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Кафедра технології ліків (ТЛ) НФаУ створена у 2004 р. Завідуюча
кафедри

технології

ліків,

доктор

фармацевтичних

наук,

професор,

заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор НФаУ,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ярних Т.Г.
З перших днів існування кафедри працює студентське наукове
товариство (СНТ). Відповідальною за СНТ з 2004 по 2007 роки була ас.
кафедри Лукіенко О.В., з 2008 р. по 2015 – доц. Чушенко В.М., з 2015 р. по
2018 - доц. Ковальов В.В., з 2018 – проф. Котенко О.М.
Заохочення студентів до НДР є частиною навчання та підготовки
кваліфікованих спеціалістів, які самостійно зможуть вирішувати професійні,
наукові та технічні задачі у майбутньому. Також це дозволить виявити
талановиту молодь для подальшого вступу до магістратури та аспірантури. У
2018-2019 н.р. у роботі СНТ приймає участь 51 вітчизняний та іноземний
студент 2-5 курсів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація».

Керівництво

науково-дослідною

роботою

проводять

висококваліфіковані викладачі кафедри. Члени СНТ кафедри технології
ліків здійснюють наукову діяльність у напрямках ініціативних тематик
кафедри:
- Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних
лікарських засобів – № державної реєстрації НДР: 0114U000947
-

Розробка

складу,

технології

та

біофармацевтичні

дослідження

лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини – №
державної реєстрації НДР: 0114U000945
Члени СНТ знайомляться з практичною роботою, яку проводить
кафедра по вищеназваним напрямкам. Студенти беруть участь у
створенні нових лікарських препаратів різних лікарських форм та
набувають теоретичні знання і практичні навички в технології ліків на
практиці. В свою чергу, це підвищує рівень підготовки студентів та
сприяє випуску кваліфікованих спеціалістів-фахівців в області фармації,
що дозволить в цілому по Україні підняти рівень спеціалістів з фармації
до європейського рівня.

Чергове засідання СНТ

Магістранти Сердюк И.С. та Євтушко А.С.
разом з керівником доц. Чушенко В.М.

Члени СНТ кафедри ТЛ аналізують асортимент лікарських засобів,
використання сучасних основ в технології, відбирають застарілі прописи
для їх удосконалення. Результати досліджень і проведених наукових робіт
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докладаються

на

щорічних

міжвузівських

студентських

наукових

конференціях, кращі роботи займають призові місця і публікуються в
наукових збірниках та журналах.

Магістри НФаУ
керівником
Азаренко Ю.М.

2018 з
доц.

Нагородження
учасників
секційного засідання
міжнародної науково-практичної конференції молодих
вчених та студентів

Для участі у ХХV Міжнародній науково-практичній конференції
молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових
лікарських засобів» яка проводилась 18-20 квітня 2018 року, подано 23 тези
доповідей, на секційному засіданні «Технологія фармацевтичних та
парфумерно-косметичних

засобів»,

представлено
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роботи,

за

його

результатами студенти отримали грамоти та дипломи:
Диплом І ступеня:
Нестеренко Т.О. Фс15 (4.0д) 01 ССО-1
Тема доповіді: "Perspectives of the use of gialuronic acid in extemporary
receptory".
Диплом ІІ ступеня:
Євтушко А. С. Кфс 13 (5.0д)-01
Тема доповіді: "Development of the composition and technology of
combined extemporaneous suppositories with nitrofurantoin and oil of tea tree for
children "
Грамоти за активну участь отримали
Байбала І. О. Фс13 (5.0д)-16
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Тема доповіді: " Technological aspects of the creation of extemporaneos
ointment for the treatment of psoriasis "
Сердюк И.С. Кфс13 (5.0д)-01
Тема доповіді: " Actuality of the creation of emulsion base for symptomatic
treatment of rheumatoid arthritis "
Студенти наукового товариства кафедри технології ліків протягом
2017-2018 н.р. приймали участь у трьох конкурсах:
Бикасова В.В., Фс13(5.0д)-20, тема «Розробка складу та технології
очної мазі для лікування запальних та інфекційних захворювань

з

сульфацетамидом натрію»; науковий керівник доц. Орловецька Н.Ф.,
представлено на міський конкурс студентських проектів «Харків – Місто
молодіжних ініціатив» та «Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт».
Нестеренко Т.О., Фс15 (4.0д) 01 ССО-1 тема «Обгрунтування складу
крему проти зморшок на основі гіалуронової кислоти»; науковий керівник
доц. Азаренко Ю.М., представлено на «Харківський регіональний конкурс
студентських наукових робіт».
Впродовж 2017-2018 н.р. на кафедрі ТЛ виконано та захищено
3 дипломних та 24 магістерських роботи з яких 11 англійською мовою.
СНТ – це кузня кадрів для кафедри і для НФаУ. Всі доктора наук,
доценти кафедри технології ліків вийшли зі студентського наукового
товариства,

тобто

вони

всі

вперше

познайомились

з

наукою

у

студентському науковому гуртку.
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