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Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в
Національному фармацевтичному університеті
Королінська Станіслава Володимирівна
Канд. з фіз. виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та
здоров’я НФаУ.
Кафедрою фізичного виховання та здоров’я за більш ніж 65-річну історію
накопичено значний досвід, розвиваються спортивна та оздоровча робота
серед студентської молоді, що спрямована на залучення студентів до
здорового способу життя. Організаційна та навчально-методична робота
кафедри дає змогу колективу поєднувати високий рівень освітньої підготовки
студентів-фармацевтів із фізичним розвитком студентської молоді.
Ключові слова: історія кафедри, здоровий спосіб життя, фізичне виховання,
спорт.
Королинская С. В. Становление и развитие физического воспитания
и спорта в Национальном фармацевтическом университете.
Кафедрой физического воспитания и здоровья за более чем 65-летнюю
историю

накоплен

значительный

опыт,

развиваются

спортивная

и

оздоровительная работа среди студенческой молодежи, направленные на
привлечение студентов к здоровому образу жизни. Организационная и учебнометодическая работа кафедры позволяет коллективу сочетать высокий
уровень образовательной подготовки студентов-фармацевтов с физическим
развитием студенческой молодежи.
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Korolinska S. V. Formation and development of physical training and
sports at the National University of Pharmacy.
The department of physical training and health for more than 65 years of history
has significant experience, sports and health work are developing among students,
which aims to attract students to a healthy lifestyle. Organizational and educationalmethodical works of the department allow combining a high level of educational
training pharmacy students with physical development.
Key words: history of a department, healthy lifestyle, physical training, sport.
2015 рік виявився ювілейним для Національного фармацевтичного
університету. Створення кафедри фізичного виховання більш ніж 65 років
назад започаткувало новий напрям навчального процесу, який став
невід’ємною складовою педагогічної та наукової історії Університету.
Історія кафедри фізичного виховання та здоров’я висвітлює славні події і
факти, починаючи з історії її виникнення – середини 30-х років минулого
століття і до наших днів. У довоєнний період фізичне виховання було
спрямовано на виховання здорової молоді, підготовку студентської молоді до
служби в армії у рамках реалізації програми Всезагального військового
навчання (Всеобуч). З 1934 р. фізкультурно-виховна робота в інституті
здійснювалась курсом фізичного виховання. Після окупації Харкова фізичне
виховання молоді проводилося з акцентом на військову підготовку, що було
обумовлено потребами того часу. До 1947 р. курс фізичного виховання
очолював Найда С.М. Два штатних викладача та два викладача з погодинною
оплатою проводили заняття з фізичного виховання та заняття в спортивних
секціях.
Потреба в організації кафедри фізичного виховання виникла об’єктивно,
оскільки необхідно було активно розвивати навчальний процес, який
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спрямовував би залучення студентів до здорового способу життя, поліпшення
їх здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості.
Починаючи з 1948 року кафедра фізичного виховання відновила свою
роботу як самостійний структурний підрозділ Харківського фармацевтичного
інституту. З 1948 по 1952 роки кафедрою завідував Андрій Васильович
Ігнатьєв.
За часи свого існування на кафедрі працювали кілька поколінь педагогів,
справжніх ентузіастів, відданих своїй справі. У різні періоди кафедру
очолювали: Володимир Ілліч Стуканьов (з 1952 по 1978 р.); Микола
Михайлович Гублін (з 1972 по 1982 р.); кандидат фармацевтичних наук,
доцент Анатолій Олексійович Аркуша (з 1983 по 1994 р, та з 2004 по 2014 р.);
Сергій Вікторович Коробко (з 1995 по 2004 р.). З січня 2015 по теперішній час
завідувачем кафедри є В’ячеслав Сергійович Лобода.
Сьогодні колектив кафедри продовжує і примножує славні традиції
попередників та має потужний потенціал. У складі кафедри працюють 5
кандидатів наук, 2 доцента, діяльність якої спрямована на забезпечення
різнобічного розвитку особистості, поліпшення її соціальної та біологічної
адаптації. За більш ніж 60-річну історію кафедри накопичено значний досвід
педагогічної роботи, активно розвиваються спортивна та оздоровча робота
серед студентської молоді, збільшується та розширюється кількість
спортивних та оздоровчих секцій. В Університеті створені сприятливі умови
для занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості та спортом. Організаційна
та навчально-методична робота кафедри спрямована на формування стійкого
інтересу і позитивної мотивації студентів до здорового способу життя та
регулярних занять. Співробітники кафедри опублікували 2 монографії,
навчальні посібники, понад 100 наукових праць, патент на винахід. Основним
напрямком кафедри є розроблення концепції професійно-прикладної фізичної
підготовки майбутніх фармацевтів.
Фізичне виховання відіграє першочергову роль у профілактиці шкідливих
звичок, а також є свого роду центром формування та збереження здоров’я.
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Колектив кафедри усвідомлює виняткову важливість своєї роботи і прагнення
докладати всі сили для підвищення фізичної культури та рівня фізичного
розвитку студентської молоді.
Спільно зі спортивним клубом Університету «Панацея» кафедра
займається позанавчальною, спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою
роботою.
За роки існування кафедра фізичного виховання та здоров’я досягла
значних успіхів в навчально-виховній, науково-дослідній та спортивномасовій роботі. За останні роки на кафедрі було підготовано 3 кандидати наук
з фізичного виховання та спорту. Співробітники кафедри опублікували 2
монографії, 3 навчальних посібника, більш ніж 100 наукових робіт.
Основним

науковим

напрямком

кафедри

є

розробка

концепції

професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фармацевтів. Для її
реалізації був створений науково-методичний комплекс дисципліни «Фізичне
виховання» який інтегрований в медико-біологічний цикл підготовки
студентів НФаУ а також розроблена типова програма навчальної дисципліни
«Фізичне виховання» для студентів фармацевтичних ВНЗ та фармацевтичних
факультетів медичних ВНЗ.
Сучасна спортивна база та досвідчений педагогічно-тренерський
персонал кафедри стали запорукою вагомих досягнень у спортивно-масовій
роботі. Протягом 1985-1990 років збірні команди ХФІ очолювали рейтинги
кращих студентських спортивних колективів Харкова та медичних ВНЗів
України в таких видах спорту як: жіночий волейбол, веслування на байдарках
та каное, шахи, настільний теніс, чоловічий гандбол. Особливих успіхів на той
час досягла чоловіча збірна команда ХФІ з гандболу, яка у 1988 та 1990 роках
двічі ставала переможцем Всеукраїнської Універсіади. У 1990році команда
ХФІ з гандболу стала бронзовим призером Всесоюзної Універсіади. За це
спортивне досягнення Харківський фармацевтичний інститут отримав від
Ради Міністрів УССР спортивно-оздоровчий комплекс з легких металічних
конструкцій (ФОЗ). Чемпіонські традиції чоловічої команди з гандболу
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продовжила жіноча команда «Панацея», яка двічі (2008, 2012) ставала
чемпіоном України серед жіночих команд вищої ліги. В 2012 році команда
також стала переможцем Всеукраїнської Універсіади.
Студенти та викладачі НФаУ постійно беруть активну участь у
спортивних змаганнях, що проводяться під керівництвом обласного комітету
профспілок медичних працівників.
В індивідуальних видах спорту студенти Національного університету
також досягли значних спортивних успіхів. Так студент НФаУ Олександр
Колос був бронзовим призером Чемпіонату Світу з біатлону (2008) і срібним
призером Всесвітньої Універсіади (2010).
Студентка Марія Тімофєєва стала срібним призером Чемпіонату Європи
з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. У
складі збірної команди України Марія Тімофєєва брала участь в
Параолімпійських іграх в Лондоні (2012), де посіла 5 місце.
Студентка Лебединська Вікторія є чемпіоном Європи і призером
Чемпіонату Світу з бодібілдингу.
Студент факультету з підготовки іноземних громадян міжнародний
гросмейстер з шахів Ноух Аль-Алі входить до рейтингу 100 кращих гравців
світу.
Спортивна база університету зросла з одного невеликого спортивного
залу до сучасного потужного спортивного комплексу та подовжує
удосконалюватись. Для виконання задач, які стоять перед кафедрою, створена
сучасна матеріально-технічна база загальною площею 4553 м². Основними
спортивними спорудами є зал ігрових видів спорту, тренажерний зал, 3 зали
загальнофізичної підготовки, футбольне поле зі штучним покриттям.
Усе це дає змогу колективу Університету поєднувати високий рівень
освітньої підготовки студентів-фармацевтів із фізичним їх загартуванням,
формувати традиції і культуру здорового способу життя.
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Внесок Карла Вільгельма Шеєле у хімічну та фармацевтичну науку
Котвіцька А.А., Горбаньов В.В.
Національний фармацевтичний університет
У другій половині XVIII ст. під впливом розвитку наукових досліджень
отримують подальший розвиток хімія та фармація, відкриваються нові факти,
які вже не вкладалися в межі алхімічних та ятрохімічних пояснень. На зміну
алхімії та ятрохімії приходить нова теорія флогістону (від грецького слова
«флогістос» – горючий). Засновниками цієї теорії були Іоганн Бехер та Георг
Шталь, які за допомогою цієї теорії намагалися пояснити явища горіння та
окислення. Серед багатьох вчених, послідовників цієї теорії, зустрічається
плеяда фармацевтів, які зробили низку значних відкриттів у хімії та фармації.
Особливої уваги заслуговує діяльність Карлу Вільгельму Шеєле (1742 – 1786
рр.) – видатного європейського фармацевту, одного із останніх прихильників
теорії флогістону.
Народився К.В. Шеєле 19 грудня 1742 р. у родині пивовара та торговця
зерном у м. Штральзунде, у Померанії, яка входила на той час до складу
Швеції. Шеєле навчався у приватній школі у Штральзунді, а 1757 р. переїхав

