
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР
«ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКА ПІДГОТОВКА 

МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ – 
НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ»

та виїзне засідання опорних кафедр НФаУ 
економіко - управлінського спрямування 

з однопрофільними кафедрами 
фармацевтичних факультетів

медичних  закладів вищої освіти України

12-13 квітня  2018 року

Запрошення
та програма роботи

м. ОДЕСА

1. Доповідь проф. Немченко А. С. (НФаУ, м. Харків)
«Сучасна методологія наукових досліджень 
економіко-управлінського спрямування».

2. Доповідь проф.  Грошового Т. А, доц. Демчук М. Б. 
(ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль)  
«Дизайн наукових досліджень та інформаційні 
технології при виконанні магістерських робіт» . 

3. Доповідь доц. Кубаревої І. В., доц. Черкашиної А. В., 
ас. Тарасенко Д.Ю.  (НФаУ, м. Харків)
«Фармацевтичне право і законодавство як навчальна 
дисципліна та напрям наукових досліджень».

4. Доповідь проф. Малого В. В., доц. Ольховської А. Б. 
(НФаУ, м. Харків)
«Проблеми та перспективи викладання дисциплін 
«Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», 
«Етика та деонтологія у фармації» у формуванні фахових 
компетенцій здобувачів вищої освіти з урахуванням 
інтеграційних процесів та вимог роботодавців».

5. Доповідь ас. Безпалої  Ю. О. (НФаУ, м. Харків)
«Прилади та апарати: товарознавчий аналіз небулайзерів».

6. Доповідь доц. Івко Т. І. (ВНМУ ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця)
«Товарознавчий аналіз дезінфікуючих засобів».

7. Доповідь проф. Коваленко С. М., проф. Баранової І. І. 
(НФаУ, м. Харків) 
«Особливості формування практичних завдань для 
проведення підсумкового модульного контролю для 
студентів з дисципліни «Медичне та фармацевтичне 
товарознавство».

8. Доповідь  доц. Ткаченко Н. О., доц. Демченко В. О. 
(ЗДМУ, м. Запоріжжя) 
« Стан та перспективи викладання організаційно-управлінських 
дисциплін на кафедрі управління і економіки фармації, 
медичного та фармацевтичного правознавства ЗДМУ»

Початок  семінару о 10.00    
(Конференц-зал  готелю Вікторія)

Обід 13.00 – 14.00

Початок секційних засідань 15.00 - 17.00  
(кафедра ОЕФ, Малиновського, 37)

Дружня вечеря  19.00

З питань науково-методичного семінару 
просимо звертатися до Оргкомітету: 

проф. Унгурян Л. М.  - (097) 906-90-09  
lianau@ukr.net

ЗАПРОШУЄМ  О УСІХ ДО СПІВПРАЦІ!
http:// lianau@ukr.net

З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ І ДОБРОЗИЧЛИВІСТЮ, 
ОРГКОМІТЕТ!

Просимо Вас надати інформацію 
стосовно вашого прибуття у м. Одеса 

з метою забезпечення доставки 
 до  навчальної бази  ОНМедУ, 

 м. Одеса, вул. Малиновського, 37

13 квітня 2018 року до участі у засіданні опорних кафедр 
запрошуються завідувачі відповідних кафедр 

та/або відповідальні від кафедр 
за дисципліни «Організація та економіка фармації», 

«Фармацевтичне право і законодавство», 
Фармацевтичне правознавство», 

«Фармацевтичне та медичне товарознавство», 
«Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», 

«Етика та деонтологія у фармації»

План доповідей засідання:

МОЗ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

Ульянов В. О.,                                    голова
проректор з науково-педагогічної 
(навчальної) роботи ОНМедУ (м. Одеса), 
професор

 Анісімов В. Ю.,              заступник голови 
декан фармацевтичного  факультету 
ОНМедУ (м. Одеса),
доцент

Унгурян  Л. М.,               заступник голови 
завідувач кафедри організації 
та економіки фармації 
ОНМедУ (м. Одеса),
професор

Бєляєва О. І.,                відповідальний секретар 
завуч кафедри організації 
та економіки фармації 
ОНМедУ (м. Одеса), 
доцент

Безпала Ю. О.                відповідальний секретар  
к. фарм. н., 
асистент кафедри товарознавства 
НФаУ, (м. Харків) 

Унгурян  Л. М., 
завідувач кафедри організації та економіки фармації 
ОНМедУ (м. Одеса)

Немченко А. С., 
завідувач кафедри організації 
та економіки фармації НФаУ (м. Харків)

Грошовий Т. А., 
завідувач кафедри управління та економіки фармації 
з технологією ліків ТДМУ імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль) 

Громовик Б. П., 
завідувач кафедри організації та економіки фармації 
ЛНМУ імені Данила Га лицького (м. Львів)

Кубарева І. В., 
завідувач кафедри соціальної фармації НФаУ (м. Харків)

Баранова І. І.,  
завідувач кафедри товарознавства НФаУ (м.Харків), 

Малий В. В., 
завідувач кафедри фармацевтичного маркетингу 
та менеджменту НФаУ (м. Харків)

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

До участі у науково-методичному семінарі запрошуються: 
завідувачі та викладачі фармацевтичних кафедр 

економіко-управлінського спрямування, 
фармацевтичні роботодавці, 

аспіранти, студенти 
та практичні фармацевтичні фахівці

Оргкомітет запрошує Вас  узяти участь 
у проведенні науково-методичного семінару, 

який відбудеться 12 квітня 2018 року

1. Вступне слово
Запорожан В. М. – академік НАМН України, професор, 
ректор ОНМедУ (м. Одеса).

2. Доповідь декан фармацевтичного факультету
доц. Анісімов В. Ю. (ОНМедУ, м. Одеса).  
«Становлення ф армацевтичної освіти в Південному регіоні».

3. Доповідь проф. Немченко А. С., доц. Назаркіна В. М.
(НФаУ, м. Харків)
«Актуальні проблеми викладання економіко-управлінських 
дисциплін для спеціальності «Фармація».

4. Доповідь проф.  Грошового Т. А., доц. Денис А. І.,
доц. Покотило О. О.  (ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль) 
«Симуляційна аптека як елемент набуття практичних 
навичок при вивченні економіко-управлінських дисциплін». 

5. Доповідь проф. Котвіцької А. А., доц. Кубаревої І. В.
(НФаУ, м. Харків)
«Сучасні напрями удосконалення фармацевтичної 
освіти в аспекті викладання організаційно-економічних 
дисциплін соціального спрямування».

6. Доповідь проф. Громовика Б. П., (ЛНМУ імені Данила 
Галицького, м. Львів)
«Кадровий склад профільних кафедр вищих навчальних 
закладів фармацевтичного спрямування».

7. Доповідь проф. Баранової І. І., проф. Коваленко С. М. 
(НФаУ, м. Харків)
«Впровадження сучасної тематики до дисципліни 
«Медичне та фармацевтичне товарознавство».

8.  Доповідь  проф. Гудзенко О. П., доц. Кучеренко Н. В. 
«Аптечный ассортимент как маркер подготовки Магистра
фармации» (ДЗ «Луганський  державний медичний 
університет, м. Рубіжне).

9. Доповідь проф. Семеніва  Д. В.,  доц. Феденько С. М.,
доц. Самборського О. С., Шпур Н. Т. (ІФМНУ, Державної 
служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 
в Івано-Франківській області,  м. Івано-Франківськ)
«Аптечна мережа Івано-Франківської області станом на 
2018 рік та особливості організації працевлаштування 
випускників навчальних закладів»

План доповідей семінару:


