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У виданні представлені основні етапи становлення та розвитку кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету (з 2004
по 2015 рік).
В історичному аспекті висвітлено основні напрямки діяльності: навчально-методична, наукова, виховна, профорієнтаційна робота. Наведено
бібліографічні дані співробітників, список публікацій, перелік створюваних
лікарських препаратів, підготовка кадрів і основні досягнення колективу
кафедри.
Представлена інформація буде цікава співробітникам, студентам, а також усім, хто небайдужий до минулого, сьогодення і майбутнього НФаУ.
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Історія - скарбниця наших діянь,
свідок минулого, приклад і повчання
для сьогодення, застереження для
майбутнього.
Мігель де Сервантес
Історія української фармації в єдності з історією нашого університету чудово представлена у фундаментальній праці «Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти» за загальною
редакцією академіка НАН України, професора В. П. Черних, опублікованій у 2005 році.
У цьому виданні відображено становлення кафедр нашого університету, представлені імена та посади людей, які зробили гідний внесок
у розвиток фармації. Висвітлено великий і складний шлях – 200 років –
розвитку фармацевтичної освіти в Україні. Повторити його опис неможливо, можна тільки продовжити. Так сформувалася серія видань «Історія розвитку кафедр Національного фармацевтичного університету».
Історія розвитку кафедри технології ліків почалася зовсім недавно –
з 2004 року. Я вдячна ректору НФаУ академіку НАН України, професору В. П. Черних за мудре рішення з розділення і організації нових кафедр, керівництво якими було довірено молодим докторам наук. Це було почесно і водночас дуже відповідально – не підвести своїх вчителів,
довести, що вони недаремно витратили час, сили, свою енергію і знання
на підготовку кадрів.
Не можу не відзначити, що працювати було легко, маючи міцний
навчально-методичний фундамент (підручники, практикуми, методичні
посібники, кабельне телебачення, навчальні відеофільми), який був
створений на кафедрі аптечної технології ліків під керівництвом завідувача кафедри академіка УАН, професора О. І. Тихонова.
Продовжуючи і розвиваючи спадщину відомих учених-технологів
(С. Ф. Шубіна, Г. П. Півненка, І. М. Перцева, Р. К. Чаговець, О. І. Тихонова та ін.), на кафедрі творчо і плідно працює колектив учених-викладачів, які готують фахівців для фармацевтичної галузі України за техно3

логічним напрямом підготовки. У монографії представлені відомості
про вдосконалення основних напрямків наукових і навчально-методичних аспектів аптечної технології ліків.
Сьогодні, озираючись назад у 2004 рік, згадується, що ми завжди
були однодумцями, ніколи не здавалися, завжди вірили в перемогу і успіх, прагнули до більшого, працювали так, як нас вчили в школі професора О. І. Тихонова.
На сьогоднішній день колективом кафедри оновлена матеріальнотехнічна база, на основі аналізу передового зарубіжного досвіду викладання аптечної технології ліків перевидано велику кількість навчальнометодичної літератури у друкованому та електронному вигляді, яку взяли на озброєння однопрофільні кафедри інших вишів.
У навчальний процес упроваджені інтерактивні форми навчання
на основі комп’ютерних і телекомунікаційних технологій (мультимедійні та аудіографічні лекції, навчальні комп’ютерні програми, лабораторні заняття в системі on-line).
Наукова діяльність кафедри втілилася в розроблених лікарських
препаратах, нових засобах малої механізації, отриманих патентах, інформаційних листах, статтях, які представлені в монографії.
З метою вдосконалення організаційної роботи на кафедрі розроблена комп’ютерна програма «Діловодство кафедри», яка дозволяє систематизувати, об’єднувати інформацію та оперативно формувати різні
документи звітності.
Сьогоднішні досягнення – це спільна заслуга нашого колективу,
всіх тих, хто працює сьогодні і працював до нас. Багато вже зроблено,
але нам ще належить виконати величезну роботу. Ми не боїмося труднощів, а ставимо чіткі завдання і шукаємо шляхи та методи їх вирішення, спираючись на професіоналізм, працьовитість, оптимізм і талант
кожного члена колективу, на активну підтримку своїх учителів, випускників і колег.
Завідувач кафедри технології ліків
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
доктор фармацевтичних наук,
професор Тетяна Григорівна Ярних
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