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СЛАБИЙ
Михайло Васильович
Помічник ректора з кадрових питань.
Доктор фармацевтичних наук, професор

Н

ародився 11 квітня 1954 р. у с. НовоМихайлівка
Андріївського району Донецької області. У 1980 р.
закінчив фармацевтичний факультет Львівсько
го державного медичного інституту.
Упродовж 19801986 рр. працював головою проф
спілкового комітету студентів, протягом 1986–1992 рр. —
головою профспілкового комітету співробітників цього
навчального закладу. З 1992 р. очолював відділ кадрів
ЛДМУ. Від 1997 р. працює на посаді помічника ректора
з кадрових питань університету.
З 1983 р. Михайло Васильович успішно поєднує
адміністративну роботу з науковопедагогічною. Про
йшов шлях асистента (1983–1997), доцента (1997–2011),
професора (з 2011 р.) кафедри організації та економіки
фармації з курсом технології ліків.
У 1992 р. М. В. Слабий захистив кандидатську
дисертацію на тему «Моделювання інформаційного за
безпечення експертних систем на ЕОМ для провізорів
організаторів», у 1998 р. йому було присвоєно звання
доцента. Цього ж року він закінчив Українську академію
державного управління при Президентові України
за спеціальністю «Державне управління» та здобув ква
ліфікацію магістра державного управління.
Докторську дисертацію «Аналіз стану та шляхи опти
мізації системи фармацевтичних кадрів в Україні»
Михайло Васильович захистив у 2010 р. У 2013 р. йому
присвоєне вчене звання професора.
У його науковому доробку — понад 100 наукових та
навчальнометодичних праць, серед них три монографії:
«Фармацевтична профілактика та її кадрове забезпе
чення» (2007), «Фармацевтична інформатика» (2008),
«Медичне страхування: досвід, проблеми і перспективи»
(2012).
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У сфері наукових інтересів ученого — вивчення питань
фармацевтичної опіки та фармацевтичної профілактики,
розробка і впровадження концепції неперервної фармацев
тичної освіти у практику до та післядипломної підготовки
фармацевтичних кадрів, удосконалення системи підготов
ки фахівців для фармацевтичної галузі України.
Очолюваний Михайлом Васильовичем відділ кадрів
ЛНМУ імені Данила Галицького здійснює: облік особово
го складу навчального закладу, прийом, переведення та
звільнення працівників відповідно до наказів ректора і тру
дового законодавства України; формування особових справ
працівників; підготовку необхідних матеріалів для
кваліфікаційних та атестаційних комісій; облік і зберігання
трудових книжок, розрахунки трудового стажу; оформлен
ня документів, необхідних для призначення пенсій; конт
роль за трудовою дисципліною; облік вакантних посад;
підготовку звітів про інвалідів, щорічні відпустки, статзвіт
ностей; військовий облік, бронювання серед студентів та
співробітників університету; оформлення контрактів,
трудових угод науковопедагогічних працівників та інших
співробітників. Відділ також бере участь у підборі кадрів
для всіх служб університету, оголошує конкурс у ЗМІ на
заміщення вакантних посад.
Сьогодні під керівництвом М. В. Слабого працюють:
– Рудь Віталій Ілліч — інженер I кат. з мобілізацій
ної роботи;
– Сурма Наталія Петрівна — старший інспектор
військовооблікового столу;
– Чех Ірина Іванівна — старший інспектор з кадрів;
– Грицько Наталія Михайлівна — старший інспек
тор з кадрів;
– Пелікант Уляна Володимирівна — старший інс
пектор з кадрів.

