

Аспірантам та докторантам стипендія встановлювалась у 

відповідності до норм чинного законодавства .  

Здійснює свою діяльність первинна профспілкова організація 

співробітників та профспілкова організація студентів. 

Забезпечуються умови для розвитку студентського самоврядування. 
 

Профспілковим комітетом НФаУ проводиться велика робота із 

соціального захисту 

У літній період закуплено 30 путівок до дитячих санаторіїв 

«Березовські мінеральні води» та «Зелена гірка», на суму 83260 грн. (за 

рахунок профспілкового бюджету). 

На культурно-масову роботу витрачено 52238 грн.  

На оздоровлення співробітників за рахунок профспілкового бюджету 

витрачено 106200 грн. Закуплено 7 путівок до санаторію «Роща» 

(безкоштовно для співробітників) та частково сплачено санаторно-

курортне лікування на суму 15978 грн. 

Виплачено матеріальної допомоги на 88500  грн. 

На навчально-спортивні заходи витрачено 9025 грн. 

Профспілковим комітетом університету придбано новорічні 

подарунки для дітей співробітників, аспірантів, докторантів, студентів на 

35500 грн., а також білети в театри м. Харкова на 15000 грн. 

Надається допомога ветеранам війни, усі працюючі отримують 

премію, а не працюючі, за рахунок профспілкового бюджету отримують 

подарунки ( у 2016 р. витрачено 6000 грн.). 
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До річниці аварії на Чорнобильській АЕС надано премії та 

подарунки учасникам ліквідації аварії на суму 3500 грн. 

Співробітники приймали активну участь у благодійній акції по збору 

коштів для дітей підшефного інтернату №8 до Дня Святого Миколая на 

суму 45000 грн.  

Двічі на рік ректор звітує про виконання Колективного договору 

перед Конференцією трудового колективу, на яку обрано 203 делегати. 
 

Поводиться організаційна робота для залучення співробітників та 

студентів НФаУ для участі у культурно-масових та спортивних заходах 

Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я 

України: 

 у обласному галузевому конкурсі образотворчого мистецтва «Поезія 

мольберту–2016». Перемогу у конкурсі отримала Кокушенко Т. О.;  

 у обласному галузевому конкурсі поезії «Симфонія душі – 2016» 

Переможцями конкурсу стали Сорока Ю.І., Тимченко А.О., Сілаєва Л.Ф., 

Ісаєнко Ю.В.;  

 у обласному фестивалі – конкурс фоторобіт «Брати наші менші». 

Перемогу у конкурсі отримали Проскуріна К.І., Кочетова Н.Ю., Науменко 

О.М. та Васильєва О.П. 

 

 

п. 3.28. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового 

товариства та Ради молодих вчених. 
 

Студентське наукове товариство (СНТ) НФаУ – самостійна, 

неприбуткова, добровільна громадська організація з громадського 

самоврядування, що об‘єднує на добровільних засадах студентів НФаУ, які 

займаються науково-дослідною роботою.  

СНТ функціонує на підставі Положення «Про Студентське наукове 

товариство НФаУ». Основною метою діяльності СНТ НФаУ є розвиток 

творчого та наукового потенціалу студентів, сприяння підвищенню якості 

фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців, 

створення умов для розвитку науково-дослідної та винахідницької 

діяльності студентів, інтеграція її в науково-освітній простір. 

Рада молодих вчених (РМВ) НФаУ створена у квітні 2011 р. з метою 

об'єднання молодих вчених НФаУ: магістрантів, аспірантів, докторантів, 

співробітників, пошукувачів, викладачів віком до 35 років (для докторантів 

– до 40 років), які навчаються або працюють у НФаУ. РМВ функціонує на 

підставі Положення «Про Раду молодих вчених НФаУ» 

До складу РМВ НФаУ входять 270 молодих науковців, якими 

виконується 220 дисертаційний досліджень. За 2016 р. було опубліковано 

1127 наукових праць та зроблено 273 наукові доповіді. 130 молодих 

науковців були нагороджені сертифікатами, грамотами, дипломами та 

подяками, 5 – отримали гранти, 4 – стали стипендіатами. 
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СНТ НФаУ нараховує 44 студентських наукових товариств кафедр, 

що охоплюють понад 1300 студентів. У СНТ задіяні також 376 студентів-

іноземців. За участю студентів надруковано 905 тез доповідей та 104 

статті, з них – 127 у закордонних виданнях. У конференціях, олімпіадах та 

конкурсах міжнародного рівня взяло участь понад 300 студентів, 

всеукраїнського – 155. 

21 квітня 2016 р. відбулась ХХІIІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання 

створення нових лікарських засобів» англійською мовою. В роботі 

конференції взяли участь представники 12 країн. У рамках конференції 

працювало 23 секції, було заслухано понад 330 наукових робіт. Вперше  

проведена робота стендових доповідей (21 наукова стендова доповідь). До 

збірки тез доповідей, виданої у двох томах (Topical issues of new drugs 

development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of 

Young Scientists And Students (April 21, 2016). – Kh.: Publishing Office 

NUPh, 2016. – P. 433; P. 418) увійшло 593 публікацій. 

В рамках VIII Національного з‘їзду фармацевтів України проведено 

науково-практичний симпозіум «Фармація молода». Було представлено 

20 доповідей, проведено 3 воркшопи та лекцію майстер-класу. Проведено 

постерну сесію науково-практичного симпозіуму «Фармація молода», у 

рамках якої відбувся Конкурс наукових робіт молодих вчених, в якому 

взяли участь 20 наукових робіт молодих науковців, що представляли різні 

ВНЗ та наукові установи України та зарубіжжя. Представники НФаУ 

Проскурова Я. О. та Камишнікова В. О. стали призерами Конкурсу та 

виграли тижневе стажування в корпорації «Артеріум» та комплект видань. 

У 2016 р. студенти НФаУ взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт. Студентка Бакланова Р. І. (науковий 

керівник проф. Сагайдак-Нікітюк Р.В.) отримала диплом ІІІ ступеня за 

спеціальністю «Транcпорт».  

Студенти НФаУ стали переможцями Х Харківського регіонального 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук: І місце – Стремоухов О.О., ІІ місце – Яковенко О. В., 

ІІІ місце – Вавуліна Ю. В., Хаддуши Мохамед Жалаль. 

Під патронатом ректорату, СНТ та РМВ університет брав участь у 

масштабних соціальних заходах з популяризації науки для дітей та молоді: 

«Наукові пікніки» (10 червня 2016 р., 17 вересня 2016 р.), «Ніч науки» (24 

вересня 2016 р.), І Міжуніверситетський науковий квесті «У пошуках 

скарбів науки», який відбувся у Харкові 12 листопада 2016 р. з нагоди 

Всесвітнього Дня науки. Команда студентів НФаУ посіла ІІ місце у квесті. 

Голова Ради молодих вчених, Сурікова І. О., є членом Ради молодих 

вчених при Міністерстві охорони здоров‘я України.  

Продовжується робота щодо вступу до Всеукраїнської студентської 

асоціації медиків (UMSA), з метою створення в університеті Асоціації 

студентів та молодих вчених фармацевтів та інтеграцією її до 

Європейської Міжнародної Фармацевтичної Асоціації (EPSA).  
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п. 3.29. Виконання програми виховної роботи у закладі. 
 

Виховна робота здійснюється згідно з прийнятою Концепцією 

виховання в НФаУ та нормативно-правовими документами: Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Загальною 

декларацією прав людини» та «Положенням про організацію виховної 

роботи у Національному фармацевтичному університеті». Мета виховної 

роботи: набуття студентами соціального досвіду, духовних надбань 

українського народу, моральної, правової, громадянської, трудової, 

художньо-естетичної та екологічної культури. 

Діяльність усіх суб‘єктів виховного процесу: студентів, органів 

студентського самоврядування, заступників деканів, відповідальних на 

кафедрах за виховну роботу, кураторів – спрямована на пошук нових 

педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, 

індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу. 

Реалізація завдань виховної роботи протягом 2016 р. здійснювалася 

за такими аспектами: робота органів студентського самоврядування, 

національне виховання, правове виховання, здоровий спосіб життя, 

культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля, 

трудове виховання, екологічного виховання, волонтерська діяльність. 

Студентське самоврядування 

У НФаУ працюють наступні органи студентського самоврядування: 

студентський парламент НФаУ (СП НФаУ), первинна профспілкова 

організація студентів, студентські ради гуртожитків НФаУ, рада молодих 

вчених, студентське наукове товариство). 

Керуються органи студентського самоврядування НФаУ Законом 

України «Про вищу освіту» та «Положенням про студентське 

самоврядування НФаУ». Діяльність органів студентського 

самоврядування спрямовується на удосконалення освітного процесу, 

підвищення його якості 

Члени СП НФаУ та представники рад факультетів складають 10% 

виборних представників Вченої Ради університету. За погодженням зі СП 

НФаУ приймаються рішення про відрахування студентів та їх поновлення 

на навчання; призначення стипендій; переведення студентів із контрактної 

форми навчання на навчання за державним замовленням; поселення і 

виселення студентів із гуртожитків, у разі порушення умов контракту на 

проживання. 

Регулярно відбуваються зустрічі ректорату зі студентським активом. 

На початку кожного місяця проходять засідання студентських рад 

гуртожитків, протягом року проходять зустрічі студентів-кураторів СП 

НФаУ з першокурсниками. 

Представники СП НФаУ займають значну позицію у студентських та 

молодіжних організаціях: Рада студентського самоврядування при МОЗ 

України, Харківська обласна студентська рада, Українська асоціація 

студентського самоврядування, Національний студентський союз, 
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Конфедерація студентів Харківщини, Харківський волонтерський штаб, 

школа лідерства «Міст». 

Представники СП НФаУ протягом року відвідали більше ніж 10 

областей України в рамках обміну досвідом між студентським 

самоврядуванням різних ВНЗ та взяли  участь у більш ніж 200 заходах, а 

також провели близько 30 заходів у НФаУ. 

Постійно надається інформація про проведені заходи на сайт 

університету, у соціальних мережах та в університетську газету 

«Молодість фармації». 

У гуртожитках НФаУ студентське самоврядування здійснюється 

студентськими радами гуртожитків. В їх функції входять питання 

організації виховної роботи та самоорганізація життя студентів у 

гуртожитках. Питання з приводу проживання студентів в гуртожитках 

обговорюються на засіданнях рад, які відбуваються систематично на 

початку кожного місяця за участю деканів факультетів та комендантів 

гуртожитків. 

Зі СП НФаУ та студентськими радами гуртожитків плідно 

співпрацює служба з виховної роботи та побуту студентів, яка разом з 

ректоратом, деканами та комендантами гуртожитків займається 

поліпшенням побутових умов студентів, контролює виконання студентами 

«Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках». 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді 

спрямоване на формування поваги та любові до Батьківщини, вивчення 

історії, культури та традицій України.  

Проведено тематичні лекції з історії України та години пам`яті на 

кафедрах, а також 50 тематичних екскурсій в музеї історії НФаУ.  

14 жовтня 2016 р. викладачі та студенти НФаУ вшанували пам’ять 

захисників України, взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів 

до Меморіалу Слави у Лісопарку. 

До Дня українського козацтва за ініціативи кафедри українознавства 

та латинської мови студенти відвідали історико-культурний заповідник 

«Гетьманська столиця» (м. Батурин). Кураторами груп були проведені 

тематичні бесіди «День захисника України». 

28 жовтня 2016 р. викладачі та студенти НФаУ взяли участь в 

урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Слави у Лісопарку з 

нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників. 

31 жовтня 2016 р. кафедрою українознавства та латинської мови 

проведено І тур VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

7 листопада 2016 р. На кафедрі українознавства та латинської мови 

НФаУ проведено І тур Міжнародного конкурсу знавців української мови 

ім. П. Яцика. 

28 листопада 2016 р. викладачі та студенти НФаУ взяли участь у 

вшануванні пам'яті жертв голодоморів в Молодіжному парку та на площі 

Свободи. 
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Викладачами гуманітарних кафедр університету, з метою 

поглибленого вивчення культури та традицій українського народу та 

історії України, організовані екскурсії до Харківського краєзнавчого та 

історичного музеїв, до м. Полтави, смт. Диканька і Гоголеве Полтавської 

області, м. Святогірську Донецької області, до м. Ізюму, с. Пархомівки, 

смт. Шарівки, смт. Красного Кута Харківської області. 

До Дня Соборності України проведено бесіди: «День Соборності – 

свято України», «Соборна українська земля», «Єдина країна – запорука 

незалежності», зустріч-диспут «Українська народна творчість» та флеш-

моб «Україна єдина». 

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні проведено захід «Герої не 

вмирають», під час якого студенти передивилися стрічки «Майдан. 

Небесна Сотня - Герої України» та «Герой України Євген Котляр», а також 

вшанували загиблих хвилиною мовчання. Куратори груп провели «Вечір 

пам‘яті» та бесіди «20 лютого – День Героїв Небесної Сотні», «Українська 

революція гідності. Герої Небесної Сотні». 

Протягом року студенти відвідували Харківський історичний музей 

де знайомилися з експозиціями: «Харків XIX ст. Історичні етюди», «Велич 

подвигу народного», «Нова та новітня історія України», «На перехрестях 

століть: археологія краю», «М.Ф.Сумцов – засновник музею», 

«Політичний розвиток Слобожанщини у 19 ст.». 

Голова СП НФаУ у грудні 2016 р. взяв участь у Всеукраїнському 

форумі, спрямованому на формування ціннісних орієнтирів і 

громадянської свідомості «Студентство – авангард державотворення». 

Правовий навчально-виховний процес в університеті регулюється 

Конституцією України та Законом України «Про вищу освіту». 

З метою правового виховання студентської молоді науково-

педагогічний колектив НФаУ формує у студентів знання про права та 

обов‘язки громадянина, почуття власної гідності, міжетнічних відносин, 

політичної культури. У навчальному плані передбачено дисципліни з 

правових аспектів у професійній діяльності. Юридичною службою 

проводяться юридичні консультації для студентів та співробітників. 

Деканами факультетів, працівниками служби з виховної роботи та 

кураторами груп постійно проводиться інформаційно-просвітницька 

робота у сфері правового виховання, яка спрямована на виявлення та 

запобігання вчинення правопорушень та на підтримання безпечних умов 

для навчання та проживання студентів НФаУ. 

Щомісяця на засіданнях студентських рад гуртожитків НФаУ 

кураторами студентських груп проводилися бесіди з метою правового 

виховання молоді, а саме: «Правила поведінки у громадських місцях», 

«Протиправні дії неповнолітніх і їх наслідки», «Наркотики та їх наслідки», 

«Адміністративна та карна відповідальність за здійснювання злочинів», 

«Боротьба зі злочинністю», «Молодь і закон», «Перебування іноземців на 

території України». 
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Проводилися обговорення в студентських групах питань 

фармацевтичної етики та деонтології, дотримання норм суспільної моралі. 

Крім того, також проводилися бесіди щодо змісту та значення професії 

провізора, необхідності сумлінного ставлення до навчання та отримання 

глибоких знань зі спеціальності. 

Кураторами груп були проведені тренінги «Я і моя професія»; лекції 

на теми: «Захист прав людини», «Правові аспекти організації бізнесу в 

фармацевтичній галузі», «Важливість місцевих виборів в Україні», «Всі на 

вибори», «Громадянська позиція студента та участь у виборах до місцевих 

рад», «Політичний стан в Україні та країнах близького сходу», «Правове 

виховання молоді», «Про права студентів, які працюють у вільний час від 

навчання», «Про актуальні питання сучасності: політичне становище в 

країні», «Про правила та обов‘язки пішоходів при переході дороги». 

Благодійна діяльність. НФаУ здійснює шефську допомогу 

Комунальному закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс № 8» Харківської обласної ради. У 2016 р. колективом НФаУ 

була проведена благодійна університетська акція, в рамках якої придбано 

техніку для занять вихованців закладу. 

Для учнів школи-інтернату були організовані шефські концерти та 

наступні заходи: урочисте свято «Першого дзвоника», «Останнього 

дзвоника», шефський концерт до Дня Вчителя, збір благодійної грошової 

допомоги співробітниками НФаУ для придбання потрібних товарів для 

поліпшення якості роботи підшефної школи-інтернату, благодійний 

концерт до Міжнародного Дня інвалідів, святкова програма до Дня 

Святого Миколая «Від серця до серця», участь членів Студентського 

парламенту НФаУ в суботнику у підшефній школі-інтернат, участь 

представників НФаУ у відкритій публічній презентації освітньої діяльності 

Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс № 8» Харківської обласної ради. 

Протягом 2016 р. науково-педагогічний колектив НФаУ та актив 

студентів в рамках волонтерської діяльності брали участь у благодійних 

акціях: «Я – донор», флеш-моб «Харків – це Україна. Україна понад усе» 

(передача листівок з побажаннями воїнам АТО), благодійна акція по збору 

коштів для воїнів АТО, вшанування пам‘яті загиблим у Афганістані, 

привітання ветеранів НФаУ з Новим роком та Різдвом, з Днем захисника 

вітчизни та з Міжнародним жіночим днем. 

Студенти НФаУ взяли участь у заході «Почуття у пікселях» 

(Червоний хрест), у благодійних вечорах «Небо» та «Минуле зараз», у 

благодійному марафоні «Діти сонця», відвідування дитячого будинку 

«Сім‘я». 

Протягом 2016 р. викладачі НФаУ допомагали у лікарському 

забезпеченні батальйону «Слобожанщина» та брали участь у роботі 

волонтерського пункту «Південний Пост », що надає допомогу військовим, 

які прямують через ж/д вокзал «Харків-Пасажирський». 
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Музей історії НФаУ відкритто у 2010 р. в дні роботи VІІ 

Національного з‘їзду фармацевтів України. Фонди музею складають 1690 

експонатів. Діє постійна музейна експозиція. За рік проведено 140 

екскурсій, організовано 8 тематичних виставок. Працюють гуртки з історії 

університету.  

Започатковано проведення заходів у форматі «Музейна вітальня». 

Здійснюється активна участь в освітньому процесі у співпраці з 

кафедрами: проводяться лекції професорів, виставки і лекції з історії 

окремих кафедр та видатних особистостей фармації. 

Видана електронна збірка матеріалів конференції «210 років 

фармацевтичної освіти  України: традиції та інновації». 

У 2016 р. реалізовано новий проект – створена мобільна стендова 

виставка «Історія НФаУ 210 років». 

З 2009 р. продовжується робота з написання монографій з історії 

кафедр університету. На сьогодні уже видано 18 монографій. 

Естетичне виховання. У НФаУ працює Культурний центр, що 

об‘єднує студентські творчі колективи: ансамбль естрадного танцю 

«Paradise», студія бального танцю «Non Stop», студія сучасного танцю 

«Only First», ансамбль народної пісні «Гердан», студія естрадного пісні 

«Ексклюзів», студія моделей «Імідж», творче об‘єднання команд КВК 

«Кувалда», «ХХХL», «Відбитки». 

За звітний період Культурний центр НФаУ організував та 

прийняв участь у 54 університетських заходах, зокрема,: «Посвята у 

студенти першокурсників», «День фармацевтичного працівника», «Дебют 

першокурсника», «День студента», концертна програма, присвячена Дню 

працівників освіти «Дорогий мій Вчитель», «Новорічна феєрія краси» – 

шоу-конкурс краси «Місс НФаУ», концертна програма присвячена 

Міжнародному жіночому дню 8 Березня, гумористична програма «Ліки від 

хандри», зустріч випускників ювілейних років, випускні вечори та інші. 

Творчі колективи культурного центру взяли участь у міському 

конкурсі студентської художньої самодіяльності «Студентська весна-

2016», міському шоу-конкурсі розмовного жанру StandUp «Відкритий 

мікрофон»; у Міжнародному конкурсі «Запали свою зірку»; у IV 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчості «Empireofstar 2016» та 

Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Зіркафест. Моя Україна». 

Досягнення колективів Культурного центру: 

 підтвердження Почесного звання «Народний аматорський колектив» 

профспілок України ансамблем естрадного танцю «Paradis» 

 Лауреати конкурсу «Студентська весна-2016»: студія бального 

танцю «Non Stop»; соліст студії естрадного співу Андреанантара 

Андреатонтели Айна Токелли; студія сучасного танцю «Only First»; 3-тє 

місце в жанрі «народний спів» ансамбль народної пісні «Гердан»;  

 Лауреати Міжнародного конкурсу «Запали свою зірку»: І місце в 

номінації «Естрадний вокал» - солістка студії естрадного вокалу 

«Ексклюзів» А. Куян; ІІ місце в номінації «Естрадний вокал» - соліст 
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студії естрадного співу Андреанантара Андреатонтели Айна Токелли; І 

місце в номінації «Народний вокал» - ансамбль народної пісні «Гердан»; ІІ 

місце в номінації «Естрадна хореографія» - ансамбль естрадного танцю 

«Paradise»; ІІ місце в номінації «Бальна хореографія» - студія бального 

танцю «Нон Стоп»; ІІІ місце в номінації «Сучасна хореографія» - студія 

сучасного танцю «Only First». 

 Лауреати Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв молодих 

виконавців «Палаюча зірка»: ІІ місце в номінації «Народний вокал» – 

ансамбль народної пісні «Гердан»; ІІ місце в номінації «Естрадний вокал» 

– солістка вокальної студії «Ексклюзив» А. Донченко; ІІІ місце в номінації 

«Естрадний вокал. Ансамблі» – вокальне тріо «Prettygirls»; ІІІ місце в 

номінації «Естрадна хореографія» – ансамбль «Paradis». 

 Лауреати Всеукраїнського фестивалю «Empireofstar 2016»: І місце в 

номінації «Естрадний вокал» - вокальний дует студії естрадного вокалу 

«Ексклюзів» А. Куян та Н. Валєєва; І місце в номінації «Естрадний вокал» 

- солістка студії естрадного вокалу «Ексклюзів» А. Куян. 

 Лауреати Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зіркафест. Моя 

Україна»: І місце в номінації «Естрадний вокал» - солістка студії 

естрадного вокалу «Ексклюзів» А.Куян; ІІ місце в номінації «Естрадна 

хореографія» - ансамбль естрадного танцю «Paradise». 

Екологічне виховання спрямоване на утвердження у свідомості 

студентів знань про природу, особисту відповідальність за майбутнє, 

дбайливо ставлення до довкілля. Забезпечується участь студентів у 

суботниках, університетських, міських та всеукраїнських акціях «За чисте 

довкілля». З метою екологічного виховання проведені тематичні бесіди.  

Трудове виховання. У рамках трудового виховання, у літній період 

первинна профспілкова організація студентів ініціювала створення 

студентських загонів, які були залучені до роботи у сфері обслуговування 

у санаторії Харківської області «Березівські мінеральні води». 

Щороку організовується робота студентів у штабі «Абітурієнт». 

Здоровий спосіб життя. З метою роз‘яснення шкідливості 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, куріння та 

запобігання різноманітним захворюванням у НФаУ було розроблено 

лекторій по здоровому способу життя, згідно з яким у 2016 р. кураторами 

груп для студентів було прочитано 128 лекцій. 

 

 

п. 3.30. Забезпечення повного впровадження української мови у 

навчальний процес. 
 

Освітній процес в НФаУ здійснюється відповідно до вимог 

законодавства про мови і забезпечується навчально-методичною 

літературою українською мовою.  

У видавничій діяльності пріоритетним є видання підручників і 

навчальних посібників українською мовою. Фонди бібліотеки, електронні 
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навчально-методичні матеріали поповнюються спеціальною довідковою, 

науковою, навчальною літературою українською мовою. 

Кафедра українознавства та латинської мови протягом 

навчального року працювала за планом роботи як опорної з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженим 

Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗУ. 

24 - 25 березня 2016 р. кафедрою українознавства та латинської 

мови НФаУ спільно із кафедрою мовознавства ІФНМУ було проведено 

семінар-нараду «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та 

споріднених вибіркових дисциплін у медичних та фармацевтичних 

вишах». У семінарі-нараді взяли участь представники 13 кафедр 

української мови (24 особи). 

Викладачі кафедри взяли участь у науково-практичних конференціях 

різного рівня в м. Харкові, м. Львові, м. Полтаві, м. Будапешті, м. 

Тернополі, Острозі тощо, матеріали яких висвітлені у статтях, тезах, 

доповідях (сорок публікацій).  

Проводилося координування науково-дослідної роботи студентів 

секції «Українська мова».  

Члени  Студентського  наукового  товариства  кафедри брали участь  

у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції  студентів і 

молодих науковців «Україністика: нові імена в науці», яка проходила в м. 

Бахмат на базі Горлівського інституту іноземних мов (24 квітня 2016 р.) 

Викладачі кафедри – члени Методичної профільної комісії з 

соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач кафедри доц. Світлична  Є.І., 

доц. Тєлєжкіна О.О., ст. викл. Берестова А. А., доц. Лисенко Н.О.) брали 

участь у роботі робочої групи з розробки нових стандартів 

фармацевтичної освіти з метою надання пропозицій щодо структури 

гуманітарного блоку. Завідувач кафедри, як голова комісії, брала участь у 

роботі селекторної наради з представниками медичних навчальних 

закладів України з обговорення орієнтовної структури, запропонованих 

робочою групою освітніх стандартів. 

Розроблено Примірну програму з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», яку затверджено 27 вересня 2016 р. 

 З метою обміну досвіду з методичної, наукової та організаційної 

роботи викладачами кафедри були відвідані кафедри українознавства 

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького і 

українознавства та гуманітарної підготовки Української медичної 

стоматологічної академії. 

Видання: 

 Навчальний посібник «Фахова мова лікаря-лаборанта» /О. О. Тєлєжкіна  

А. А. Берестова, А. О. Тимченко. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2016.– 271 с. 

(Затверджений МОН України). 

 навчальний посібник «Фахова мова економіста» /О. О. Тєлєжкіна, 

Н. О. Лисенко , А. А. Берестова , Т. В. Сальтевська,  Л. Ф. Дорошина. – 

Х.: Тім Пабліш Груп, 2016.– 271 с. (Затверджений МОН України). 
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Впроваджено в навчальний процес інтерактивні форми навчання 

(рольові ігри і моделювання орієнтованих ситуацій, мовні тематичні 

тренінги, практичне заняття-конференція, пошукова робота студентів та її 

презентація. Ведеться робота з впровадження в навчальний процес методів 

критичного мислення. 

Проводено роботу з удосконалення та використання дистанційного 

курсу, розробленого кафедрою, з дисципліни «Культури наукової мови», 

«Українська мова» (за професійним спрямуванням), для роботи 

самостійної роботи студентів заочної форми навчання та ресурсу для 

дистанційної підтримки самостійної роботи студентів довузівської 

підготовки з дисциплін «Українська мова».  

У березні 2016р. проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду з 

української мови (26 учасників). 

До Дня української  писемності , Міжнародного дня рідної мови 

проведено тематичні заходи: виставки стіннівок та Арт-акції; конкурси 

на кращого знавця прислів’їв та приказок; екскурсії та тематичні 

заняття «Мовна мозаїка» в етнографічному музеї НФаУ; Франківські 

читання;конкурс читців поетичних творів І.Франка; Обласний 

літературний семінар «Молода Слобожанщина»; Свято вишиванки. 

 

 

п. 3.31. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у 

навчальному закладі. 
 

Інтеграція України у європейський та світовий простір зумовлює 

нове бачення основної мети викладання англійської мови у Національному 

фармацевтичному університеті. Англійська мова сьогодні повинна стати 

структурним компонентом моделі підготовки фахівців з вищою 

фармацевтичною освітою нового покоління. 

Згідно до Указу Президента України від 16 листопада 2015 № 641/2015 

«Про оголошення 2016 р. Роком англійської мови в Україні» в НФаУ 

розроблено та проведено комплекс заходів на 2016/2017 н.р.: 

Розроблено та затверджено Концепцію викладання англійської мови 

у НФаУ (ухвалено на засіданні вченої ради НФаУ, протокол № 1 від 

30.09.2016р.). Сутність Концепції викладання англійської мови полягає у 

підвищенні рівня викладання англійської мови, запровадження 

міжнародних стандартів викладання англійської мови, оновлення та 

вдосконалення навчально-методичного комплексу, врахування специфіки 

викладання англійської мови в залежності від спеціальності, яку 

здобувають студенти, удосконалення внутрішньої системи контролю 

якості навчальних досягнень студентів із дисципліни «Англійська мова», 

здійснення комплексу заходів для створення позитивної мотивації 

студентів, удосконалення рівня володіння англійською мовою НПП НФаУ. 

Розроблено та затверджено ЦМК МОЗ України 27.09.2016р. 

програму вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (Англійська, 
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Німецька, Французька)», яка складена на другий (магістерський) рівень 

спеціальності 226 «Фармація» відповідно до Стандарту вищої освіти 

України. 

Розроблено програму вивчення англійської мови на третій науковий 

рівень «Доктор Філософії». 

Розроблено 23 робочих навчальних програми з дисциплин 

«Англійська мова», «Іноземна мова». 

Організовано: 7-місячні курси для студентів (понад обсяги, 

встановлені навчальними планами, наказ №488-Адм. від 29.09.16); курси 

англійської мови для науково-педагогічних працівників НФаУ з 

залученням носіїв англійської мови (Розпорядження Ректора № 219 від 

09.11.2016 р).  

Розроблено  робочі програми «Англійська мова» для слухачів курсів – 

Level B2 (високий рівень), Level B1 (середній рівень) та Level A1-A2 

(початковий рівень). 

 Розроблено та видано методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів «Mastering communicative English grammar». 

Розроблено та видано робочий зошит «Workbook in English Grammar 

(with grammar tables) А2-В1 level та робочий зошит робочий зошит 

«Workbook in English Grammar (with grammar tables) В2 level. 

 Розпочато роботу над національним підручником з німецької мови 

спільно з Івано-Франківським національним медичним університетом та 

Буковинським державним медичним університетом. 

 Для студентів дистанційної форми навчання спеціальності 

«Фармація» створено тренувальні тести для кожного уроку у кількості 110 

питань та розроблено уроки №№ 10-12. 

На кафедрі іноземної мови НФаУ в рамках ―Speak up English Club‖ 

функціонує тренінговий клас для відпрацювання мовленнєвих навичок з 

мовлення, аудіювання, письма, читання та використання сучасної 

комунікативної англійської мови для студентів, аспірантів, викладачів. 

У створеному Мовному центрі (English Learning Center) студенти, 

аспіранти та викладачі мають можливість працювати з online програмами з 

англійської мови для підготовки, а також здійснюється трансляція 

відеоматеріалів англійської мови з субтитрами через комп‘ютерну мережу 

НФаУ. 

Організовано та проведено всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Концепція навчання комунікативній іноземній мові» (17 

березня 2016р.). 

Загалом у НФаУ на базі кафедри іноземних мов системно 

проводяться заняття з: 

– підготовки студентів І та ІІ курсів усіх спеціальностей денної, заочної та 

дистанційної форм навчання; 

– підтримки рівня володіння англійською мовою здобувачів за 

освітнім рівнем «Доктор філософії» та викладачів, які викладають 

дисципліни за професійним спрямуванням. 
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п. 3.32. Додержання умов колективного договору та правил 

внутрішнього розпорядку 
 

Колективний договір укладено між ректором і трудовим колективом 

НФаУ відповідно до вимог Закону України «Про колективні договори і 

угоди». Нова редакція Колективного договору схвалена Конференцією 

трудового колективу 30.08.2013 р. та зареєстрована в Управлінні праці та 

соціального захисту населення Київського р-ну Харківської міської ради 

23.09.2013 р.  

28.04 2014 р. Конференцією трудового колективу схвалено Додаток 

№ 1 до Колективного договору, який зареєстровано в Управлінні праці та 

соціального захисту населення Київського р-ну Харківської міської ради 

16.05.2014 р., Реєстровий № 70.  

21.12 2015 р. Конференцією трудового колективу схвалено Додаток 

№ 2 до Колективного договору, який зареєстровано в Управлінні праці та 

соціального захисту населення Київського р-ну Харківської міської ради 

11.01.2016 р., Реєстровий № 1. 

Співробітникам виплачується матеріальна допомога, винагорода за 

підготовку наукових кадрів та видання підручників, а також інші 

заохочувальні виплати. 

Протягом жовтня-листопада 2016 р. проведено засідання комісії з 

колективних переговорів повноважних працівників з підготовки та 

укладання нового Колективного договору на 2017-2021 р.р.  

У грудні 26.12.2016 р. проведено Конференцію трудового колективу 

де заслухано звіт ректора НФаУ, затверджено Колективний договір на 

2017-2021 р.р. ( Протокол № 5 від 26.12.2016 р.). 

Вимоги колективного договору ректором НФаУ, академіком 

НАН України Черних В.П. виконуються у повному обсязі. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджено 

Конференцією трудового колективу університету (Протокол № 8 від 

24.02.2005 р.).  

В університеті Правила внутрішнього трудового розпорядку 

розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою 

забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, 

підвищення продуктивності та ефективності, зміцнення трудової 

дисципліни в університеті. Нова редакція розроблена з урахуванням змін 

чинного законодавства та затверджена Конференцією трудового колективу 

університету (протокол № 5 від 26.12 .2016 р.).  

Усі працюючі та учасники освітнього процесу ознайомлені з 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку та додержуються трудової 

та навчальної дисципліни.  

До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного 

та громадського впливу. 

Усі питання, пов‘язані із застосуванням Правил внутрішнього 

розпорядку, розв‘язує ректор університету в межах наданих йому 
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повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими 

правилами, спільно або за погодженням з первинною профспілковою 

організацією. 

 

 

п. 3.33. Діяльність закладу відповідно до Статуту  
 

НФаУ є вищим навчальним закладом, заснованим на державній 

формі власності, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та Статуту. 

Підготовка фахівців проводиться в межах ліцензійного обсягу.  

Університет – неприбуткова установа. Веде самостійний баланс і має 

реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України. 

Основним джерелом фінансування Університету є кошти 

державного бюджету (загальний фонд та спеціальний фонд – власні 

надходження).  

Згідно Статуту НФаУ кошти загального та спеціального фонду 

спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету. 

Нова редакція Статуту погоджена за поданням Вченої ради 

університету Конференцією трудового колективу (від 25.12.2015 р., 

Протокол № 3), затверджено наказом МОЗУ від 13.04.2016 р. № 350. 

Згідно Статуту структура університету затверджується наказом 

ректора відповідно до Законодавства та на виконання головних завдань 

діяльності університету.  

В структурі університету є Інститут підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації, коледж.  

Основними напрямами діяльності Університету є:  

підготовка згідно з державним замовленням, міжнародними угодами 

і договірними зобов‘язаннями з юридичними та фізичними особами 

висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«молодший спеціаліст», «спеціаліст» та ступенями вищої освіти 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор 

наук» за спеціальностями: «Фармація», «Медицина», «Біотехнології та 

біоінженерія», «Хімічні технології та інженерія», «Економіка 

підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Педагогіка вищої школи» 

та інші відповідно до стандартів вищої освіти для фармацевтичної, 

хімічної, хіміко-технологічної, економічної, медичної, педагогічної та 

інших галузей економіки України та зарубіжних країн; 

формування нових напрямів підготовки фахівців; 

організація і проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на 

вирішення 

проблем охорони здоров‘я населення, а також тих, що сприяють 

удосконаленню навчального процесу, зростанню професійної майстерності 

науково-педагогічних кадрів, створенню на засадах взаємодії освіти і 
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науки навчально-методичнихкомплексів (підручників, навчальних 

посібників та ін.); 

подальше реформування вищої освіти при широкому міжнародному 

співробітництві із зарубіжними університетами; 

проведення науково-методичної роботи у сфері вищої освіти 

ліцензованих напрямів; 

розробка фундаментальних проблем фармацевтичної науки; 

підготовка та атестація наукових і педагогічних кадрів; 

перепідготовка і підвищення кваліфікації фармацевтичних та інших 

фахівців; 

підготовка кваліфікованих робітників різних рівнів кваліфікації; 

організація та здійснення довузівської підготовки громадян України 

та іноземних громадян; 

медична та фармацевтична практика. 

 

 

п. 3.34. Виконання щорічного індивідуального плану, 

затвердженого Міністерством  

Особисті досягнення в освітній, науково-дослідній, методичній, 

видавничій діяльності у 2016 р. 
Участь у роботі державних, наукових, громадських установ, обєднань: 
 Спілка ректорів ВНЗ України;  
 Рада ректорів ВНЗ ІІІ ІV р.а. Харківського регіону; 
 Вчена медична ради МОЗУ; 
 Відділення Хімії НАН України; 
 Секція хімії та хімічної технології Комітету з Державних премій в 
галузі науки і техніки; 

 Експертна проблемна комісія «Клінічна фармакологія і клінічна 
фармація» МОЗУ та НАМНУ 

 Колегія Управління охорони здоров‘я Харківської обласної 
державної адміністрації; 

 Голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01.  
 Голова експертної проблемної комісії «Фармація» МОЗУ і НАМНУ; 
 Експерт ДП «Державний Експертний центр» МОЗУ;  
 Експерт ДП «Фармакопейний центр»; 
 Президент Громадської організації «Харківська обласна асоціація 

фармацевтичних працівників»; 
 Голова редакційної ради журналу «Современная фармация»; 
 Головний редактор «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»;  

 Член редколегій, консультант видань: «Фармацевтичний              

журнал», «Медична освіта», «Сучасна гастроентерологія та             

гепатологія»,         «Вісник фармації», «Клінічна фармація», «Управління,                    

економіка та забезпечення якості в фармації», «Український                   

біофармацевтичний журнал», «Фармацевтичний часопис»,            

«Український медичний альманах», «Український терапевтичний  

журнал», «ScienceRise. Pharmaceutical science»; «Раціональна 
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фармакотерапія», «Рецепт»; «Соціальна фармація в охороні здоров‘я»; 

«Химия и технология воды»; «E and M smart education» (Болгарія)  

Навчально-педагогічна робота 

По кафедрі органічної хімії виконується педагогічне навантаження у 

запланованому на 2016/2017 н. р. обсязі 214 годин, яке включає усі основні 

види навчальної, методичної, організаційної та наукової роботи. 

Прочитано лекції майстер-класу обсягом 67 годин:  

для студентів І курсу НФаУ(обсягом 12 годин):  

 фармацевтичний факультет №1, №2, №3 (спеціальність «Фармація»),  

 медико-фармацевтичний факультет (спеціальності «Клінічна 

фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»),  

 факультет промислової фармації, управління та адміністрування 

(спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія»), 

факультет з підготовки іноземних громадян (спеціальність «Фармація)  
на тему:  

• «Історія НФаУ у літописі європейської освіти».  

для студентів ІІ курсу НФаУ(обсягом 39 годин):  

 фармацевтичний факультет №1, №2, №3 (спеціальність «Фармація»),  

 медико-фармацевтичний факультет (спеціальності «Клінічна 

фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів»),  

 факультет промислової фармації, управління та адміністрування 

(спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія»), 

факультет з підготовки іноземних громадян (спеціальність «Фармація»)  

на теми: 

• «Фармація України – багатовекторна галузь охорони здоров‘я» 

• «Органічна хімія – основа дисциплін фармацевтичного профілю» 

• «Міжпредметні зв‘язки органічної хімії» 

• «Я обираю здоров‘я, успіх, життя!» 

для студентів Коледжу НФаУ, Рівненського державного базового 

медичного коледжу, Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича», 

Черкаського медичного коледжу на тему: 

• «Безпека ліків – камертон фармації» (обсягом 16 годин) та проведено 

семінарські заняття (обсягом 6 годин). 

Для студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація» фармацевтичного 

факультету та факультету з підготовки іноземних громадян проведено 

семінарські заняття (обсягом 16 год.). Регулярно проводяться консультації 

з органічної хімії для студентів ІІ курсу (запланований обсяг 30 год.). 

Підготовка навчально-методичних видань 

За редакцією В.П. Черних видано 5 навчальнихпосібників: 

 Органічна хімія. Тести з поясненнями: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В. П. Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова та ін.; за ред.  

 В. П. Черних. - 2-е вид., стереотип. - Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 460 с. 
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 Organic chemistry tests collection: manual for the students of higher 

educational establishments / V. P. Chernykh [et al.] ; ed. by V. P. Chernykh; 

NUPh. – Kharkiv, 2016. – 322 с. 

 Organic chemistry. Tests with explanations: the study manual for students 

of higher schools; edited by V. P. Chernykh. - 2nd ed., reimpression. – Kharkiv: 

NUPh, 2016. – 456 p. 

 Органічна хімія. Стислий курс: навч. посіб. / В. П. Черних, Л. А. 

Шемчук; за ред. В. П. Черних. - Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 424 с. 

 Фармацевтична опіка: практ. посіб. / І. Зупанець, В. Черних, С. 

Попов; за ред. І. Зупанця, В. Черниха. К.: Фармацевт Практик, 2016.  208 с. 

Наукова робота 

На кафедрі органічної хімії під керівництвом академіка НАНУ 

В.П.Черних проводяться дослідження в рамках наукової школи за 

ініціативною (пошуковою) тематикою НФаУ 0114U000943: конструювання 

та синтез нових біологічно активних речовин, вивчення їх хімічних та 

фізико-хімічних властивостей, засобів, дослідження шляхів циклізації 

багатофункціональних реагентів, дослідження мультикомпонентних 

реакцій та створення екологічно чистих технологій одержання 

фармакологічно активних субстанцій, вивчення біологічної активності та 

розробка нових лікарських засобів. 

У наукових дослідженнях В.П.Черних, що присвячені 

конструюванню, синтезу та модифікації нових гетероциклічних систем з 

ядрами, ланками та ансамблями циклів пірану, бензо- та тієнопіримідину, 

спіро-2-оксіндолу, бензотіазинондіоксиду з метою пошуку 

високоефективних лікарських засобів, використовуються найсучасніші 

методологічні, наукові й інструментальні підходи. Органічне поєднання 

синтезу нових гетероциклічних сполук з використанням комбінаторної 

хімії, надвисокочастотної активації реагентів, механохімії, однореакторних 

багатокомпонентних перетворень, комп‘ютерного моделювання та 

прогнозування біологічної активності, формування фокусованих бібліотек 

сполук із заданими властивостями, хімічної модифікації природних 

сполук, та пошуку на їх основі нових потенційних лікарських засобів, 

використання сучасних фізико-хімічних методів для вивчення електронної 

і просторової будови синтезованих сполук та вивчення їх реакційної 

здатності і механізмів органічних реакцій, створення препаративних 

методів одержання БАР та розробки аналітичної нормативної документації 

і технологічних регламентів виробництва активних фармацевтичних 

інгредієнтів – підґрунтя наукових досліджень, направлених на створення 

нових лікарських засобів. 

Запропоновані В.П.Черних нові підходи до синтезу нових 

гетероциклічних сполук з метою пошуку перспективних БАР, які 

забезпечили розробку ефективних багатостадійних схем перетворень, а 

також ведуть до спланованих продуктів синтезу з високими виходами. 

Отримані речовини є новими гетероциклічними сполуками, уперше 

описаними у високорейтингових авторитетних наукових журналах, 
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зокрема, індекс Хірша за системою SCOPUS досягає 9. Розроблено та 

запропоновано нові методи, які придатні для проведення 

високоефективних схем паралельного та комбінаторного синтезу, легко 

автоматизуються і можуть виконуватись на роботизованих комбінаторних 

реакторах, а також є доступними, екологічними, матеріало- та 

енергоекономними для промислового впровадження. Використовуючи 

методи комп‘ютерного моделювання, було відібрано скаффолди нових 

структур, керуючись їх потенційними практично значущими 

властивостями для нових фармацевтичних розробок. Створено потужний, 

сучасний цикл пошуку лікарських засобів з використанням комплексу 

методів хемо-, біоінформатики та високопродуктивного скринінгу. 

Під керівництвом В.П. Черних виконуються 4 докторські і 1 

кандидатська дисертації.  
Докторські дисертаці:  

 «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-

заміщених тієно[2,3-d] піримідинів» - Власов С.В., доцент кафедри 

органічної хімії. 

 «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 

бензилової кислоти» - Ситнік К.М., доцент кафедри органічної хімії.  

 «Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості спіро-2-

оксіндолів» - Редькін Р.Г., доцент кафедри органічної хімії. 

 «Методологічні та наукові засади розвитку фармацевтичної освіти в Україні»  

- Огарь С.В., доцент кафедри Загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ. 

Кандидатська дисертація «Синтез [1,2,3]триазоло[1,5-a]хіназолінів та 

тієно[2,3-e][1,2,3]триазоло[1,5-a]піримідинів – нових біологічно активних 

речовин» - Равнейко І.М., здобувач кафедри органічної хімії 

Наукові публікації за участі В.П. Черних 

Кількість друкованих наукових статей у фахових виданнях – 8  

 у міжнародних фахових виданнях – 1: Peculiarities of 2-amino-3-R-4-

aryl-4H-pyranes multicomponent synthesis derived from 1H-2,1-benzothiazin-

4(3H)-one 2,2-dioxide / D. A. Lega, N. Y. Gorobets, V. P. Chernykh, S. V. 

Shishkina and L. A. Shemchuk // RSC Adv. - 2016, 6, 16087-16099. 

 у виданнях затверджених ВАК України – 7: 

1. Pharmacological activity of the derivatives of 4-oxo-3,4-

dihydroquinazoline and anthranilamides, which contains fragment of glycine/ 

Y.O. Ovsyanikova, D.V. Levashov, V.N. Kravchenko, V.P. Chernykh, L.A. 

Shemchuk.// Вісник Фармації. – 2016. – Вип. 1 (85). – С. 62-66. 

2. Vlasov S.V. Synthesis, the anti-inflammatory and antimicrobial activity of 

6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methyl-4-(alkylthio)thieno[2,3-d]pyrimidines / S.V. 

Vlasov, V.P. Chernykh // Вісник фармації. – 2016. – №3 (87). – С. 9-16. 

3. Власов С. В., Черних В. П. Синтез та протимікробна активність 

амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-

d]піримідин-6-карбонової кислоти // Науковий журнал «ScienceRise: 

Pharmaceutical Science». – 2016. – Vol. 1, №1. – С. 4-9. 
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4. The study of three-component interaction between 1-ethyl-1Н-2,1-

benzothiazin-4(3Н)-one 2,2-dioxide, heterylcarbaldehydes and active methylene 

nitriles. D. A. Lega, V. P. Chernykh and L. A. Shemchuk, Journal of Organic 

and Pharmaceutical Chemistry, 2016, 14, 6-16. 

5. In vitro antimicrobial activity evaluation of 2-amino-3-R-6-ethyl-4,6-

dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzotiazine 5,5-dioxides with 4-aryl substituent and 

spirifused with 2-oxindole core. D. A. Lega, N. I. Filimonova, H. M. Dikaya, V. 

P. Chernykh and L. A. Shemchuk, Ukrainian Biopharmaceutical Journal, 2016, 

44, 24-32. 

6. The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated 

derivatives of 1H-2,1-benzothiazin-4-one 2,2-dioxide via domino-type 

interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized. D. A. 

Lega, N. I. Filimonova, O. G. Geyderikh, V. P. Chernykh and L. A. Shemchuk, 

Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry, 2016, 14, 29-40. 

7. Antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic activities of 2-amino-6-

ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine 5,5-dioxides and 

triethylammonium 3-[1-(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1H-2,1-benzothiazin-3-

yl)-3-(het)arylmethyl]-1-ethyl-1H-2,1-benzothiazin-4-olat 2,2-dioxides. D. A. 

Lega, N. I. Filimonova, I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, V. P. Chernykh and L. A. 

Shemchuk, News of Pharmacy, 2016, 3(87), 61-69. 

Статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах 

даних: ISSN 2046-2069, Impact Factor 3.289 

Peculiarities of 2-amino-3-R-4-aryl-4H-pyranes multicomponent 

synthesis derived from 1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide. D. A. Lega, 

N. Y. Gorobets, V. P. Chernykh, S. V. Shishkina and L. A. Shemchuk, RSC 

Adv., 2016, 6, 16087-16099. 

Цитування наукових робіт В.П. Черних за даними бібліографічної 

та реферативної бази даних Scopus. Н-індекс цитування – 9. 

Патенти: 

 Патент на винахід 110530, Україна, МПК (2015.01) C07D 

495/04 (2006.01),  A61Р 29/00. Застосування 3-бензил-5-метил-2,4-діоксо-

1,2,3,4-тетрагідротієно [2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти як 

аналгетичного та протизапального засобу /В.П. Черних, С.М. Коваленко, 

Яковлєва Л.В., Журавель І. О., Ткаченко О.В., Власов С.В., Леницька О.Б. 

Заявлено 21.02.2014, Опубл. 12.01.2016. – Бюл № 1. 

 Патент на винахід 111371, Україна, МПК МПК (2016.01) 

C07D 513/00, A61P 29/00. застосування метилового естеру 5-метил-4-оксо-

3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти, як анальгетичного 

та протизапального засобу / В.П. Черних, С.М. Коваленко, Л.В. Яковлєва, 

Г.Л. Литвиненко, С.В. Власов. Заявлено 24.02.2014, Опубл. 25.04.2016, 
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 Патент на корисну модель 106614, Україна, МПК A61K 

31/185. N-(фенілгідразидоацетил)-N'-cукцинамідоантраніламід, який 

виявляє проти-судомну активність / Овсяникова Ю. О., Кравченко В. М., 
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Левашов Д. В., Шемчук Л. А., Черних В. П.; заявник і патентовласник 

НФаУ – № u201512174; заявл. 08.12.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 
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біс-похідних спіро[індол-3,1'-пірол [3,4-С] піролу]. Сюмка Є.І., Редькін 

Р.Г., Шемчук Л.А., Черних В.П. Тези XII всеукраїнської конференції 
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С]піролу]. Сюмка Є.І., Редькін Р.Г., Черних В.П., Шемчук Л.А. // Тези VIII 

Нац. з‘їзду фармацевтів України. (13 – 16 вересня 2016 р. Харків) т. I.С. 53. 

4. Використання ізатинів в реакції Біджинеллі /  Григорів Г. В., Лега Д. 

О., Шемчук Л. А., Черних В. П. // матеріали VIII Нац. з‘їзду фармацевтів 

України (Харків, 13 – 16 вересня, 2016 р.): Т.1 / М-во охорони здоров‘я 

України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: 

С. Ю. Данильченко та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 18. 

5. Isatin-based Biginelli-like reactions / Grygoriv G. V., Shemchuk L. A., 

Chernykh V. P. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : 

тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів (21 квітня 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.: НФаУ, 

2016. – С. 24. 

6. Редькін Р.Г., Черних В.П., Шемчук Л.А. Cпіро-2-оксіндольні похідні 
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хімії, Полтава, 19-23 вересня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 73. 

7. Редькін Р.Г., Черних В.П., Шемчук Л.А. Генерування 2-

оксоіндолілазометинілідів з ізатину і піколіламінів та їх взаємодія з 

акриламідами // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: 

матеріали VIII Нац. З‘їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 

2016 р.): у 2 т., Т. 1/ М-во охорони здоров‘я України. Нац. Фармац. Ун-т; 

ред. кол. : В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.; С.Ю. Данильченко та ін. – 

Харків: НФаУ. 2016. – С. 45. 

8. Babchenko A. A., Redkin R. G., Schemchuk L. A., Chernykh V. P. 

Synthesis of spiro-2-oxindole derivatives as potential sodium channel blockers // 

Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIII International 
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9. Babchenko A. A., Redkin R. G., Schemchuk L. A., Chernykh V. P. 
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10. Nikolaenko O.D., Krolenko K.Yu., Vlasov S.V., Zhuravel I.O., Chernykh 

V.P. Synthesis and antimicrobial activity study of 2,4-dioxo-N-aryl-3-
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питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIII 
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карбонових кислот // Фармація ХХІ : тенденції та перспективи : матеріали 

VIII Нац. з'їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. 

Т.1. / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. 

Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 
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12. Власов С.В., Ніколаєнко О.Д., Черних В.П. Синтез похідних 2-
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ону // Матеріали XXIV Української конференції з органічної хімії 
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педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2016 -325 с. (С. 195). 
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Shemchuk L.M., Shemchuk L.A. // XVIII Наукова молодіжна конференція 
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перспективних біологічно активних сполук. Лега Д.О., Черних В.П., 

Шемчук Л.А. // Матеріали XXIV Української конференції з органічної 

хімії. М 341 (Полтава, 19-23 вересня 2016 р.) – Полтава: Полтавський 

національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 136. 
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dioxide as a pharmaceutically attractive compounds. Lega Dmitry A., Chernykh 
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перспективи: матеріали VIII Нац. з‘їзду фармацевтів України (Харків, 13-

16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоров‘я України, Нац. 

фармац. ун-т; ред. кол.: В.П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю. 

Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 64. 
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I., Lega D. A., Shemchuk L. A., Chernykh V. P. // Актуальні питання 
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17. Struk Ya. I., Gorizdra I. A., Shpychak T. V., Chernykh V. P. Aspects of 
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/ С. 1749-1750; Фармація / В.П. Черних, І.М. Перцев С. 1762-1764; 
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comp.: A. S. Materiienko, A. V. Myhal, K. Y. Netyosova. – Kh.: NUPh, 2016. – 

Vol. 2. – 420 с.  
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н.р. (31.08.2016 р.); «Підсумки діяльності НФаУ за 2016 р.  (26.12.2016). 

• засідання Вченої ради НФаУ - 6.  

• НАН України (Відділення хімії НАНУ) – 2: «Звіт про наукову роботу 

НФаУ за 2015 р.» (16.02.16 р.); доповідь «Алгоритм проведення виїзної 

сесії Відділення Хімії НАНУ на базі НФаУ» (13.04.2016). 

• МОЗ України – 2: «Звіт за контрактом ректора за 2015 р.» 
(28.03.16 р.); «Проблеми та перспективи заміщення імпортованих ЛЗ 

вітчизняними» (Колегія МОЗУ, 07.07.2016). 

• Виїзна сесія відділення Хімії НАНУ, доповідь «Status Qwo НФаУ, (24-

26.05.2016 на базі НФаУ). 

• VIII Національний зїзд фармацевтів України, доповідь «Україна 

фармацевтична від зїзду до зїзду: реалії, проблеми, перспективи», 

(14.09.2016) 

• VII Національний конгрес патофізіологів України доповідь 

«Безопасность лекарств – камертон фармации», (05.10.2016). 
• Міжнародна конференція студентів та молодих вчених, доповідь 

«Науковий шлях» (21.04.2016 р.) 

• для профроботи «Візитна картка НФаУ» - 6 доповіді у коледжах 
міст Житомир, Ровно, Черкаси, Харків. 
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Міжнародна діяльність: Ректор В.П. Черних має індивідуальне 

членство у Міжнародній фармацевтичній Асоціації. Є офіційним 

спостерігачем Американської фармакопеї. 

Відбулася поїздка до Марокко 9-15 березня 2016. Укладено угоду 

про співпрацю з Агадірським міжнародним університетом.  

 

 

п. 3.35. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, 

передбаченими Контрактом, а за вимогою Міністерства – достроковий  
 

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими 

Контрактом, подається до МОЗ України своєчасно. 

 

 

п. 3.36. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу 

закладу з питань, що відносяться до її компетенції як органу 

громадського самоврядування 
 

Ректор 2 рази на рік звітує перед Конференцією трудового колективу 

щодо виконання вимог Колективного договору за наступними питаннями: 

зобов`язання щодо виконання основних завдань університету; організація 

та умови праці; обсяги навчального навантаження; регулювання трудових 

відносин; соціальний захист; охорона праці; оплата праці; відпустка. 

охорона здоров`я; організація санаторно-курортного лікування; соціальні 

гарантії; компенсації та пільги; забезпечення продуктивної зайнятості та 

соціальних гарантій у сфері зайнятості; забезпечення житлово-побутового 

та культурного обслуговування працівників. 

Ректор звітував перед Конференцією трудового колективу, на яку 

обрано 203 делегати, 30.08. 2016 р. та  26.12.2016р. 

Обговорено в підрозділах університету проект нового Колективного 

договору між адміністрацією та профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації НФаУ на 2017-2021 р.р. і затверджено його 

Конференцією трудового колективу (26 грудня 2016 р.) та зареєстровано в 

Управлінні праці та соціального захисту населення Київської районної 

ради м. Харкова. 

 

 

 

 

 

Ректор         В.П.Черних 


