План діяльності кафедри управління якістю на 2017/2018 навчальний рік
Напрям робіт

№ заходу

II - методична
робота

II.01.06

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II - методична
робота

Зміст заходу
Опрацювати та впровадити нові форми проведення практичних занять з дисципліни
"Належні фармацевтичні практики" (ділові ігри, прес-конференції, "мозковий штурм"
тощо): з 18 годин практ. занять на денній формі навчання нові форми застосувати
щонайменше на 6
Видати методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Належні практики
у фармації" для здобувачів вищої освіти спец. "Фармація" авторів В. О. Лебединець, О.
В. Ткаченко, Т. В. Зборовська, Ю. І. Губін, О. С. Ромелашвілі, Н. В. Спиридонова.
Обсяг: 80 стор., кількість 200 прим.
Підготувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни
"Належні практики у фармації" для іноземних студентів спец. "Фармація" авторів В. О.
Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. В. Зборовська, Ю. І. Губін, О. С. Ромелашвілі, Н. В.
Спиридонова. Обсяг: 70 стор., кількість 150 прим.
Видати навчальний посібник "Належні практики в фармації" для здобувачів вищої
освіти спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" всіх
форм навчання (автори: В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. Обсяг:
200 стор. кількість 50 примірників.
Підготувати рукопис навчального посібника "Екологічний менеджмент" для
здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та
сертифікація" всіх форм навчання (автори: Ю. І. Губін та ін.). Обсяг 300 стор.,
кількість 50 примірників

Відповідальна особа

Термін
виконання

доц. Ткаченко О. В.

31.05.2018

доц. Ткаченко О. В.

31.07.2017

доц. Ткаченко О. В.

30.11.2017

доц. Губін Ю. І.

31.12.2017

доц. Губін Ю. І.

30.04.2018

II.02.04

Видати методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Атестація та
сертифікація персоналу" для здобувачів вищої освіти спеціальності "Менеджмент" ОП
доц. Зборовська Т. В.
"Якість, стандартизація та сертифікація" всіх форм навчання (автори: Лебединець В.
О., Зборовська Т. В., Крутських Т. В.). Обсяг: 30 стор., кількість 50 примірників.

31.10.2017

II.02.04

Видати методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Управління
персоналом" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість,
стандартизація та сертифікація" всіх форм навчання (автори: Лебединець В. О.,
Зборовська Т. В.). Обсяг: 50 стор., кількість 50 примірників.

30.11.2017

доц. Зборовська Т. В.

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.01.06

II - методична
робота

II.02.04

II - методична
робота

II.02.04

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.12

Видати методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Процесноорієнтований менеджмент" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності
"Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" денної, вечірньої та
заочної форми навчання (автори: Лебединець В. О., Зборовська Т. В.). Обсяг: 40 стор.,
кількість 50 примірників.
Видати методичні рекомендації щодо виконання практичних занять з дисципліни
"Стандартизація в сфері якості" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності
"Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" авторів: Лебединець В. О.,
Ромелашвілі О. С. Обсяг: 60 стор., кількість: 50 примірників.
Видати збірник тестових завдань з дисципліни "Сертифікація та підтвердження
відповідності" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість,
стандартизація та сертифікація" авторів: Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., обсяг:
30 стор., кількість: 50 примірників.
Видати збірник тестових завдань з дисципліни "Належні практики у фармації" для
здобувачів вищої освіти 5 курсу спеціальності "Фармація" авторів: Лебединець В. О.,
Шитєєва Т. О., Спиридонова Н. В. обсяг: 24 стор., кількість: 150 примірників.
Організувати проведення 2 лекцій та/або семінарських занять протягом навчального
року із залученням фахівців-практиків, що мають практичний досвід з управління
якістю, для студентів спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та
сертифікація"
Видати методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Управління
якістю" для здобувачів вищої освіти ОП "Технології парфумерно-косметичних
засобів". Автори: Казакова В. С., Лебединець В. О. Обсяг: 60 стор., кількість: 30
примірників
Видати методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни
"Системи управління якістю" для студентів 1 курсу (магістр) спец-ті "Менеджмент"
ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" (автори: Лебединець В. О., Підпружников
Ю. В.). Обсяг: 20 стор, кільк. 50 прим.
Підготувати до видання статтю у фаховому реферованому журналі (Scopus, РИНЦ) за
орієнтовною тематикою: "The synthesis and the antimicrobial activity of N1-substituted 5amino-4-arylsulfonyl-3-N-phenylaminopyrazoles"
Підготувати до видання статтю у фаховому реферованому журналі (Scopus, РИНЦ) за
орієнтовною тематикою: "Удосконалення систем управління якістю в державних
лабораторіях з контролю якості лікарських засобів "
Підготувати патент: "4-(4’-Хлорофеніл)сульфо-3-етилтіо-5-амінопіразол, який
проявляє протигрибкову активність" (орієнтовна назва)

доц. Зборовська Т. В.

31.03.2018

доц. Ромелашвілі О. С.

30.11.2017

доц. Ромелашвілі О. С.

31.03.2018

ас. Шитєєва Т. О.

28.02.2018

доц. Лебединець В. О.

15.06.2018

доц. Казакова В. С.

31.03.2018

доц. Лебединець В. О.

15.11.2017

доц. Ткаченко О. В.

30.09.2017

доц. Ткаченко О. В.

31.05.2018

доц. Ткаченко О. В.

01.10.2017

III - наукова
робота

III.01.14

III - наукова
робота

III.01.14

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.14

III - наукова
робота

III.01.14

Підготувати до друку навчальний посібник "Належні практики у фармації" для
здобувачів вищої освіти 5 курсу спеціальності "Фармація" факультету з підготовки
іноземних громадян авторів: Лебединець В. О., Ткаченко О. В., Зборовська Т. В.,
Губін Ю. І., Ромелашвілі О. С., Спиридонова Н. В. Обсяг: 300 стор., кільк. 150
примірників
Видати навчальний посібник "Належні практики у фармації" для здобувачів вищої
освіти 5 курсу спеціальності "Фармація" авторів: Лебединець В. О., Ткаченко О. В.,
Зборовська Т. В., Губін Ю. І., Ромелашвілі О. С., Спиридонова Н. В. Обсяг: 340 стор.,
кільк. 200 прим.
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у референтному
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: «Drug design лікарських засобів
на основі природних кардіостероїдів».
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у референтному
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: «Ізотермічна теорія еволюції
біосфери».
Підготувати патент Антидіарейний засіб у формі диспергованих таблеток з вмістом
цинку (автори: Губін Ю. І., Зборовська Т. О., Лебединець В. О.)
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у референтному
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: «Етапи впровадження системи
забезпечення безперервності бізнесу на фармацевтичних підприємствах».

доц. Ткаченко О. В.

30.12.2017

доц. Ткаченко О. В.

30.12.2017

доц. Губін Ю. І.

31.10.2017

доц. Губін Ю. І.

30.06.2018

доц. Губін Ю. І.

28.02.2018

доц. Зборовська Т. В.

31.12.2017

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у референтному
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: "Документування процедур в
доц. Зборовська Т. В.
межах системи забезпечення безперервності бізнесу на фармацевтичних
підприємствах".
Видати навчальний посібник з дисципліни "Процесно-орієнтований менеджмент" для
здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та
доц. Зборовська Т. В.
сертифікація" всіх форм навчання (автори: Лебединець В. О., Зборовська Т. В.). Обсяг:
220 стор., кількість 50 примірників.
Підготувати рукопис навчального посібника з дисципліни "Державна система
забезпечення якості лікарських засобів" для здобувачів вищої освіти спеціальності
"Фармація, промислова фармація" ОП "Фармація", ОП "Технологія фармацевтичних
доц. Зборовська Т. В.
препаратів" всіх форм навчання (автори: Лебединець В. О., Зборовська Т. В.). Обсяг:
180 стор., кількість 50 примірників.

30.06.2018

30.01.2018

30.06.2018

III.01.14

Видати навчальний посібник з дисципліни "Сертифікація та підтвердження
відповідності" для здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість,
доц. Ромелашвілі О. С.
стандартизація та сертифікація" авторів: Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С. Обсяг:
300 стор., кількість: 50 примірників

31.03.2018

III.01.14

Підготувати розділи "Стандартизація" та "Сертифікація" у навчальному посібнику з
дисципліни "Управління якістю" для здобувачів вищої освіти спеціальності "ТПКЗ"

доц. Ромелашвілі О. С.

30.10.2017

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: "Обгрунтування актуальності
впровадження системи збалансованих показників на виробничих фармацевтичних
підприємствах"

доц. Ромелашвілі О. С.

31.12.2017

III - наукова
робота

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: "Методологія розробки систем
збалансованих показників на виробничому фармацевтичному підприємстві"

доц. Ромелашвілі О. С.

31.05.2018

III - наукова
робота

III.01.07

ас. Спиридонова Н. В.

31.10.2017

III - наукова
робота

III.01.07

ас. Спиридонова Н. В.

30.11.2017

III - наукова
робота

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Розробка технології нової
ас. Спиридонова Н. В.
субстанції 7-азепан-1-іл-1-этил-6-фтор-3-(4-феніл-1,3-тиазол-2-іл)-хіноліна-4(1H)-она"

31.12.2017

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Обгрунтування складу й
розробка технології мазі з 7-азепан-1-іл-1-этил-6-фтор-3-(4-феніл-1,3-тиазол-2-іл)хіноліна-4(1H)-оном"

31.01.2018

III - наукова
робота

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Стандартизація мазі на основі 7- ас. Спиридонова Н. В.
азепан-1-іл-1-этил-6-фтор-3-(4-феніл-1,3-тиазол-2-іл)-хіноліна-4(1H)-она"

28.02.2018

III - наукова
робота

III.01.07

Підготувати до видання щонайменше 2 наукових статті у фахових виданнях, бажано у
проф. Підпружников Ю. В.
реферованих журналах (Scopus, РИНЦ), за тематикою управління якістю в фармації

15.06.2018

III - наукова
робота
III - наукова
робота
III - наукова
робота

III - наукова
робота

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Вивчення антибактеріальних
властивостей похідних 3-циано-6- фторхінолонів-4"
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Розробка методики кількісного
визначення субстанції 7-азепан-1-іл-1-этил-6-фтор-3-(4-феніл-1,3-тиазол-2-іл)хіноліна-4(1H)-она"

ас. Шитєєва Т. О.

Видати навчальний посібник з дисципліни "Управління якістю" для здобувачів вищої
освіти ОП "Технології парфумерно-косметичних засобів". Обсяг: 120 стор., кількість:
50 примірників
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у референтному
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: «Актуальні питання
впровадження систем управління якістю вітчизняних підприємствах з виробництва
лікарських косметичних засобів»

III - наукова
робота

III.01.14

III - наукова
робота

III.01.07

III - наукова
робота

III.01.07

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Організація аудиторської
діяльності в межах систем управління якістю фармацевтичних підприємств"

III.01.07

III - наукова
робота
III - наукова
робота
III - наукова
робота
III - наукова
робота

III.01.04
III.01.04

III.01.04

III - наукова
робота

III.01.14

IV - організаційна
робота

IV.16.01

IV - організаційна
робота

IV.16.01

IV - організаційна
робота

IV.17.01

доц. Казакова В. С.

30.04.2018

доц. Казакова В. С.

30.04.2018

доц. Лебединець В. О.

30.12.2017

Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованому
журналі (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою "Аналіз функціонування процесу доц. Лебединець В. О.
внітрішнього аудиту на вітчизняних фармацевтичних підприємствах"

30.10.2017

Пройти затвердження теми докторської дисертації на ПК та розпочати публікування
результатів наукових досліджень
Пройти затвердження теми докторської дисертації на ПК та розпочати публікування
результатів наукових досліджень
Підготувати до видання наукову статтю у фаховому виданні, бажано у реферованих
журналах (Scopus, РИНЦ), за орієнтовною тематикою: "Аналіз проблемних аспектів
функціонування системи управління якістю ВНЗ на прикладі НФаУ"

доц. Зборовська Т. В.

30.11.2017

доц. Ромелашвілі О. С.

30.11.2017

доц. Лебединець В. О.

30.03.2018

Видати навчальний посібник "Аудит систем управління якістю" для студентів 2-го
курсу спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація"
доц. Лебединець В. О.
(магістри), автори: Лебединець В. О., Підпружников Ю. В. Обсяг: 140 стор., кількість:
50 примірників
Організувати й підтримувати діяльність студентського наукового товариства з числа
студентів спеціальності "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація"
доц. Ткаченко О. В.
випускових курсів
Організувати й підтримувати діяльність студентського наукового товариства з числа
доц. Ткаченко О. В.
студентів спеціальності "Фармація" 5-го курсу
Забезпечити участь кафедри у всіх профорієнтаційних заходах, що проводяться НФаУ
доц. Зборовська Т. В.
("Дні відкритих дверей", "Ярмарок вакансій", "Наукові пікніки" тощо).

31.05.2018

31.10.2017
01.04.2018
31.05.2018

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Підготувати та провести щонайменше 4 профорієнтаційні лекції серед здобувачів
вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами «Бт», «ФБт», «ЛД», «ТПКЗ»
тощо

доц. Зборовська Т. В.

31.05.2018

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Розробити та підготувати до впровадження програму "SMM просування" для
інтенсифікації набору на спеціальність "Менеджмент" ОП "Якість, стандартизація та
сертифікація"

доц. Ромелашвілі О. С.

30.06.2018

IV - організаційна
робота

IV.23.01

Поповнити базу файлів з методичними, науковими й довідковими матеріалами,
розміщеними на сайті кафедри, щонайменш на 50 % у порівнянні зі станом на червень ст. лаб. Спиридонова Н. В.
2017 р.

30.06.2018

IV - організаційна
робота

IV.23.01

Підтримувати сторінки кафедри управління якістю у соціальних мережах (Facebook,
Instagram, VK) та оперативно розміщувати на них профорієнтаційну й довідкову
інформацію про освітню програму "Якість, стандартизація та сертифікація"

30.06.2018

IV - організаційна
робота

IV.20.03

Організувати підготовку тез доповідей викладачам кафедри щонайменше у 5 науковопрактичних конференціях, серед яких щонайменше 2 закордонні. Опублікувати
доц. Губін Ю. І.
щонайменше 25 тез доповідей

30.06.2018

IV - організаційна
робота

IV.12.01

Підготувати й провести згідно із затвердженою заявкою ХIІ Науково-практичну
конференцію "Управління якістю в фармації"

15.05.2017

IV - організаційна
робота

IV.15.02

Підготувати і провести виховні заходи у вигляді лекцій за тематикою "Здоровий спосіб
життя" (2 лекції) та "Охорона озонового шару Землі" (1 лекція) для студентів, що
доц. Губін Ю. І.
навчаються на кафедрі

30.06.2018

IV - організаційна
робота

IV.15.03

Організувати і провести 4 тематичних бесіди "День захисника України", "Обмеження
тютюнопаління", "Трудове виховання", "Міжнародний день якості"

доц. Губін Ю. І.

01.07.2018

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Підготувати та провести щонайменше 1 профорієнтаційну лекцію серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області та м. Харкова

доц. Зборовська Т. В.

31.05.2018

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Підготувати та провести щонайменше 1 профорієнтаційну лекцію з орієнтовною
тематикою "Якість як основа успішного життя" серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів Харківської області та м. Харкова.

доц. Зборовська Т. В.

31.05.2018

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Підготувати та передати до публікації рекламні роздаткові матеріали
профорієнтаційної тематики

доц. Зборовська Т. В.

31.05.2018

ст. лаб. Спиридонова Н. В.

доц. Лебединець В. О.

IV - організаційна
робота

IV.17.01

Підготувати та провести виїзд щонайменше до 1 медичного коледжу за межами
Харківської області.

доц. Зборовська Т. В.

31.05.2018

