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Ювілеї

Весною 2007 року створена кафедра клінічної фармації, 
фармакотерапії та УЕФ шляхом розділення кафедри 

фармації факультету післядипломної освіти ЗДМУ. Кафедру 
очолив доктор медичних наук, професор Іван Михайлович 
Білай.

За цей час відбулось понад 120 випусків слухачів курсів 
підвищення кваліфікації – провізорів і фармацевтів, на очних 
і виїзних передатестаційних курсах і курсах тематичного 
удосконалення. Майже 14000 спеціалістів фармацевтичного 
фаху набули нових знань та отримали рекомендації для даль-
шого здобуття кваліфікаційних категорій за відповідними 
спеціальностями. Крім того, понад 5000 провізорів-інтернів 
здобували право отримати сертифікат первинної спеціаліза-
ції «Загальна фармація», вивчаючи на кафедрі такі дисци-
пліни, як «Управління та економіка фармації», «Клінічна 
фармація», «Елементи практичної психології», «Спеціальна 
підготовка» тощо. Також під керівництвом професорів  
І. М. Білая, І. В. Бушуєвої та доцента Т. С. Райкової 50 про-
візорів одержали ступінь магістра за спеціальністю «Фар-
мація».

На кафедрі викладають досвідчені фахівці. Професор  
І. В. Бушуєва й доцент Т. С. Райкова працювали з названим 
вище контингентом ще до створення окремої кафедри клі-
нічної фармації, фармакотерапії та УЕФ.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за темою 
«Фармакологічна активність нових похідних п’яти- та 
шестичленних азагетероциклів і препаратів природного 
походження та маркетингові дослідження фармацевтичного 
ринку України». У рамках НДР здійснюється наукова робота 
в таких напрямах:

– Клінічна фармакологія антиатеросклеротичних засобів 
і фітопрепаратів при атеросклерозі та ішемічній хворобі 
серця.

– Фармакологія нових біологічно активних речовин і 
фітопрепаратів.

– Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку 
України.

Усі ці роки на кафедрі триває інтенсивна наукова діяль-

ність: захищені дисертації на здобуття звання кандидата 
фармацевтичних наук (А. О. Остапенко (2012), Є. С. Пруг-
ло (2012), Є. С. Михайлюк (2015), М. В. Білоус (2013),  
О. С. Яковлева (2011), захистила докторську дисертацію  
І. В. Бушуєва (2015).

Співробітники кафедри постійно займаються науково-ме-
тодичною роботою. Протягом десятиліття опубліковано 
понад 350 статей, 400 тез, затверджено з грифом МОН/МОЗ  
11 навчально-методичних посібників і рекомендацій, запла-
новано та успішно завершено дві науково-дослідні роботи, в 
рамках другої заплановано виконання кандидатської дисер-
тації здобувачем О. П. Кілєєвою  (науковий керівник профе-
сор І. В. Бушуєва, планується до виконання дві кандидатські 
дисертації). Заплановано виконання докторської дисертації 
доцентом Є. С. Пругло. Проводять пошукову роботу з ви-
конання докторської та кандидатської дисертацій старший 
викладач Є. О. Михайлюк і старший лаборант О. В. Цис.

Про досягнення співробітників кафедри свідчать ди-
пломи 2 та 3 ступенів за результатами роботи протягом 
року (рейтинг 2009, 2010, 2012). Професори І. М. Білай та  
І. В. Бушуєва нагороджені почесними грамотами МОЗ Украї-
ни, Запорізької міської ради, департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації. Майже всі співробітники 
нагороджені грамотами та подяками ректора Запорізького 
державного медичного університету.

Професор І. М. Білай нагороджений Українською техно-
логічною академією орденами «Святого Архистратига Ми-
хаїла» та «Знак пошани» й медаллю «Захиснику Вітчизни».

Перспективи кафедрального розвитку – створення та 
впровадження on-line курсів та електронного контенту для 
всього контингенту, якому надаються освітні послуги. На 
кафедрі створено та впроваджено в навчальний процес три 
on-line курси для самостійної роботи провізорів-інтернів із 
клінічної фармації, управління та економіки фармації та спе-
ціальної підготовки. Викладачі кафедри записали 15 відео-
лекцій для демонстрації їх провізорам-інтернам і слухачам 
курсів підвищення кваліфікації провізорів і фармацевтів.

10 років кафедрі клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ  
Запорізького державного медичного університету
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