КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА
З часів заснування Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ)
провізори отримували обмаль належних знань з товарознавчих операцій при
прийомі та зберіганні товарів. Жодна з існуючих дисциплін не взяла на себе
ці функції. З перших днів війни медична служба швидко розвивалася та
набула такого розмаху, який зажадав від військових провізорів конкретних
товарознавчих знань з медичних інструментів, приладів і обладнання. У
1943-1944 рр. на кафедрі військово-санітарної підготовки був створений курс
медичного товарознавства. Великий внесок у розвиток та удосконалення
курсу медичного товарознавства у післявоєнні роки зробили:
Бараненко С. Є., старший викладач окремої дисципліни
«Військово-медичне
товарознавство»
військовофармацевтичного
факультету
при
Харківському
фармацевтичному інституті (ХФІ). Мав наукові праці та
винаходи з аналізу бойових отруйних речовин, а також з
аналізу медикаментів, частина з них секретного порядку
(1936-1950 рр.).
Дудка О. П., старший викладач. У ХФІ працював з вересня
1955 р. по березень 1961 р. на посаді начальника навчальної
частини військової кафедри і старшого викладача з курсу
медичного товарознавства. Безпосередньо курс медичного
товарознавства читав з лютого 1957 р. по березень 1961 р.
Кокарев Л. С., старший викладач, підполковник. З 1963 р.
став старшим викладачем кафедри медичного товарознавства і
курсу цивільної оборони.
Завідувачі кафедри:
Лехан А. С., кандидат фармацевтичних наук, доцент. Із
1962 р. працював у Харківському фармацевтичному інституті на
курсі медичного товарознавства при кафедрі організації
фармацевтичної справи на посаді старшого викладача. У цьому ж
році було прийнято рішення об’єднати курс медичного
товарознавства з курсом долікарської допомоги та цивільного
захисту в одну кафедру. А. С. Лехан був призначений на посаду завідувача
створеної кафедри.
У 1963 р. працював завідувачем кафедри медичного товарознавства з
курсом цивільного захисту. У 1965 р. кафедра реорганізується та А. С. Лехан
призначається завідувачем курсу медичного товарознавства при кафедрі
організації фармацевтичної справи. Далі з 1977 по 1991 рр. працював на
різних кафедрах з курсом медичного товарознавства. Із 1991-1996 рр.
А. С. Лехан працював на кафедрі фармацевтичного та медичного
товарознавства.

Є автором і співавтором 30 наукових праць.
Під час існування курсу медичного товарознавства, який очолював
доцент А. С. Лехан разом з ним на посаді асистентів у різні роки працювали:
Т. С. Сачко, Л. А. Христенко (1960-1970 рр.). Із 1972 р. асистентом також
працювала Л. М. Оридорога.

Асистенти Л. М. Оридорога та Т. С. Сачко
ведуть заняття з медичного товарознавства

Старший лаборант А. П. Ткаченко в
лабораторії медичного товарознавства
(60 роки)

У 1985 р. відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР
курс був доповнений вивченням фармацевтичних товарів і одержав назву
«Медичне та фармацевтичне товарознавство». На початку січня 1991 р. на
базі курсу медичного та фармацевтичного товарознавства була створена
кафедра «Фармацевтичного та медичного товарознавства».
1991-2012 рр. Дем’яненко В. Г. професор, доктор
фармацевтичних наук. Автор і співавтор понад 220 наукових і
навчально-методичних праць, зокрема 1 монографії, 9
авторських свідоцтв, 11 патентів, 14 навчальних посібників.
Започаткував напрямок з фармацевтичного товарознавства.

Спочатку на кафедрі працювали доценти Л. М. Оридорога, А. Г.
Горбанюк, О. В. Винник, Л. С. Великий, асистенти А. А. Титова, О. А.
Богаєвська. Ці фахівці зробили великий внесок у створенні не просто курсу, а
самостійної дисципліни.
У зв’язку з реорганізацією Української фармацевтичної академії кафедра
була закрита, а курс фармацевтичного і медичного товарознавства
викладався на інших кафедрах.

У серпні 2004 р. була вжита друга спроба створення кафедри. У цьому ж
році кафедра фармацевтичного і медичного товарознавства була
перейменована на кафедру товарознавства.
На кафедрі працювали професор В. Г. Дем’яненко, доценти: Л. М.
Оридорога, О. В. Винник, І. А. Сокуренко, асистенти: Л. А. Січкар, І. М.
Набока, старший лаборант С. В. Бреусова, Т. В. Кульова.
Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2005 р.
Колектив працівників кафедри
(зліва
направо)
перший
ряд:
А. Г. Горбанюк, Л. А. Карпенко,
В. Г. Дем’яненко, Л. М. Оридорога,
І. М. Набока; другий ряд: О. В. Винник,
І. А. Сокуренко, Т. В. Кульова,
С. В. Бреусова
Поступово кафедра поповнювалась новими кадрами, які вносили певну
лепту в учбовий процес: доц. А. Є. Кабанов, доц. Н. О. Бадренкова, доц. Г. І.
Кабачний, доц. Дем’яненко Д. В., ас. І. В. Ємел’янова, ас. Л. М. Пономарьова,
ас. Трунова Т. В., ас. Мамедова С. О., асп. Проскочило А.В.
З 2012 р І. І. Баранова професор, доктор фармацевтичних
наук. Науковий напрямок – розробка парафармацевтичних
засобів місцевої дії. Автор і співавтор більше 300 наукових і
навчально-методичних праць, зокрема 1 монографії, понад 150
наукових статей і 22 патентів.
Започаткувала з парафармацевтичного товарознавства та
медичних виробів.
Науково-педагогічний склад:
Сьогодення кафедри – 8 співробітників, серед яких 1 доктор наук,
професор; 5 кандидатів наук – доценти, 1 кандидат наук – асистент; працює 1
старший лаборант.
Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2014 р.
Зліва направо перший ряд: В. Г. Дем’яненко,
І. І. Баранова, Д. В. Дем’яненко; другий ряд:
Ю. О. Безпала, А. А. Гончарова,
С. В. Бреусова, А. В. Проскочило С. О.
Мамедова, С. М. Коваленко, Т. В. Дядюн, В.
В. Пуль-Лузан.

Науково-педагогічний склад кафедри
товарознавства 2016 р.
Зліва направо перший ряд: С. В. Бреусова, В. Г.
Дем’яненко, Федоренко В. О., Ю. О. Безпала, Д.
В. Дем’яненко, Т. В. Дядюн, І. І. Баранова, С. М.
Коваленко; другий ряд: С. О. Мамедова, О. В.
Лебединець, В. В. Пуль-Лузан.
Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2018 р.
Бреусова С. В. (з 2004), Мамедова С. О.
(з 2011), Дядюн Т. В. (з 2011), Коваленко
С. М. (з 2012), Безпала Ю.О. (з 2012),
Лебединець О. В. (2012-2018), Нікітіна М.
В. (з 2017), Пуль-Лузан В. В. ( з 2013),
Макарова О. Є (з 2017), Заїка С.В. (з 2018).
Зліва направо: М. В. Халавка, О. Є. Макарова,
С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Т. В. Дядюн, С. О.
Мамедова, Федоренко В. О.
Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2019 р.
Зліва направо: Ю. О. Безпала, О. М.
Безчаснюк, С. В. Бреусова, Ю. В. Юдіна,
І. І. Баранова, С. М. Коваленко, Т. В.
Дядюн, М. В. Нікітіна, О. В.
Лебединець, В. О. Федоренко
Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2020 р.
Зліва направо: О. М. Безчаснюк,
В. О. Федоренко, С. В. Бреусова,
Т. В. Дядюн, С. М. Коваленко,
Ю. О. Безпала, І. І. Баранова.

Навчально-методична література:
2009 р. – практикум «Медицинское и фармацевтическое товароведение» у двох частинах (Демьяненко В.Г., Афанасьева В.А., ПроскочилоА.
В., Бреусова С.В.).

2012 р. – навчальний посібник у двох частинах «Медицинское и
фармацевтическое товароведение» (В. Г. Демьяненко, Д. В. Демьяненко, А.
В. Проскочило, С. В. Бреусова).
2015 р. – монографія «Від курсу медичного товарознавства
до кафедри товарознавства»до 25-річчя заснування кафедри (І. І.
Баранова, В. В. Пуль-Лузан, Ю. О. Безпала та ін.).
Кафедрою товарознавства вперше в Україні було створено та
видано протягом 2016-2018 р. підручник «Медичне та
фармацевтичне товарознавство» у двох частинах (І. І.
Баранова, С. М. Коваленко, С.В. Бреусова, Ю. О. Безпала,
Т.В. Дядюн, С. О. Мамедова) (гриф МОН лист № 1/11 – 5223
від 29.05.2017),
а також посібник для іноземних студентів «Медицинское
и фармацевтическое товароведение» ч. І - ІІ (И. И. Баранова,
С. Н. Коваленко, С.В. Бреусова, Ю. А. Беспалая, Т. В. Дядюн,
С. А. Мамедова) (гриф МОЗ № 23-01-9/302 від 08.06.2017 р.).
2018 р. – навчальний посібник для здобувачів
вищої освіти другого (магістерського) рівня «Товарознавство на
фармацевтичному підприємстві» (І. І. Баранова, С. М. Коваленко,
С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала та ін.)
2020 р. – «Pharmaceutical and medical commodity science»: Textbook for
students of specialty "Pharmacy" / І. І. Baranova, Yu. О. Bespala, S. М.
Коvalenko, S. V. Breusova, T. V. Diadiun, E. M. Bezchasnyuk, S. M.
Zaporozhska. – Kharkіv : NUPh, 2020.
Науково – дослідна робота

Проф. І. І. Баранова зі своїми докторантами
(зліва направо: проф. С. М. Коваленко, доц. Л. С. Петровська, 2012 р.)

Проф. І. І. Баранова і доц. Л. С. Петровська у ФНДЦ «Альянс Краси»,
м. Київ (2012 р.)

Науково-дослідна робота докторантів доц. С. М. Коваленко
і доц. Л. С. Петровської під керівництвом проф. І. І. Баранової (2014 р.)
На кафедрі товарознавства постійно ведеться
наукова робота як із студентами так і аспірантами і
здобувачами. У 2014 р. на базі кафедри товарознавства
було захищено першу докторську дисертаційну роботу
– Коваленко С. М.
Загальна кількість захищених дисертацій на кафедрі товарознавства –
1 докторська та 15 кандидатських.
Проф. В. Г. Дем’яненко підготував шістьох кандидатів наук: Хамам
Саліх Бадрі (2005 р.), Юдіна Ю. В. (2007 р.), Жехжах С. (2007 р.), Кучеренко
Н. В. (2008 р.), Бреусова С. В. (2010 р.),
Проф.І. І. Баранова підготувала одного доктора наук Коваленко С.М.
(2014 р.)та вісім кандидатів наук: Запорожська С. М. (2010 р.), Лебединець
О. В. (2012 р.), Нікітіна М. В. (2013 р.), Безпала Ю. О. (2014 р.), Гончарова А.
А. (2015 р.), Жук О. В. (2015 р.), Пуль-Лузан В. В. (2016 р.), Байва П. П.
(2019 р.)
Проф. С. М. Коваленко підготувала одного кандидата наук: Кучеренко
В. С. (2015 р.).
На даний час на кафедрі товарознавства виконується 2 докторських
дисертації (Петровська Л.С., Безпала Ю.О.) та 2 кандидатські роботи
(Дагаєва О.О., Оліференко А.О.).

Кафедра товарознавства активно працює у науковому напрямку
товарознавчого аналізу медичних виробів. Результати постійно публікуються
у вітчизняних та закордонних виданнях, зокрема бази Scopus:
1. Дослідження товарного асортименту глюкометрів / І. І. Баранова, С. В.
Бреусова, С. М. Коваленко, О. В. Чуб // Управління, економіка та
забезпечення якості в фармації. – 2020. – № 1 (61). – С. 58-66.
2. Завдання та основні етапи розвитку фармацевтичного товарознавства / І.
І. Баранова, С. М. Коваленко, С. В. Бреусова, Ю. О. Безпала, М. В. Нікітіна //
Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 31-37.
3. Study of commercial product range and rules of use of medical thermometers./
I. I. Baranova, O. E. Makarova, Sv. M. Kovalenko, S. V. Breusova, S. A.
Kutsenko, M. V. Khalavka // International Journal of Green Pharmacy – 2017. –
Vol. 11 (3). – P. 561– 567.
4. Research of range and main commodity characteristics of soft contact lenses / S.
Kovalenko, I. Baranova, G. Panfilova, O. Nemchenko // International Research
Journal of Pharmacy – 2017. – Vol. 8 (5). – P. 1– 4.
5. T Study of key commodity aspects of injection pens for insulin administration
end needles for them// T.V. Diadiun, Sv. M. Kovalenko, Sergiy V Stepanenko //
Asian Journal of pharmaceutics – 2016. –Vol. 10 (4). – P. 717 – 720.
Завдяки спільним зусиллям пересічних членів та
Правління 2018 рік став плідним для нашої громадської
організації. У березні 2018 Українське товариство
товарознавців і технологів було перереєстроване
Міністерством юстиції України як Громадська
організація «Українське товариство товарознавців і
технологів» (ГО «УТТТ»). Таким чином, ми відстояли
своє право і продовжуємо бути єдиним професійним
об’єднанням товарознавців і технологів в Україні; У
вересні 2018 під час проведення міжнародного
симпозіуму «Сталий розвиток, якість та інновації:
глобальне бачення товарознавства» ГО
«УТТТ» як колективна національна
організація
від
України
стала
співзасновником
нової
міжнародної
організації – Міжнародна асоціація
товарознавства, інновацій та сталого
розвитку (International Association of
Commodity
Science,
Innovation
and
Sustainability).
Нагороди:
У 2015 р. нагороджена проф. Баранова І.І. Подякою голови Харківської
обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, високий
професіоналізм, значний особистий внесок у справу лікарського
забезпечення населення Харківської області та з нагоди Дня
фармацевтичного працівника.

Урочисте засідання в обласній адміністрації з приводу
Дня фармацевта та вручення почесних грамот (2015 р.)
2016 р – Подяка колективу кафедри та завідувачу проф. І. І.
Барановій «За плідну співпрацю та допомогу при підготовці та
організації VІІІ Національного з’їзду фармацевтів
України».
2015-2016 рр. – Диплом переможцю у
номінації «Краща кафедра факультету».
2018 р. – Подяка колективу кафедри «За
активну участь у виставці-презентації наукових
досягнень НФаУ».
2019 р. – Подяка проф. С. М. Коваленко від
Прем’єр – міністра України «За вагомі особисті
досягнення у професійній діяльності, забезпеченні
реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я,
освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових,
науково-педагогічних кадрів, бездоганну працю».
2019 р. – Почесна грамота проф. І. І. Баранова від Харківської
обласної адміністрації «За вагомий внесок у розвиток вітчизняної
науки, значні трудові здобутки, високий рівень професійної
майстерності та з нагоди Дня науки»
Робота опорної кафедри:
Кафедра товарознавства НФаУ стала опорною у вересні 2011 року та
активно працює згідно з «Положенням про опорну кафедру».
Засідання опорної кафедри були проведені на
базі НФаУ (2011, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020 р.р.), на
базі ЛНМУ ім. Д. Галицького (2013 р.) , на базі
Івано-Франківського НМУ (2016 р.), на базі
Одеського НМУ (2018 р.)
Активну
участь
у
роботі
приймали
представники
однопрофільних
кафедр
фармацевтичних факультетів зі всієї України.

Основними питаннями, які були розглянуті: розробка системи взаємодії
опорної кафедри з однопрофільними кафедрами та курсами з допомогою
Інтернету, обмін досвідом з проведенню лекцій та забезпеченню студентів
лекційними матеріалами для підготовки до занять та оновлення тематики
курсу медичного та фармацевтичного товарознавства (МФТ), необхідність
написання колективом авторів підручника з фармацевтичного та медичного
товарознавства; проведення вебінарів, зокрема англійською мовою,
розширення використання можливостей сайтів кафедр для організації
самостійної роботи студентів на однопрофільних кафедрах, вивчення досвіду з
викладання дисципліни "Medical Devices" (фармацевтичного факультету
Мадридського університету, Іспанія), рекомендації однопрофільним кафедрам
збільшити кількість статей з тематики медичного, фармацевтичного та
парафармацевтичного товарознавства у журналах, які є у наукометричних базах.
Починаючи з 2016 р. на кафедрі товарознавства була введена нова сучасна
тема «Медичні прилади та апарати». У колекції е низка сучасних приладів
(тонометрів, термометрів, небулайзерів та іригаторів) фірм «Dr. Frei»
(Швейцарія), «Gamma» (Великобританія), «Omron» (Японія), «Little Doctor»
(Сінгапур), «Nissei» (Японія). Кожен студент особисто проводить
товарознавчий
аналіз
різних
типів
тонометрів
(механічні,
напівавтоматичні, автоматичні) та небулайзерів (компресорних,
ультразвукових, «mesh»-небулайзерів).
У вересні 2018 р. співробітники кафедри проф. Баранова І. І. та ас.
Безпала Ю. О. вперше прийняли участь у роботі
XXI IGWT Symposium 2018 «Sustainability, quality
and innovation: A Global view of commodity sciences»
(Рим-Гаєта, Італія) – симпозіум товарознавців світу,
який проходить один раз у 3 роки. Проф. Баранова
І. І. виступила з доповіддю «Medical devices:
experience of implementation of this topic for students
of the pharmaceutical direction». Представлені постерні доповіді
співробітників кафедри: «Development and formation
Pharmaceutical and medical Commodity Science in
Ukraine», «A modern view on the study of the discipline
“medical and pharmaceutical commodity science” in the
National University of Pharmacy» (проф. Коваленко С.
М., ас. Безпалої Ю. О. та ін.).
22.03.2019 р. кафедрою товарознавства сумісно з відділом практики та
сприяння працевлаштуванню НФаУ було проведено V науково-практичну
конференцію «Medical devices», у рамах якої пройшов тренінг «Медичні
прилади та апарати» для практикуючих провізорів, фармацевтів та
викладачів і студентів 4-6 курсів ВНЗ фармацевтичного профілю.

Співробітники кафедри постійно беруть у циклі телевізійних передач
«Доброго Вам здоров'я» та «Твій ранок» на каналі ОТБ (м. Харків)

проф. І. І. Баранова
(м. Харків, 2013 р.)

проф. С. М. Коваленко
(м. Харків, 2019 р.)

проф. І. І. Баранова
(м. Харків, 2019 р.)

доц. С. В. Бреусова
(м. Харків, 2019 р.)

ас. Ю. О. Безпала
(м. Харків, 2019 р.)

Семінари
На кафедрі товарознавства проводяться науково-практичні міжкафедральні
семінари з участю викладачів, співробітників НФаУ, здобувачів вищої освіти,
провідних фахівців фармації та медицини:
- «Особливості вимірювання артеріального тиску. Сучасні види тонометрів»
(30.11.2018 р.)
- «Методи діагностики та лікування діабету. Медичні прилади» (13.11.2019
р., де розглядався асортимент та призначення глюкометрів, тест-смужек);
- «Сучасні тенденції розвитку медичної техніки» (05.03.2020 року, де
розглядався сучасний асортимент ортезів, іригаторів для ротової порожнини
та ін.)

На кафедрі товарознавтства 05.03.2020 року
ректором НФаУ Аллою Котвіцькою було урочисто
відкрито навчально-тренінговий клас з сучасних
напрямків розвитку медичної техніки.

05.03.2020
року
на
кафедрі
товарознавтства відбувся науковопрактичний
міжкафедральний
семінар «Сучасні тенденції розвитку
медичної техніки». Під час семінару
було
зроблено
багато
цікавих
доповідей,
а
також
проведені
майстер-класи з використання глюкометрів у домашніх умовах та принципах
роботи іригаторів.
На сьогодні можна констатувати, що дистанційне
навчання увійшло в ХХІ століття як найефективніша
система підготовки і безперервної підтримки високого
кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та
галузей. На кафедрі товарознавства для очної та заочної
форми навчання зі спеціальності 226 «Фармація,
промислова фармація» розроблено та сертифіковано дистанційний курс
«Медичне та фармацевтичне товарознавство» (Пр. ЦМК НФаУ № 4 від
13.06.2019 р.). Автор – розробник курсу – д. фарм.н., проф. Коваленко
Світлана Миколаївна, тьютор курсу - к.фарм.н., доц. Бреусова Світлана
Вікторівна.
Проф. Коваленко С.М. та доц. Бреусова С.В., які пройшли навчання у
Проблемній лабораторії дистанційного навчання на базі Національному
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та
підвищення кваліфікації у ІПКСФ НФаУ за програмою «Теорія та практика
дистанційного навчання»,
У період карантину у зв’язку з поширенням коронавiрусноi хвороби
COVID - 19, кафедра товарознавства продовжила працю у online режимі.

Постійно проводилися лекції, практичні заняття, засідання кафедри та
методичні засідання. Бажаємо, що перший суспільний семінар з кафедрою
лабораторної діагностики НФаУ та представниками ПП ТПК «ЕРГОКОМ»
та ТОВ «Норма» (м. Київ) експеримент по проведенню online між
кафедрального семінару показав, що майбутнє саме за проведенням
семінарів, вебінарів, засідань опорних кафедр саме в режиму online.
На даний час кафедра почала новий етап у своєму розвитку у напрямку
«Ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів
вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Співробітниками
розробляється
відповідний
навчально-методичний
комплекс дисципліни. Вже сьогодні ми бачимо, що цей унікальний досвід
збагатить також і дисципліну «Медичне та фармацевтичне товарознавство»
для освітньої програми «Фармація», але це вже наступна сторінка історії
нашої кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри товарознавства 2020-2021 р.
Зліва направо: Ю. О. Безпала, Т. В. Дядюн, С. М. Запорожська, І. І. Баранова,
О. М. Безчаснюк, В. О. Федоренко, С. В. Бреусова.

