
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну 

кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за програмою «Клінічна фармація» у сфері післядипломної освіти 

підготовки в інтернатурі зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про практичний 

досвід професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо стосується 

змісту освітнього 

(практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Програма «Клінічна фармація» 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Медична хімія 

4. Клінічна 

фармація 

5. Фармакогнозія 

ГРУБНИК  

Ігор  

Михайлович 

Завідувач 

кафедри загальної 

фармації  

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

Харківський 

фармацевтичний 

інститут, 1990р.,  

Спеціальність: 

фармація, 

Кваліфікація: провізор 

Диплом УВ № 775593 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук  

спеціальність 15.00.01 - 

Технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи,  

Тема дисертації: 

«Розробка складу та 

технології таблеток 

цукрознижуючої дії 

глісульфазиду»  

(диплом ДК № 040304, 

Вища атестаційна 

комісія України, м. Київ 

протокол 16-09/4 № від 

12.04.2007р.) 

1990 - 1996р. 

Асистент кафедри 

заводської технології ліків 

Національного 

фармацевтичного 

університету;  

1997 - 1999р. 

Завідувач аптеки №54; м. 

Харків  

1999 - 2001р.; 

Комерційний директор 

НПП «Вітамін»  

2001 - 2005р. 

Комерційний директор 

Державного наукового 

центру лікарських засобів 



Доцент кафедри 

заводської технології 

ліків, НФаУ (атестат № 

022921, Міністерство 

освіти та науки, м. Київ 

протокол №1/10-Д від 

18.04.2010 р).  

м. Харків, 

2005-2013 р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

НФаУ; 

2013 - 2018р. 

Доцент кафедри 

промислової технології 

НФаУ;  

2018 - 2019р. 

Доцент кафедри 

технологій 

фармацевтичних 

препаратів НФаУ за 

сумісництвом  

2019 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології та фармації 

Харківської медичної 

академії післядипломної 

освіти 

З 2021 по теперішній час 

Завідувач кафедри 

загальної фармації НТУ 

«ХПІ» 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Медична хімія 

4. Клінічна 

фармація 

ВЕЛИКИЙ  

Дмитро  

Львович 

Доцент кафедри 

загальної 

фармації 

НТУ «ХПІ» 

Харківський 

фармацевтичний 

інститут,1987р., 

Спеціальність: 
фармація   

Кваліфікація: провізор, 

Диплом ЛВ № 422857 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук,  

спеціальність 15.00.01 – 

Технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи, 

Тема дисертації:  

«Дослідження по 

1988 - 1991р. 

Викладач Харківського 

медичного училища №1 

1991 - 1992р. 

Асистент Української 

фармацевтичної академії; 

1992 - 1993р. 

Старший викладач 



5. Фармакогнозія вдосконаленню 

лікарського 

забезпечення швидкої 

медичної допомоги»  

(диплом KД№ 048760, 

рішення ради при 

Харківськім  

фармацевтичнім 

інституті протокол №5 

від 04.10.1991р.) 

Доцент кафедри 

управління та економіки 

фармації Української 

фармацевтичної 

Академії  (атестат АР№ 

001688, Міністерство 

освіти УФА протокол 

№9 від 03.04.1995р.). 

 

Української 

фармацевтичної академії; 

1993р. 

Доцент Української 

фармацевтичної академії 

1993 - 2004р. 

Декан Інституту 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації 

Національного 

фармацевтичного 

університету 

2004 - 2019р. 

Декан факультету 

підвищення кваліфікації 

Інституту підвищення 

кваліфікації спеціалістів 

фармації Національного 

фармацевтичного 

університету 

2019 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології т а фармації 

ХМАПО 

З 2021 по теперішній час 

доцент кафедри загальної 

фармації НТУ «ХПІ» 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Медична хімія 

ГОРДІЄНКО 

Анатолій 

Дмитрович 

Професор, 

кафедри загальної 

фармації 

НТУ «ХПІ», 

 

Харківський 

державний університет 

ім. О.М. Горького, 

1974р., 

Спеціальність:  біохімія 

Кваліфікація:  біолог 

Кандидат біологічних 

наук, спеціальність 

03.00.19 – Кріобіологія  

Тема дисертації: 
«Біоенергетика 

кріоконсервованих 

1976 - 1984р. 

Молодший науковий 

співробітник інституту 

проблем кріобіології і 

кріомедицини АН УРСР м. 

Харків 



4. Фармакогнозія  Диплом АІ №979049 лімфоїдних клітин», 

(диплом БЛ № 010021, 

рішення ради при 

інституті проблем 

кріобіології і 

кріомедицини АН УРСР  

протокол №7 від 

29.06.1982р.) 

Доктор 

фармацевтичних наук 

спеціальність 14.03.05 – 

Фармакологія, 

Тема дисертації: 

«Експериментальне 

обґрунтування створення 

нових гепатопротекторів 

на основі есенціальних 

фосфоліпідів та полі 

фенолів» (диплом ДД 

№000275 НФУ, від 

10.11.2011р.) 

Професор кафедри 

фармакології і 

токсикології (атестат АП 

№001094 Харківська 

державна 

зооветеринарна академія  

протокол №4 від 

28.03.2019р.) 

Старший науковий 

співробітник (атестат 

СН №001743 Українська 

фармацевтична академія 

МОЗ України протокол 

1984 - 1993р. 

Науковий співробітник 

відділу загальної фармації 

Всесоюзного  науково-

дослідного інституту хімії 

та лікарських засобів  

1993р. (6 місяців) 

Асистент кафедри біохімії 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

1993 - 2003р. 

Ведучий науковий 

співробітник науково-

дослідної лабораторії 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2002 сумісництво 

Доцент кафедри ЗТЛ 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2003 - 2005р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2005 - 2009р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

Національний 

фармацевтичний 



№11 від 29.05.1995р.) 

 

університет м. Харків 

2009 - 2010р. 

Доцент кафедри 

біотехнологій 

Національний 

фармацевтичний 

університет м. Харків 

2011р. (3 місяці) 

Доцент кафедри 

біотехнологій, фізіології та 

анатомії людини 

Національний 

фармацевтичний 

університет м. Харків 

2011 - 2015р. 

Доцент кафедри 

фармакології і 

токсикології Харківська 

державна зооветеринарна 

академія 

2015 - 2019р. 

Професор кафедри 

фармакології і 

токсикології Харківська 

державна зооветеринарна 

академія 2019 - 2021р. 

Професор кафедри 

Органічного синтезу і 

нанотехнологій НТУ 

«ХПІ» 

2021р. по теперішній час 

Професор кафедри 

Загальної фармації НТУ 

«ХПІ» 



1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Медична хімія 

4. Клінічна 

фармація 

5. Фармакогнозія 

ЮДІНА  

Юлія  

Вікторівна 

Доцент кафедри 

загальної 

фармації НТУ 

«ХПІ»  

Українська 

фармацевтична академія,  

1999 р.  

Спеціальність: 
фармація  

Кваліфікація: інженер-

технолог 

Диплом  

ЛБ НХ № 006779 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук, 

спеціальність 15.00.01 – 

технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи, 

Тема дисертації 
«Розробка складу та 

технології геріатричного 

препарату на основі 

порошку листя гінкго 

дволопатевого у формі 

гранул» (диплом ДК № 

047475, , Вища 

атестаційна комісія 

України,м. Київ 

протокол №34-09/6 від 

02.07.2008р); 

Доцент кафедри 

промислової фармації, 

НФаУ  (атестат № 

014897, Міністерство 

освіти та науки, м. Київ 

протокол №2/02-Д від 

28.04.2015 р.). 

 

2003 - 2010р. 

Асистент кафедри 

заводської технології ліків 

Національного 

фармацевтичного 

університету;  

2010 - 2018р. 

Доцент кафедри 

промислової технології 

НФаУ  

2018 - 2020р. 

доцент кафедри технологій 

фармацевтичних 

препаратів НФаУ. 

За сумісництвом – 

Доцент кафедри 

косметології та 

аромалогії та кафедри 

товарознавства НФаУ,  
доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології т а фармації 

ХМАПО 

2020 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології та фармації 

ХМАПО 

За сумісництвом – доцент 

кафедри косметології та 

аромалогії та кафедри 

товарознавства НФаУ  

2021р. по теперішній час  

доцент кафедри Загальної 





ВІДОМОСТІ  

про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну 

кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за програмою «Загальна фармація» у сфері післядипломної освіти 

підготовки в інтернатурі зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно  

з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 

(науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий 

атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про практичний 

досвід професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо стосується 

змісту освітнього 

(практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на  

цій посаді) 

Програма «Загальна фармація» 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Якість, 

стандартизація та 

сертифікація ліків 

4. Клінічна 

фармація 

5. Фармакогнозія 

ГРУБНИК  

Ігор  

Михайлович 

Завідувач 

кафедри загальної 

фармації  

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» (НТУ 

«ХПІ») 

Харківський 

фармацевтичний 

інститут, 1990р.,  

Спеціальність: 

фармація, 

Кваліфікація: провізор 

Диплом УВ № 775593 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук  

спеціальність 15.00.01 - 

Технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи,  

Тема дисертації: 

«Розробка складу та 

технології таблеток 

цукрознижуючої дії 

глісульфазиду»  

(диплом ДК № 040304, 

Вища атестаційна 

комісія України, м. Київ 

протокол 16-09/4 № від 

12.04.2007р.) 

1990 - 1996р. 

Асистент кафедри 

заводської технології ліків 

Національного 

фармацевтичного 

університету;  

1997 - 1999р. 

Завідувач аптеки №54; м. 

Харків  

1999 - 2001р.; 

Комерційний директор 

НПП «Вітамін»  

2001 - 2005р. 

Комерційний директор 

Державного наукового 

центру лікарських засобів 



Доцент кафедри 

заводської технології 

ліків, НФаУ (атестат № 

022921, Міністерство 

освіти та науки, м. Київ 

протокол №1/10-Д від 

18.04.2010 р).  

м. Харків, 

2005-2013 р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

НФаУ; 

2013 - 2018р. 

Доцент кафедри 

промислової технології 

НФаУ;  

2018 - 2019р. 

Доцент кафедри 

технологій 

фармацевтичних 

препаратів НФаУ за 

сумісництвом  

2019 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології та фармації 

Харківської медичної 

академії післядипломної 

освіти 

З 2021 по теперішній час 

Завідувач кафедри 

загальної фармації НТУ 

«ХПІ» 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Якість, 

стандартизація та 

сертифікація ліків 

ВЕЛИКИЙ  

Дмитро  

Львович 

Доцент кафедри 

загальної 

фармації 

НТУ «ХПІ» 

Харківський 

фармацевтичний 

інститут,1987р., 

Спеціальність: 
фармація   

Кваліфікація: провізор, 

Диплом ЛВ № 422857 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук,  

спеціальність 15.00.01 – 

Технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи, 

Тема дисертації:  

«Дослідження по 

1988 - 1991р. 

Викладач Харківського 

медичного училища №1 

1991 - 1992р. 

Асистент Української 

фармацевтичної академії; 

1992 - 1993р. 

Старший викладач 



4. Клінічна 

фармація 

5. Фармакогнозія 

вдосконаленню 

лікарського 

забезпечення швидкої 

медичної допомоги»  

(диплом KД№ 048760, 

рішення ради при 

Харківськім  

фармацевтичнім 

інституті протокол №5 

від 04.10.1991р.) 

Доцент кафедри 

управління та економіки 

фармації Української 

фармацевтичної 

Академії  (атестат АР№ 

001688, Міністерство 

освіти УФА протокол 

№9 від 03.04.1995р.). 

 

Української 

фармацевтичної академії; 

1993р. 

Доцент Української 

фармацевтичної академії 

1993 - 2004р. 

Декан Інституту 

підвищення кваліфікації 

спеціалістів фармації 

Національного 

фармацевтичного 

університету 

2004 - 2019р. 

Декан факультету 

підвищення кваліфікації 

Інституту підвищення 

кваліфікації спеціалістів 

фармації Національного 

фармацевтичного 

університету 

2019 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології т а фармації 

ХМАПО 

З 2021 по теперішній час 

доцент кафедри загальної 

фармації НТУ «ХПІ» 

1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Якість, 

ГОРДІЄНКО 

Анатолій 

Дмитрович 

Професор, 

кафедри загальної 

фармації 

НТУ «ХПІ», 

 

Харківський 

державний університет 

ім. О.М. Горького, 

1974р., 

Спеціальність:  біохімія 

Кваліфікація:  біолог 

Кандидат біологічних 

наук, спеціальність 

03.00.19 – Кріобіологія  

Тема дисертації: 
«Біоенергетика 

кріоконсервованих 

1976 - 1984р. 

Молодший науковий 

співробітник інституту 

проблем кріобіології і 

кріомедицини АН УРСР м. 

Харків 



стандартизація та 

сертифікація ліків 

4. Фармакогнозія 

Диплом АІ №979049 лімфоїдних клітин», 

(диплом БЛ № 010021, 

рішення ради при 

інституті проблем 

кріобіології і 

кріомедицини АН УРСР  

протокол №7 від 

29.06.1982р.) 

Доктор 

фармацевтичних наук 

спеціальність 14.03.05 – 

Фармакологія, 

Тема дисертації: 

«Експериментальне 

обґрунтування створення 

нових гепатопротекторів 

на основі есенціальних 

фосфоліпідів та полі 

фенолів» (диплом ДД 

№000275 НФУ, від 

10.11.2011р.) 

Професор кафедри 

фармакології і 

токсикології (атестат АП 

№001094 Харківська 

державна 

зооветеринарна академія  

протокол №4 від 

28.03.2019р.) 

Старший науковий 

співробітник (атестат 

СН №001743 Українська 

фармацевтична академія 

МОЗ України протокол 

1984 - 1993р. 

Науковий співробітник 

відділу загальної фармації 

Всесоюзного  науково-

дослідного інституту хімії 

та лікарських засобів  

1993р. (6 місяців) 

Асистент кафедри біохімії 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

1993 - 2003р. 

Ведучий науковий 

співробітник науково-

дослідної лабораторії 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2002 сумісництво 

Доцент кафедри ЗТЛ 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2003 - 2005р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

Української 

фармацевтичної академії 

м. Харків 

2005 - 2009р. 

Доцент кафедри 

заводської технології ліків 

Національний 

фармацевтичний 



№11 від 29.05.1995р.) 

 

університет м. Харків 

2009 - 2010р. 

Доцент кафедри 

біотехнологій 

Національний 

фармацевтичний 

університет м. Харків 

2011р. (3 місяці) 

Доцент кафедри 

біотехнологій, фізіології та 

анатомії людини 

Національний 

фармацевтичний 

університет м. Харків 

2011 - 2015р. 

Доцент кафедри 

фармакології і 

токсикології Харківська 

державна зооветеринарна 

академія 

2015 - 2019р. 

Професор кафедри 

фармакології і 

токсикології Харківська 

державна зооветеринарна 

академія 2019 - 2021р. 

Професор кафедри 

Органічного синтезу і 

нанотехнологій НТУ 

«ХПІ» 

2021р. по теперішній час 

Професор кафедри 

Загальної фармації НТУ 

«ХПІ» 



1. Організація і 

управління 

фармацією  

2. Фармацевтична 

технологія 

3. Якість, 

стандартизація та 

сертифікація ліків 

4. Клінічна 

фармація 

5. Фармакогнозія  

ЮДІНА  

Юлія  

Вікторівна 

Доцент кафедри 

загальної 

фармації НТУ 

«ХПІ»  

Українська 

фармацевтична академія,  

1999 р.  

Спеціальність: 
фармація  

Кваліфікація: інженер-

технолог 

Диплом  

ЛБ НХ № 006779 

 

Кандидат 

фармацевтичних наук, 

спеціальність 15.00.01 – 

технологія ліків та 

організація 

фармацевтичної справи, 

Тема дисертації 
«Розробка складу та 

технології геріатричного 

препарату на основі 

порошку листя гінкго 

дволопатевого у формі 

гранул» (диплом ДК № 

047475, , Вища 

атестаційна комісія 

України,м. Київ 

протокол №34-09/6 від 

02.07.2008р); 

Доцент кафедри 

промислової фармації, 

НФаУ  (атестат № 

014897, Міністерство 

освіти та науки, м. Київ 

протокол №2/02-Д від 

28.04.2015 р.). 

 

2003 - 2010р. 

Асистент кафедри 

заводської технології ліків 

Національного 

фармацевтичного 

університету;  

2010 - 2018р. 

Доцент кафедри 

промислової технології 

НФаУ  

2018 - 2020р. 

доцент кафедри технологій 

фармацевтичних 

препаратів НФаУ. 

За сумісництвом – 

Доцент кафедри 

косметології та 

аромалогії та кафедри 

товарознавства НФаУ,  
доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології т а фармації 

ХМАПО 

2020 - 2021р. 

Доцент кафедри клінічної 

біохімії, судово-медичної 

токсикології та фармації 

ХМАПО 

За сумісництвом – доцент 

кафедри косметології та 

аромалогії та кафедри 

товарознавства НФаУ  

2021р. по теперішній час  

доцент кафедри Загальної 




