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ЗВІТ
про закордонне відрядження співробітників
кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії НФаУ у рамках
програми Erasmus+ до Медичного університету «Проф. Параскв
Стоянов» - Варна (м. Варна, Болгарія).
Тема заходу.
1. Читання лекцій, обміну педагогічним та науковим досвідом в рамках
програми Erasmus+ до Медичного університету «Проф. Параскв Стоянов» Варна (м. Варна, Болгарія).
2. Презентація наукових досягнень кафедри фармацевтичної хімії і
фармакогнозії НФаУ та обмін досвідом щодо сучасних підходів до проведення
фармакогностичних досліджень.
3. Налагодження контактів з болгарськими фахівцями для проведення
спільних наукових проектів та досліджень.
Місце проведення заходу: м. Варна, Болгарія, Медичний університет
Варна.
Термін проведення заходу: 20.05.2019 - 24.05.2019 р.
Стисла довідка:
Делегація Національного фармацевтичного університету у складі 2
викладачів у рамках грантової програми «Еразмус+» провела цикл лекцій у
Медичному університеті «Проф. Параскв Стоянов» - Варна (м. Варна,
Болгарія, 20.05.2019 - 24.05.2019 р.).
Професор Георгіянц В. А. презентувала лекції з курсу фармацевтичного
аналізу за темами:
1. Pharmacopoeial analysis. General princples.
2. Chemical basеs of medicines action. General principles
3. Main trends in standardization and quality control for compounding
preparations in Ukraine.
4. Analytical procedures validation.
5. NUPh scientific researches in the field of pharmaceutical chemistry.

Доцент Стремоухов О. О. презентував лекції з курсу фармакогнозії за
темами:
1. Plant life and medicinal plants
2. Terms and regulatory documentation in pharmacognosy
3. Biologically active substances, variability of composition of the influence
of various factors
4. Introduction to quality control of obtaining medicines from medicinal plant
materials
5. Carbohydrates and raw materials containing polysaccharides
6. Essential oils, classification, preparation and analysis
7. Complex herbal preparations in Chemist`s
Делегація університету в повному складі провела зустрічі з
керівництвом Медичного університету Варна:
1. Департаменту международного сотрудничества
- проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – заступник ректора
- доцент Анета Илиева Докова, к.т.н. – директор департаменту
- Светлана Панайотова - експерт
2. Фармацевтичного факультету
- проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – декан фармацевтичного
факультету
- доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – завідувач кафедри
фармацевтична хімія
- доц. фарм. Илия Желев Славов,д.б. - завідувач кафедри
фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки
Також взяла участь у роботі спільного круглого столу з науковцями
профільних кафедр Медичного університету «Проф. Параскв Стоянов» Варна та у цільових групах за напрямками наукових інтересів, де обговорили
перспективи проведення спільних наукових проектів та досліджень.
Результати відрядження:
1. Делегація кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії взяла
участь у грантової програми «Еразмус+» до Медичного університету Варна
(м.Варна, Болгарія) та отримали відповідні сертифікати.
2. Співробітники НФаУ презентували свої наукові лекції та набули
досвід щодо сучасних підходів до проведення фармакогностичних
досліджень.
3. Налагодили контакти з болгарськими фахівцями та обговорили
перспективи проведення спільних наукових проектів та досліджень.

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії,
д. фарм. н., проф.

В. А. Георгіянц

Доцент кафедри фармакогнозії,
к. фарм. н., доц.
27.05.2019 р.

О. О. Стремоухов

