
 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ

 
 ПРАЦІВНИКІВ

КАФЕДРИ ФАРМАЦІЇ
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Наймену-

вання 

посади 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або категорія, 

педагогічне звання 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Лук’янчук 

Віктор 

Дмитрович 

Кафедра 

фармації, 

професор 

Доктор медичних наук, 

спеціальність –14.03.06 – 

токсикологія (диплом 

доктора наук МД №005436 

від 16.12.1988.)  

Тема дисертації: 

«Молекулярные основы 

механизма токсического 

действия и разработка 

принципов детоксикации 

динитрофенольных 

соединений»  

Професор кафедри 

фармакології, (атестат 

професора ПР №007588 від 

28.02.1991р.)  

Заслужений діяч науки і 

техніки України (АБ 

№101375 від 21.03.2002 р.) 

Національний медичний університет 

імені О.О.Богомольця. Інститут 

післядипломної освіти. Підвищення 

кваліфікації за темою:  «Актуальні 

питання методики викладання 

навчальних дисциплін та професійних 

модулів у медичному ВНЗ» Посвідчення 

№378/0221 від 05.02.2021  

Тренінг-практикум «Імплементація  

міжнародних протоколів у 

фармацевтичну практику». Сертифікат 

№078, 21.02.2019  

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика Інститут підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації 

Освітній семінар «Належна 

фармацевтична практика. Імплементація 

протоколів провізора/фармацевта». 

Сертифікат № 186, 24.05.2018 

Національний медичний університет 

імені О.О.Богомольця  «Організація 

навчального процесу кредитно-

модульної системи» Посвідчення №575 

від 25.05.2016 

Авраменко 

Анатолій 

Олександ-

рович 

Кафедра 

фармації, 

професор 

Доктор  медичних наук , 

спеціальність 14.03.04 – 

патологічна фізіологія 

(диплом доктора наук ДД 

№007861 від 16.12.2009 р.) 

Доцент кафедри 

реабілітації (атестат 

доцента 12ДЦ №031813 від 

26.09.2012) 

Університет Суспільних Наук (UNS) у 

м. Лодзь (Польща), Фундація Central 

European Academy Studes and 

Certifications (CEASC), Технологічний 

інститут Католицького університету, м. 

Ружемберок (Словения) Міжнародне 

стажування на тему «Міжнародні 

проєкти: написання, аплікування, 

управління та звітність» (серпень-

жовтень 2020р, обсяг 6 кредитів ЕКТС) 

Сертифікат про проходження 

післядипломного міжнародного 

стажування № 2020/10/1323   

Висоцька 

Лариса 

Валеріївна 

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат фармацевтичних 

наук, спеціальність 

14.03.05 – фармакологія 

Національний фармацевтичний 

університет. Інститут підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації. 



(диплом кандидата наук 

ДК №060645 від 

01.07.2010 р.)  

Тема дисертації: «Пошук 

церебропротекторних 

засобів серед нових 

координаційних сполук 

германію з біолігандами» 

Сертифікат №464 провізора-спеціаліста 

від 12.04.2019 за спеціальністю 

«Організація і управління фармацією» 

Національний фармацевтичний 

університет Інститут підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації  

Підвищення кваліфікації «Організаційні 

та загально-фармацевтичні аспекти 

діяльності спеціалістів фармації в 

сучасних умовах» Посвідчення, 2019  

Національний фармацевтичний 

університет. Інститут підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації. 

Підвищення кваліфікації «Методика 

викладання у вищий школі» 

Посвідчення  № 32, 18.02.2017   

Прозорова 

Галина 

Олександ-

рівна 

Завіду-

вачка 

кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат біологічних 

наук, спеціальність 

14.03.05 – фармакологія 

(диплом кандидата наук 

ДК №005350 від 

29.03.2012 р.)  

Тема дисертації: 

«Нейротрофічні 

церебропротектори у 

фармакокорекції 

енергетичних процесів 

головного мозку при 

моделюванні 

інтрацеребрального 

крововиливу»   

Університет Суспільних Наук (UNS) у 

м. Лодзь (Польща), Фундація Central 

European Academy Studes and 

Certifications (CEASC), Технологічний 

інститут Католицького університету, м. 

Ружемберок (Словения) Міжнародне 

стажування на тему «Міжнародні 

проєкти: написання, аплікування, 

управління та звітність» (серпень-

жовтень 2020р, обсяг 6 кредитів ЕКТС) 

Сертифікат про проходження 

післядипломного міжнародного 

стажування 2020/10/1319 

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика.  

Тренінг-практикум «Імплементація 

міжнародних протоколів у 

фармацевтичну практику». Сертифікат 

№060, 21.02.2019  

Запорізький національний університет. 

Підвищення кваліфікації за програмою 

«Інноваційні технології навчання 

біології» (90 годин). Свідоцтво СС 

02125243/0132-19, 2019 р.   

Нечипоренко 

Валентина 

Тихонівна 

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат технічних наук 

(диплом кандидата наук 

ТН №089008 від 

09.04.1986 р. ). 

Спеціальність 05.17.14 –

хімічний опір матеріалу та 

захист від корозії.  

Тема дисертації: «Розробка 

цинкоскла-дових систем, 

покриттів і технології 

захисту деталей 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників зі спецкурсом «Куратор-

тьютор дистанційного навчання». Тема: 

«Аналітична хімія». Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№31193118/2283-18 від 16.09.2018  

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463


обладнання харчових 

виробництв»   

працівників зі спецкурсом «Куратор-

тьютор дистанційного навчання». Тема: 

«Неорганічна хімія». Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№31193118/1709-17 від 24.11.2017   

Новосад 

Наталія 

Іванівна   

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат технічних наук 

(диплом кандидата наук, 

1980 р.). 

 Спеціальність 05.18.14 – 

холодильна технологія 

харчових продуктів  

Тема дисертації: 

«Дослідження впливу 

деяких чинників на 

лежкість яблук при 

холодильному зберіганні» 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників зі спецкурсом «Куратор-

тьютор дистанційного навчання» Тема 

«Ресурствознавство лікарських рослин». 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№31193118/1711-17 від 24.11.2017   

Назаренко 

Інна 

Валеріївна 

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук (диплом кандидата 

наук ДК №009265 від 

13.12.2000р.). 

Спеціальність – 06.02.01 –

розведення та селекція 

Тема дисертації: 

«Підвищення ефективності 

гібридизації в свинарстві 

шляхом ротаційної зміни 

плідників». 

Доцент кафедри 

розведення та годівлі с/г 

тварин (атестат доцента 

ДЦ №008619 від 

23.10.2003р. ) 

ДП «Миколаївський науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології та сертифікації» Підвищення 

кваліфікації (стажування) з 29.01.2018 

по 04.06.2018р Довідка про підвищення 

кваліфікації (стажування) №02-12/668 

від 18.03.2018р.  

Національний університет «Львівська 

політехніка». ДП «Науково-дослідний 

інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем». 

Науково-практичний семінар 

«Управління якістю в освіті та 

промисловості: досвід, проблеми та 

перспективи». Сертифікат, 2017   

Асоціація міжнародних питань (Чеська 

Республіка)  

Сетифікат семінару «Практика фактчек в 

Україна-можливостї і перспективи від 

01.11.2017р.   

Леонтьєв 

Вячеслав 

Вікторович 

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат 

сільськогосподарських 

наук, спеціальність 

06.02.04 – технологія 

виробництва продуктів 

тваринництва, 2012   

Запорізький національний університет. 

Підвищення кваліфікації за програмою 

«Інноваційні технології навчання 

біології» (90 годин). Свідоцтво СС 

02125245/0132-19, 2019 р.  

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників зі спецкурсом «Куратор-

тьютор дистанційного навчання». 

Тема: «Мікробіологія з основами 

імунології». Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №31193120/1711-17 від 

24.11.2017   



Дудник 

Андрій 

Васильович   

Кафедра 

фармації, 

доцент 

Кандидат 

сільскогосподарських наук 

(диплом ДК №040381 від 

12.04.2007р.). 

Спеціальність 06.01.09 – 

рослинництво Тема 

дисертації: «Формування 

продуктивності сортів та 

гібридів соняшнику на 

різних агротехнічних 

фонах з використанням 

біостимуляторів росту в 

умовах південного Степу 

України» Доцент кафедри 

грунтознавства та агрохімії 

(атестат доцента 12ДЦ 

№031305 від 29.03.2012 р.) 

Свідоцтво Миколаївської обласної ради. 

Департамент освіти і науки 

Миколаївської облдержадміністрації про 

підвищення кваліфікації 

ПК№31193118/2298-18 від 24.11.2018 р.  

 

Редькіна 

Євгенія 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат фармацевтичних 

наук (диплом кандидата 

наук ДК № 058282 від 

26.11.2020 р.). 

Спеціальність 15.00.01 – 

технологія ліків, 

організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація  

Захист кандидатської дисертації, 

Розробка складу, технології і 

дослідження ректальних супозіторіїв 

антиагрегантої дії з клопідогрелем . 

15.00.01 – технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова 

фармація. Автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

фармацевтичних наук.  

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

інститут підвишення кваліфікації 

спеціалістів фармації національного 

фармацевтичного університету 

Сертифікат учасника семінару Рєєстр 

№133 від 18.05.2018р.  

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Мультидисциплінарна науково – 

практична конференція. Персональна 

Ефективність провізора. Шляхи до 

успіху 22-23.09.2020р.  

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Сертифікат №146 Належна 

фармацевтична практика. Імплементація 

протоколів провізора, 

фармацевта.відповідно до наказу МОЗ 

України від 15.12.2016р.  

Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 

Сертифікат №091 від 24.05.2018р. 

Належна фармацевтична практика. 

Імплементація протоколів провізора, 

фармацевта.  

Громадська спілка «Всеукраїнська 



асоціація захисту прав споживачів 

лікарських засобів і медичної продукції . 

Україна 2018р. Сертифікат Науково – 

практичної конференції «Актуальні 

питання обігу лікарських засобів та 

медичних виробів в закладах охорони 

здоров’я України.  

EUROPEAN CME – CPD academy 

CERTIFICATE participated in th live 

activiti GOOD PHARMACEUTICAL 

PRACTICE: IMPLEMENTATION OF 

PROTOCOLS BY PHARMACISTS 2 

(two) European CME-CPD Academi CME 

credits/ Mykolaiv 24.05.2018р.  

VIII Національниї з’ізд фармацевтів 

України CERTIFICATE of attendance. 

Науково – практична конференція 

«Фармація ХХІ століття: тенденції та 

перспективи» 13-16.09.2016р. м. Харків. 

Шмалько 

Олександр 

Олександров

ич 

Доцент 

кафедри 

фармації, 

фармаколо

гії, 

медичної, 

біоорганіч

ної та 

біологічно

ї хімії 

ЧНУ ім. 

Петра 

Могили 

Кандидат фармацевтичних 

наук (диплом кандидата 

наук ДК №045876 від 

01.02.2018 р.) 

Спеціальність 15.00.01 – 

технологія ліків, 

організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація.  

Тема дисертації: «Розробка 

складу та технології 

фітосиропу 

гепатопротекторної та 

жовчогінної дії»  

Заслужений працівник 

охорони здоров’я України 

(АВ №017865 від 

29.10.2009р.) 

Національна медична академія 

післядипломної освіти імені 

П.Л.Шупика. Тренінг-практикум 

«Імплементація міжнародних протоколів 

у фармацевтичну практику» Сертифікат 

№061, 21.02.2019  

Захист кандидатської дисертації, 2018  

Державна служба з лікарських засобів у 

Миколаївській обл. Посвідчення № 88 , 

2018 Вища кваліфікаційна категорія з 

організації і управління фармацією.  

Державна інспекція з контролю якості 

лікарських засобів у Миколаївській обл. 

Посвідчення № 186 , 2013 Вища 

кваліфікаційна категорія з організації і 

управління фармацією 
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Лук’янчук 

Віктор 

Дмитрович 

Професор 

кафедри 

фармації 

Доктор 

медичних наук, 

спеціальність –

14.03.06 – 

токсикологія, 

1988. Тема 

дисертації: 

«Молекулярны
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механизма 
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действия и 

разработка 
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Професор 

кафедри 

фармакології   

Заслужений 

діяч науки і 

техніки 

України 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Lukianchuk V. Changes in the Pharmaceutical Market 

in Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, 

H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 

2020. – V.11(11). – P. 1323-

1327. http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597  

1.2. Lukianchuk V.D. Pharmacokinetics of the new 

cerebropetector ferrum bis (citrato) germanate at the stage of 

its distribution to the organs in closed head injury / V.D. 

Lukianchuk, Т.А.Bukhtiarova, І.І.Seifullina [et al.] // 

International Journal of Medicine and Medical Research .-

2019.-№5 (1), P.58-65.  

https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.1.10306  

1.3. Lukianchuk V.D. Cerebroprotection by germanium 

coordination compounds in experimental acute global brain 

ischemia / V.D. Lukianchuk,  І.І.Seifullina, О.Е. Martsinko 

[et al.] // International Journal of Medicine and Medical 

Research.-2018.-№ 4(1).- P. 60-66. 

https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2018.1.9253  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  

2.1. Lukianchuk V. D. The peculiarities of off-label use of 

drugs in pediatrics / S. M. Drohovoz, Ya. O. Butko, L. B. 

Ivantsyk [et al.] // Запорожский медицинский журнал. 

2020. – Т. 22, № 5(122) –  C. 714-718. 

https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.5.214751  

2.2. Лук’янчук В. Д.  Фармакокінетичне дослідження 

процесів елімінації потенційного церебропротектора 

Цереброгерму в щурів з травмою головного мозку / В. Д. 

Лук’янчук // Фармакологія та лікарська токсикологія, 

Т.14. –  № 3/2020. – С. 185-190. 

https://doi.org/10.33250/14.03.185  

2.3. Лук’янчук В.Д. Порівняльна токсикометрія 

гетерометалічних комплексів германію (IV) та 3d-

металів на основі лимонної та винної кислот / 

В.Д.Лук’янчук,  І.Й.Сейфуліна, Д.С. Кравець // Вісник 

наукових досліджень. – 2017. – №4.  С. 127-132. 

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.4.8165  

2.4. Лук’янчук В.Д. Кінетика абсорбції МІГУ-6-

потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В. Д. 

Лук’янчук, Н. В. Мелещенко, І. Й. Сейфулліна [та ін. ] // 

Вісник наукових досліджень. 2017. № 1. – С. 12—132. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2017_1_28 

2.5. Лук’янчук В. Д. Фармакологічні властивості 

органічних і координаційних сполук германію – сучасні 

уявлення / В. Д. Лук’янчук, І. Й. Сейфулліна, Д. Ф. 

Літвиненко, О. Е. Марцинко // Фармакологія та 

лікарська токсикологія. – 2016. – № 1. – С. 3-13. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/flt_2016_1_2  

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597
https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.1.10306
https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2018.1.9253
https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.5.214751
https://doi.org/10.33250/14.03.185
https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.4.8165
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vndt_2017_1_28
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=flt_2016_1_2


посібника або монографії:  

3.1. Лук’янчук В. Д. Загальна фармакологія 

[Електронний ресурс]: підруч. / І. С. Чекман [та ін.]. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 1,77 МБ). – К.; 

Запоріжжя : [ЗДМУ], 2016. – 209 с. 

http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/2883  

4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 
4.1. Бабенко Михайло Миколайович – «Пошук 

антидотно-лікувальних засобів серед 

германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі 

гострого отруєння динітрортокрезолом» – 2009 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.2. Белоусова Ірина Петрівна – «Патогенетичне 

обгрунтування фармакокорекції гіпоксичного синдрому 

похідними ксантину» – 2000 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.3. Бібік Олена Юріївна – «Експериментальне 

обґрунтування комбінованого застосування ацелізин і 

тіотриазоліну в умовах гострої ішемії головного мозку» 

– 2002 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія). 4.4. 

Болгов Дмитрий Михайлович – «Лікувально-

профілактична ефективність тіотриазоліну при синдромі 

тривалого роздавлювання» – 2003 р. (спеціальність 

14.03.05 – фармакологія).  

4.5. Висоцька Лариса Валеріївна – «Пошук 

церебропротекторних засобів серед нових 

координаційних сполук германію з біолігандами» – 2009 

р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.6. Висоцький Антон Анатолійович – 

«Експериментальна оцінка церебропротекторної 

активності координаційної сполуки геоманію з 

біолігандами на моделі закритої черепно-млзгової 

травми» – 2014 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.7. Висоцький Ігор Юрійович — «Токсикодинаміка та 

терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними 

смолами (експериментальне дослідження» – 2007 р. 

(спеціальність 14.03.06 – фармакологія та токсикологія).  

4.8. Войтенко Антон Георгійович – «Фармакологічне 

вивчення протигіпоксичної дії препарату авеол» – 2012 

р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.9. Гаврилов Іван Іванович – «Фармакотерапевтична 

ефективність корвітину за умов синдрому тривалого 

розчавлювання» – 2013 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.10. Гордійчук Дар’я Олександрівна – 

«Пародонтопротекторна активність ацетилцистеїну на 

моделі хронічного генералізованого пародонтиту» – 

2015 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.11. Гризунова Галіна Константинівна – 

«Хемобіокінетіка епіхлоргідріна і її модифікація 

кверцетином» – 1993 р. (спеціальність 14.00.20 – 

токсикологія).  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92$
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/2883


4.12. Деркачевська Вікторія Василівна – 

«Експериментальна оцінка детоксикуючої активності 

корвітину при каловому перитоніті» – 2010 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.13. Дзубан Катерина Михайлівна – «Експериментальне 

обґрунтування профілактичного застосування 

блокаторів кальцієвих каналів в умовах гіпоксії на фоні 

перегріву» – 1996 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.14. Житіна Ірина Олександрівна – «Пошук засобів 

лікування цереброваскулярної недостатності ішемічного 

ґенезу в ряду нових різнометальних комплексів 

германію з гідроксокислотами» – 2014 р. (спеціальність 

14.03.05 – фармакологія).  

4.15. Коробков Олексій Анатолійович – «Патогенетичне 

обгрунтування фармакокорекції синдрому тривалого 

роздавлювання пентоксифіліном» – 2002 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.16. Кравець Дмитрий Станиславович – 

«Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах 

профілактичного застосування силібору з ацетатом 

альфа-токоферолу» – 2001 р. (спеціальність 14.03.06 – 

фармакологія та токсикологія).  

4.17. Крилова Олена Володимірівна – 

«Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії 

координаційної сполуки германію з 

оксиетиліедендифосфоновою кислотою та пірацетамом» 

– 2010 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.18. Лисенко Олена Анатоліївна – «Вплив БЕМІТ на 

функціональний стан печінки щурів при гіпоксичної 

гіпоксії на тлі перегріву» – 1994 р. (спеціальність 

14.03.05 – фармакологія).  

4.19. Лучишин Тарас Романович – «Пошук засобів 

фармакотерапії синдрому ендогенної інтоксикації серед 

координаційних сполук германію» – 2013 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.20. Немятих Оксана Дмитрівна – «Пошук засобів 

профілактики гіпоксії замкнутого простору» – 2004 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.21. Оглобліна Мирослава Володимирівна – «Пошук 

засобів профілактики ішемії головного мозку серед 

антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» – 2006 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.22. Поліщук Євген Миколайович – «Експериментальне 

обґрунтування доцільості застосування нової 

координаційної сполуки Цереброгерм для лікування 

травматичного пошкодження головного мозку» – 2016 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.23. Рензяк Сергій Ярославович – «Пошук та вивчення 

антигіпоксантів з термопротекторними властивостями 

серед 4-тіазолідинів» – 2009 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.24. Рисухіна Наталія Володимірівна – 

«Фармакодинаміка та фармакокінетика потенційного 

церебропротектора ВІТАГЕРМ-2 на моделі закритої 



черепно-мозгової травми» – 2014 р. (спеціальність 

14.03.05 – фармакологія).  

4.25. Савченкова Лариса Василівна – 

«Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської 

профілактики гіпоксії замкнутого простору в 

нагріваючому мікрокліматі» – 1999 р. (спеціальність 

14.03.05 – фармакологія).  

4.26. Савченкова Лариса Василіївна – «Фармакологічна 

регуляція метаболічних процесів при одночасному 

впливі на організм гострої гіпоксичної гіпоксії з 

гіпертермією» – 1991 р.( спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.27. Семенова Іріна Олександрівна – «Вплив комбінації 

кверцетину з ацетилсаліциловою кислотою на 

біохемілюмінесценції у тварин з гипоксическим 

синдромом» – 1998 р. (спеціальність 14.03.05 – 

фармакологія).  

4.28. Січанова Олена Вікторівна – «Токсикокінетика 

динітроортокрезолу в умовах профілактичного 

застосування силібору з ацетатом альфа-токоферолу» – 

1999 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.29. Ткаченко Євгенія Василівна – «Експериментальне 

вивчення фармакологічної ефективності нового 

похідного тіазолідину при гіпоксичному синдромі» – 

2007 р. (спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.30. Федорова Валерія Сергіївна – 

«Фармакотерапевтична ефективність ацетилцистеїну на 

моделі закритої черепно-мозгової травми» – 2012 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія).  

4.31. Шебалдова Катерина Олександрівна – 

«Експериментальне обґрунтування розробки засобів 

лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в 

ряду координаційних сполук германію» –2014 р. 

(спеціальність 14.03.05 – фармакологія)  

4.32. Літвіненко Дмитро Федорович – «Пошук 

потенційного антигіпоксанта серед нових 

координаційних сполук германію та дослідження його 

фармакокінетики» (спеціальність 14.03.05. –

фармакологія) 

https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/398  

8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання:  

8.1. Член редакційної ради журналу «Фармакологія та 

лікарська токсикологія» 

https://pharmtox-j.org.ua/  

8.2. Керівник наукової теми «Вивчення залежності між 

параметрами фармакокінетики, токсикометрії та 

хімічною будовою оригінальних координаційних сполук 

германію з різними металами та біолігандами» 

(№ держреєстрації 0116U006004).  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/398
https://pharmtox-j.org.ua/


посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Займав посаду завідувача кафедри фармакології 

Луганського медичного інституту з 1989 року, який було 

перейменовано в Луганський державний медичний 

університет.  З 2014 року по 2017 рік займав посаду 

завідувача відділу фармакокінетики ДУ «Інститут 

фармакології та коксикології НАМН України».  

11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад):  

11.1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01 при 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН 

України». 

https://www.ift.org.ua/uk/node/53  

11.2. Офіційний опонент дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук Саєнко 

Андрія Вікторовича «Актопротекторні властивості 

нових похідних 1,2,4-триазино-хіназоліну» (захист при 

спеціалізованій вченій раді Д 26.550.01 при ДУ 

«Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

у 2015 р.). 

https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/152  

11.3. Офіційний опонент дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук Тарана Іллі 

Васильовича «Модуляція гастротоксичності 

диклофенаку натрію за умов різного рівня насиченості 

організму гідроген сульфідом»(захист при 

спеціалізованій вченій раді Д 26.550.01 при ДУ 

«Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 

у 2016 р.). 

https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/177  

11.4. Офіційний опонент дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук 

Приступи Богдана Володимировича «Протизапальна 

активність естерів ібупрофену при трансдермальному 

введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком 

при експериментальному запаленні» (захист при 

спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 в Одеському 

національному медичному університеті МОЗ України у 

2018 р.). 

https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/  

11.5. Офіційний опонент дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук Антонів 

Ольги Ігорівни «Вплив похідних тіазолідину на 

функціонально-метаболічний стан організму за умов 

https://www.ift.org.ua/uk/node/53
https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/152
https://www.ift.org.ua/uk/webfm_send/177
https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/


гіпоксії» (захист при спеціалізованій вченій раді Д 

41.600.01 в Одеському національному медичному 

університеті МОЗ України 2 2018 р.).  

https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/  

11.6. Офіційний опонент дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук 

Валіводзь Ірини Петрівни «Фармакокінетика 3-

алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну» (захист при 

спеціалізованій вченій раді Д 41.600.01 в Одеському 

національному медичному університеті МОЗ України у 

2019 р.) 

https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/  

12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення:  

12.1. Патент на корисну модель 110014 Україна, МПК 

(2016.01) A61K 31/00. Застосування германійвмісної 

координаційної сполуки манган тартратогепманат (іv) з 

біологічно активним органічним лігандом винною 

кислотою, що має виражений антигіпоксичний 

ефект / Лук’янчук В. Д., Літвіненко Д. Ф., Козир В. 

А., Сейфулліна І. Й., Чебаненко О. А., Марцинко О. Е.– 

№ u201602031; заявл. 02.03.2016 ; опубл. 26.09.2016 

https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-

germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-

tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-

ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-

antigipoksichnij.html  

12.2. Патент на корисну модель 117878 Україна, МПК 

(2017.01) A61K 31/00. ЗАСТОСУВАННЯ 

МАНГАН(ІІ)БІС(ЦИТРАТО)ГЕРМАНАТУ(IV) ЯК 

АНТИГІПОКСИЧНОГО ЗАСОБУ / Сейфулліна І. 

Й., Бухтіарова Т. А., Лук’янчук В. Д., Чебаненко О. 

А., Марцинко О. Е., Козир В. А.– № u201701122; заявл. 

07.02.2017; опубл. 10.07.2017 

https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-

manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-

zasobu.html  

12.3. Патент на корисну модель 108689 Україна, МПК 

(2006.01) A61P 39/06, C07D 249/08, A61K 31/4196 . 

Застосування 2-(4-аміно-5-(4-нітрофеніл)-4н-1,2,4-

триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як антиоксидантного 

засобу / Лук’янчук В. Д., Щербак М. О., Каплаушенко А. 

Г. – № a201310454 ; заявл. 27.08.2013 ; опубл. 25.05.2015 

https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-

4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-

antioksidantnogo-zasobu.html  

12.4. Патент на корисну модель 108688 Україна, МПК 

(2006.01) A61P 39/06, C07D 249/08, A61K 

31/4196 …. Застосування 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-

1н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти як 

антиоксидантного засобу / Лук’янчук В. Д., 

Каплаушенко А. Г., Самелюк Ю. Г. – № a201310452 ; 

заявл. 27.08.2013 ; опубл. 25.05.2015 

https://uapatents.com/6-108688-zastosuvannya-2-5-345-

trimetoksifenil-1n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-

https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/
https://info.odmu.edu.ua/council/D41.600.01/dissertation/
https://uapatents.com/patents/a61k-31-00
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/patents/lukyanchuk-viktor-dmitrovich
https://uapatents.com/patents/litvinenko-dmitro-fedorovich
https://uapatents.com/patents/kozir-vitalijj-anatolijjovich
https://uapatents.com/patents/kozir-vitalijj-anatolijjovich
https://uapatents.com/patents/sejjfullina-inna-jjosipivna
https://uapatents.com/patents/chebanenko-olena-anatolivna
https://uapatents.com/patents/marcinko-olena-eduardivna
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/8-110014-zastosuvannya-germanijjvmisno-koordinacijjno-spoluki-mangan-tartratogepmanat-iv-z-biologichno-aktivnim-organichnim-ligandom-vinnoyu-kislotoyu-shho-maeh-virazhenijj-antigipoksichnij.html
https://uapatents.com/patents/a61k-31-00
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/patents/sejjfullina-inna-jjosipivna
https://uapatents.com/patents/sejjfullina-inna-jjosipivna
https://uapatents.com/patents/bukhtiarova-tetyana-anatolivna
https://uapatents.com/patents/lukyanchuk-viktor-dmitrovich
https://uapatents.com/patents/chebanenko-olena-anatolivna
https://uapatents.com/patents/chebanenko-olena-anatolivna
https://uapatents.com/patents/marcinko-olena-eduardivna
https://uapatents.com/patents/kozir-vitalijj-anatolijjovich
https://uapatents.com/2017/07/10
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/8-117878-zastosuvannya-manganiibiscitratogermanatuiv-yak-antigipoksichnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/patents/a61p-39-06
https://uapatents.com/patents/c07d-249-08
https://uapatents.com/patents/a61k-31-4196
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/patents/lukyanchuk-viktor-dmitrovich
https://uapatents.com/patents/shherbak-marina-oleksivna
https://uapatents.com/patents/kaplaushenko-andrijj-grigorovich
https://uapatents.com/patents/kaplaushenko-andrijj-grigorovich
https://uapatents.com/2015/05/25
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/5-108689-zastosuvannya-2-4-amino-5-4-nitrofenil-4n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/patents/a61p-39-06
https://uapatents.com/patents/c07d-249-08
https://uapatents.com/patents/a61k-31-4196
https://uapatents.com/patents/a61k-31-4196
https://uapatents.com/6-108688-zastosuvannya-2-5-345-trimetoksifenil-1n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
https://uapatents.com/6-108688-zastosuvannya-2-5-345-trimetoksifenil-1n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
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antioksidantnogo-zasobu.html  

12.5. Патент на корисну модель 96363 Україна, МПК 

(2015.01) G09B 23/00, A61K 33/00. Спосіб 

фармакотерапії травматичного пошкодження головного 

мозку / Лук’янчук В. Д., Чебаненко О. А., Поліщук Є. 

М., Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е. – 

№ u201401462 ; заявл. 14.02.14 ; опубл. 10.02.2015 

https://uapatents.com/9-96363-sposib-farmakoterapi-

travmatichnogo-poshkodzhennya-golovnogo-mozku.html  

12.6. Патент на корисну модель 95720 Україна, МПК 

(2006.01) G01N 21/76. Спосіб комплексної оцінки 

біохемілюмінесценції тканин організму / Кравець Д. 

С., Романенко Д. В., Лук’янчук В. Д., Грекова О. 

В., Поліщук Є. М., Крилова О. В., Сенченко О. 

М., Лук’янчук О. В. – № u201403766 ; заявл. 10.04.14 ; 

опубл. 12.01.2015 

https://uapatents.com/10-95720-sposib-kompleksno-ocinki-

biokhemilyuminescenci-tkanin-organizmu.html  

12.7. Патент на корисну модель 88153 Україна, МПК 

(2014.01) A61B 5/00. Спосіб визначення 

середньоефективної дози та оптимального часу 

застосування лікарського засобу / Міщенко К. 

М., Лук’янчук В. Д., Кравець Д. С., Шебалдова К. О. – 

№ u201302916 ; заявл. 11.03.2013 ; опубл. 11.03.2014 

https://uapatents.com/7-88153-sposib-viznachennya-

serednoefektivno-dozi-ta-optimalnogo-chasu-zastosuvannya-

likarskogo-zasobu.html  

12.8. Патент на корисну модель 84416 Україна, МПК 

(2013.01) A61P 43/00. Спосіб фармакологічної 

профілактики гострої гіпоксії з гіперкапнією / Марцинко 

О. Е., Шебалдова К. О., Лук’янчук В. Д. – № u201302951 

; заявл. 11.03.2013 ; опубл. 25.10.2013 

https://uapatents.com/10-84416-sposib-farmakologichno-

profilaktiki-gostro-gipoksi-z-giperkapniehyu.html  

12.9. Патент на корисну модель 83323 Україна, МПК 

(2013.01) A61P 43/00. Спосіб фармакокорекції закритої 

черепно-мозкової травми комплексною сполукою на 

основі германію і діетилентриамінпентаоцтової кислоти 

з натрієм / Сейфулліна І. Й., Федорова В. 

С., Ніженковський О. І., Песарогло О. Г., Марцинко О. 

Е., Лук’янчук В. Д., Кравець Д. С. – № u201210420 ; 

заявл. 03.09.2012; опубл. 10.09.2013 

https://uapatents.com/8-83323-sposib-farmakokorekci-

zakrito-cherepno-mozkovo-travmi-kompleksnoyu-

spolukoyu-na-osnovi-germaniyu-i-

dietilentriaminpentaoctovo-kisloti-z-natriehm.html  

12.10. Патент на корисну модель 80686 Україна, МПК 

(2013.01) C07D 249/00, A61K 31/41. 5-(4-нітро-, (4-

метокси), (3,4,5-триметокси)феніл)-4-аміно(н)-3-тіо-

1,2,4-триазоли, що проявляють антиоксидантну 

активність / Лук’янчук В. Д., Самелюк Ю. 

Г., Каплаушенко А. Г., Щербак М. О. – № u201214001 ; 

заявл. 10.12.2012 ; опубл. 10.06.2013 

https://uapatents.com/6-80686-5-4-nitro-4-metoksi-345-

trimetoksifenil-4-aminon-3-tio-124-triazoli-shho-

https://uapatents.com/6-108688-zastosuvannya-2-5-345-trimetoksifenil-1n-124-triazol-3-iltioacetatno-kisloti-yak-antioksidantnogo-zasobu.html
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https://uapatents.com/patents/c07d-249-00
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https://uapatents.com/patents/samelyuk-yurijj-gennadijjovich
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https://uapatents.com/patents/kaplaushenko-andrijj-grigorovich
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proyavlyayut-antioksidantnu-aktivnist.html  

12.11. Патент на корисну модель 74544 Україна, МПК 

(2012.01) A61K 6/00. Лікувально-профілактичний спосіб 

при хронічному генералізованому пародонтиті / Крилов 

В. В., Гордійчук Д. О., Лук’янчук В. Д. – № u201203448 ; 

заявл. 22.03.2012; опубл. 12.11.2012 

https://uapatents.com/8-74544-likuvalno-profilaktichnijj-

sposib-pri-khronichnomu-generalizovanomu-

parodontiti.html  

12.12. Патент на корисну модель 64782 Україна, МПК 

(2011.01) A61K 31/00. Спосіб фармакокорекції синдрому 

ендогенної інтоксикації комплексною сполукою на 

основі германію, нікотинаміду та 

оксіетилідендифосфонової кислоти / Сейфулліна І. 

Й., Лучишин Т. Р., Лук’янчук В. Д., Рисухіна Н. В. – № 

u201101048 ; заявл. 31.01.2011 ; опубл. 25.11.2011 

https://uapatents.com/8-64782-sposib-farmakokorekci-

sindromu-endogenno-intoksikaci-kompleksnoyu-spolukoyu-

na-osnovi-germaniyu-nikotinamidu-ta-

oksietilidendifosfonovo-kisloti.html  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Лук’янчук В.Д. Доклінічне вивчення специфічної 

активності потенційних лікарських засобів первинної та 

вторинної нейропротекції : методичні рекомендації / 

упоряд.: І. С. Чекман, І. Ф. Бєленічев, О. О. Нагорна, Н. 

О. Горчакова, В. Д. Лук’янчук, Н. В. Бухтіярова, С. В. 

Горбачова, Г. О. Сирова. – Київ, 2016. – 93 с. 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15026  

13.2. Лук’янчук В.Д. Биохемилюминесцентный анализ 

фармакодинамики лекарственных средств: Метод. 

Рекомендации / В.Д. Лукьянчук, Д.С. Кравец, НВ 

Витохина – К., 2010.—42 с, 2010 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14273436205023

480257&hl=en&oi=scholarr  

13.3. Лук`янчук В.Д., Кравець Д.С. Введення до 

загальної фармакокінетики: Навчальний посібник. – 

Луганськ, ВАТ «Луганська обласна друкарня», 2004. 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=14344060192130

535967&hl=en&oi=scholarr  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: 
Працював на посаді молодшого наукового співробітника 

Всесоюзного науково-дослідного інституту гігієни та 

токсикології пестицидів, полімерних та пластичних мас 

з 23.11.1973 р. по 15.08.1983 р. Працював на посаді 

старшого наукового співробітника відділу медико-

біологічних досліджень Всесоюзного науково-

дослідного інституту гігієни та токсикології пестицидів, 

полімерних та пластичних мас з 16.08.1983 р. по 

23.01.1989 р. Працював на посаді завідувача відділом 
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фармакокінетики ДУ «Інститут фармакології та 

токсикології» з 19.11.2014 р. по 05.04.2017 р. 

Авраменко 

Анатолій 

Олександров

ич 

Професор 

кафедри 
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Доктор  медич
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спеціальність 

14.03.04 –

 патологічна 

фізіологія 

Доцент 

кафедри 

реабілітації   

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Avramenko А. Influence of pecularities of anatomical 

structure (shape) of duodenal bulb on the mechanism of 

formation of “kissing” ulcers of patients with chronic non-

atrophic gastritis (Влияние особенностей анатомического 

строения (формы) луковицы двенадцатиперстной кишки 

на механизм формирования «целующихся» язв у 

больных хроническим неатрофическим  гастритом)// 

Wiadomości Lekarskie, 2020; 73 (12),Р1: 2568-

2571.  (SCOPUS).(Польша). 

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202012102.pdf  

1.2. Avramenko А. Influence of systematic taking blockers 

of Н2-histamine receptors on the degree of semination of 

gastric mucosa with helicobacter pylori infection of patient 

with chronic non – atrophic gastritis (Влияние 

систематического приёма блокаторов Н2-гистаминовых 

рецепторов на степень обсеменения слизистой желудка 

хеликобактерной инфекцией у больных хроническим 

неатрофическим гастритом)//Wiadomości Lekarskie, 

2020;73(11):2503-2506 (SCOPUS).  (Польша). 

https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202011130.pdf  

1.3.  Avramenko А. Frequency of implementation and 

impact of appendectomy at activation of the pathological 

process in patients with chronic non-atrophic 

gastritis   (Частота выполнения  и влияние 

аппендэктомии  на активацию патологического процесса 

у больных хроническим неатрофическим гастритом) 

(DOI: 10.36740/WLek202007133)  // Wiadomości 

Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020,1489-

1491 (SCOPUS).  (Польша). 

https://europepmc.org/article/med/32759443  

1.4. Avramenko А. The effect of intracellular “depot” 

helicobacter pylori infection on the quality of eradication 

with monotheraphy of patients with chronic non-atrophic 

gastritis by the bismuth colloidal subcitrate (Влияние 

внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции на 

качество эрадикации при монотерапии коллоидным 

висмутом субцитратом у больных хроническим 

неатрофическим гастритом)// Wiadomości Lekarskie, 

2019; 72 (10): 1909-1911. (SCOPUS).(Польша). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31982012/  

1.5. Avramenko А.The case of formation of ≪kissing≫ 

ulcers of duodenal bulb of the patient with chronic 

nonatrophic gastritis on the background of the eating of a 

vegetable salad and physical exertion (Случай 

формирования «целующихся» язв луковицы 

двенадцатиперстной кишки у больного хроническим 

неатрофическим гастритом на фоне приёма овощного 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012102.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012102.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202011130.pdf
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202011130.pdf
https://europepmc.org/article/med/32759443
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31982012/


салата и физической нагрузки) // Wiadomości Lekarskie, 

2019, 72, 5 cz. I, 946-949. (SCOPUS). 

(Польша). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31175802/  

1.6. Avramenko А. The case  of false negative result  of 

helik-test of patient with chronic non – atrophic gastritis 

with intracellular “depot” helicobacter pylori 

infection (Случай ложно отрицательного результата 

HELIC-теста  у  больной хроническим 

неатрофическим  гастритом  и внутриклеточным «депо» 

хеликобактерной инфекции) //Світ медицини та біології. 

– 2018. – № 2 (64). – С.9-

12. (WEB OF SCIENCE). https://cyberleninka.ru/article/n/t

he-case-of-false-negative-result-of-helik-test-of-patient-

with-chronic-non-atrophic-gastritis-with-intracellular-depot-

helicobacter-pylori  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  

2.1. Авраменко А.А. Ингибиторы протонной помпы – 

панацея или проблема современной мировой 

гастроэнтерологии? // Актуальные проблемы 

транспортной медицины. – 2020. – № 3 (61). – С.29 – 

47. https://zenodo.org/record/4081776/files/Avramenko.pdf  

2.2.  Авраменко А.А. Случай формирования 

«целующихся» язв луковицы двенадцатиперстной 

кишки и реактивного панкреатита у моряка // Вісник 

морської медицини. – 2020. – №4. – С.18-

22. https://cyberleninka.ru/article/n/sluchay-formirovaniya-

tseluyuschihsya-yazv-lukovitsy-dvenadtsatiperstnoy-kishki-

i-reaktivnogo-pankreatita-u-moryaka  

2.3. Авраменко А.А. Патогенетическая обоснованность 

появления феномена «гиперуреазной активности» при 

низкой концентрации хеликобактерной инфеции после 

проведения неполной эрадикации // Актуальные 

проблемы транспортной медицины. – 2020. – № 4 (62). – 

С.45 – 50. https://zenodo.org/record/4396151  

2.4. Авраменко А.А. Влияние  длительности проведения 

комплексного обследования больных хроническим 

неатрофическим гастритом на достоверность хелик-

теста // Клінічна та експериментальна патологія.  – 2018. 

– T.XVII, № 1(63). – С. 3- 6. http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=

UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&

S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=kep_2018_17_1_3  

2.5. Авраменко А.А. Случай  выявления поддельного 

препарата «Де-нол» при проведении 

антихеликобактерной терапии  // Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2018. – T.XVII, № 1(63). – 

С.136-

138. http://gastrodoc.ho.ua/images/Docs/Publications_2018/

88.klin.ta.expeim.patologiya.1.2018.2.pdf  

4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31175802/
https://cyberleninka.ru/article/n/the-case-of-false-negative-result-of-helik-test-of-patient-with-chronic-non-atrophic-gastritis-with-intracellular-depot-helicobacter-pylori
https://cyberleninka.ru/article/n/the-case-of-false-negative-result-of-helik-test-of-patient-with-chronic-non-atrophic-gastritis-with-intracellular-depot-helicobacter-pylori
https://cyberleninka.ru/article/n/the-case-of-false-negative-result-of-helik-test-of-patient-with-chronic-non-atrophic-gastritis-with-intracellular-depot-helicobacter-pylori
https://cyberleninka.ru/article/n/the-case-of-false-negative-result-of-helik-test-of-patient-with-chronic-non-atrophic-gastritis-with-intracellular-depot-helicobacter-pylori
https://zenodo.org/record/4081776/files/Avramenko.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sluchay-formirovaniya-tseluyuschihsya-yazv-lukovitsy-dvenadtsatiperstnoy-kishki-i-reaktivnogo-pankreatita-u-moryaka
https://cyberleninka.ru/article/n/sluchay-formirovaniya-tseluyuschihsya-yazv-lukovitsy-dvenadtsatiperstnoy-kishki-i-reaktivnogo-pankreatita-u-moryaka
https://cyberleninka.ru/article/n/sluchay-formirovaniya-tseluyuschihsya-yazv-lukovitsy-dvenadtsatiperstnoy-kishki-i-reaktivnogo-pankreatita-u-moryaka
https://zenodo.org/record/4396151
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kep_2018_17_1_3
http://gastrodoc.ho.ua/images/Docs/Publications_2018/88.klin.ta.expeim.patologiya.1.2018.2.pdf
http://gastrodoc.ho.ua/images/Docs/Publications_2018/88.klin.ta.expeim.patologiya.1.2018.2.pdf


ступеня:  

4.1. Френкель Юрій Давидович. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук «NO-

залежні механізми розладів окиснювального 

метаболізму головного мозку щурів при порушенні 

утворення мелатоніну» (14.03.04 – патологічна 

фізіологія). Захист дисертації – 11  листопада 2015 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при 

Харківському національному медичному університеті 

МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, проспект 

Леніна, 

4. http://knmu.kharkov.ua/attachments/2789_frenkel_ogol.d

oc  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. З 26.08.2015 по 31.08.2016р. – завідувач кафедри 

біології людини та тварин Миколаївського 

Національного університету ім.. В.О. Сухомлинського.  

10. 2. З  01.09. 2017 р. по 31.08.2018р. – завідувач 

кафедри медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та 

мікробіології медичного інституту Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили.  

11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад):  

11.1. Офіційний опонентВасюк В.Л., докторська 

дисертація «Роль дисбіоза в патогенезі і 

антидисбіотична профілактика експериментальних 

гепатопатій»,Тернопіль, 2019 р. http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC

&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3

EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=

GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21C

NR=20 11.2. Офіційний опонентЗнамеровського С.Г., 

кандидатська дисертація «Патофізіологічні механізми 

розвитку експериментального жовчного перитоніту 

та  методи його корекції», Харків, 

2019  р. http://files.knmu.edu.ua:8181/upload/redakt/dys/zna

merovsky_og.doc  

12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення:  

12.1. Патент на корисну модель № 128945 Україна, UA, 

МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб 

тестування гелікобактерної інфекції у хворих на 

http://knmu.kharkov.ua/attachments/2789_frenkel_ogol.doc
http://knmu.kharkov.ua/attachments/2789_frenkel_ogol.doc
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(%3C.%3EU%3D%D0%A0413.51%3C.%3E)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
http://files.knmu.edu.ua:8181/upload/redakt/dys/znamerovsky_og.doc
http://files.knmu.edu.ua:8181/upload/redakt/dys/znamerovsky_og.doc


хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / 

А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 05050; Заявл. 

07.05.2018; Опубл. 10.10.2018; Бюл. № 19. – 3 

с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=251692  

12.2. Патент на корисну модель № 132949 Україна, UA, 

МПК A61B 1/24(2006.01), A61B 1/012(2006.01), A61B 17/

06(2006.01)  Мундштук для проведення ендоскопічного 

дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового 

тракту/ А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2018 06088; 

Заявл. 01.06.2018; Опубл. 25.03.2019; Бюл. № 6. – 3 

с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=256746  

12.3. Патент на корисну модель № 127086 Україна, UA, 

МПК GO1N 33/497(2006.01), A61B 5/091(2006.01) Спосіб 

тестування гелікобактерної інфекції у хворих на 

хронічний гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / 

А.О. Авраменко, О.А. Авраменко – u 2017 02617; Заявл. 

15.03.2018; Опубл. 10.07.2018; Бюл. № 13. – 4 

с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=249268  

12.4. Патент на корисну модель № 123594 Україна, UA, 

МПКA61B 1/00 Спосіб виявлення дуоденогастрального 

рефлюксу у хворих на хронічний гелікобактеріоз за 

Авраменком А.О. / Авраменко А.О. u 2017 11194; Заявл. 

16.11.2017; Опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4. – 3 

с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=244768  

12.5. Патент на корисну модель № 123179 Україна, UA, 

МПК GO1N 33/497, A61B 5/091   Спосіб тестування 

гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний 

гелікобактеріоз за допомогою ХЕЛІК-тесту / А.О. 

Авраменко, О.А. Авраменко – u 2017 09728; Заявл. 

05.10.2017; Опубл. 12.02.2018; Бюл. № 3. – 3 

с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=244215  

16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю:  

16.1. Член Українського наукового товариства 

патофізіологів.  

16.2. Член Української асоціації медичної науки.  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років:  

Працював на посаді лікаря-хірурга з 01.08.1987 р.. до 

20.04.2003 р. 

Висоцька 

(Чадова) 

Лариса 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат 

фармацевтични

х наук, 

спеціальність 

14.03.05 – 

фармакологія. 

Тема 

дисертації: 

«Пошук 

церебропротек

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Vysotska L. Changes in the Pharmaceutical Market in 

Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, 

H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 

2020. – V.11(11). – P. 1323-

1327. http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251692
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251692
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https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=249268
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597


торних засобів 

серед нових 

координаційни

х сполук 

германію з 

біолігандами» 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Завідувач кафедри фармації Міжнародного 

класичного університету імені Пилипа Орлика з 

02.09.2019 р. по 20.12.20  

12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення:  

12.1. Патент на корисну модель 43771 Україна, МПК 

(2011.01) C07D 231/00, C07D 249/00, A61K 31/41. 5-r-4-

r1-1,2,4-триазол-3-тіони, що мають антиоксидантну 

активність / Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Чадова 

Л. В., Лук’янчук В. Д., Парченко Володимир 

Володимирович, Книш Є. Г. – № u201107930 ; заявл. 

23.06.11 ; опубл. 25.08.2009 https://uapatents.com/7-

43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-

antioksidantnu-aktivnist.html  

12. 2. Патент на корисну модель 37927 Україна, МПК 

(2006) C07D 231/00, C07D 249/00, A61K 31/41. 

МОРФОЛІНІЙ 2-(5-(4-ПІРИДИЛ)-4-(2-МЕТОКСИФ 

ЕНІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО)АЦЕТАТ, ЩО 

ПРОЯВЛЯЄ АНТИОКСИД АНТНУ І 

ДЕТОКСИКУЮЧУ АКТИВНОСТІ/ Каплаушенко А. Г., 

Лук’янчук В. Д., Панасенко О. І.,  Книш Є. Г., Чадова Л. 

В., Рисухіна Н. .   – № u200809816 ; заявл. 28.07.2008; 

опубл. 

10.12.2008 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?actio

n=viewdetails&IdClaim=127268  

12.3. Патент на корисну модель 13746 Україна, МПК 

(2006) A61P9/10. СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ 

ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

/ Чадова Лариса Валеріївна, Лук’янчук Віктор 

Дмитрович, Сейфулліна Інна Йосипівна, Ткаченко 

Валентина Миколаївна   – № u200509941 ; заявл. 

21.10.2005; опубл. 

17.04.2006 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?actio

n=viewdetails&IdClaim=99532  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Методичні рекомендації щодонаписання курсових 

робіт з фармакогнозії: методичні вказівки / 

Л.В.Висоцька, Г.О.Прозорова, А.В.Дуднік. Миколаїв: 

МКУ, 2020. [електронний ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%A1117463
https://uapatents.com/patents/c07d-231-00
https://uapatents.com/patents/c07d-249-00
https://uapatents.com/patents/a61k-31-41
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/patents/kaplaushenko-andrijj-grigorovich
https://uapatents.com/patents/panasenko-oleksandr-ivanovich
https://uapatents.com/patents/chadova-larisa-valerivna
https://uapatents.com/patents/chadova-larisa-valerivna
https://uapatents.com/patents/lukyanchuk-viktor-dmitrovich
https://uapatents.com/patents/parchenko-volodimir-volodimirovich
https://uapatents.com/patents/parchenko-volodimir-volodimirovich
https://uapatents.com/patents/knish-ehvgenijj-grigorovich
https://uapatents.com/2009/08/25
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/7-43771-5-r-4-r1-124-triazol-3-tioni-shho-mayut-antioksidantnu-aktivnist.html
https://uapatents.com/patents/kaplaushenko-andrijj-grigorovich
https://uapatents.com/patents/panasenko-oleksandr-ivanovich
https://uapatents.com/patents/knish-ehvgenijj-grigorovich
https://uapatents.com/patents/chadova-larisa-valerivna
https://uapatents.com/patents/chadova-larisa-valerivna
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=127268
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=127268
https://uapatents.com/patents/chadova-larisa-valerivna
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=99532
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=99532


занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

фармакогнозії / Л.В.Висоцька, Г.О.Прозорова, 

А.В.Дуднік. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.3. Методичні рекомендації щодонаписання курсових 

робіт з фармацевтичної технології: методичні вказівки / 

Л.В.Висоцька, Г.О.Прозорова, А.В.Дуднік. Миколаїв: 

МКУ, 2020. [електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років:  

Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри 

фармакології Луганського Держмедуніверситету  з 

01.08.2005 р. по 30.11.2005 р. Працювала на посаді 

старшого лаборанта кафедри фармакології Луганського 

Держмедуніверситету з 01.12.2008 р., переведена на 

посаду асистента кафедри фармакології Луганського 

Держмедуніверситету 01.02.2010 р., переіменованого в 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 

01.11.2010 р. 

Прозорова 

(Жернова) 

Галина 

Олександрів

на 

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат 

біологічних 

наук, 

спеціальність 

14.03.05 – 

фармакологія  (

диплом 

кандидата наук 

ДК №005350 

від 29.03.2012 

р.) Тема 

дисертації: 

«Нейротрофічн

і 

церебропротек

тори у 

фармакокорекц

ії енергетичних 

процесів 

головного 

мозку при 

моделюванні 

інтрацеребраль

ного 

крововиливу»   

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Prozorova H. Changes in the Pharmaceutical Market in 

Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, 

H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 

2020. – V.11(11). – P. 1323-1327. 

(SCOPUS).  http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=3

0597  

1. 2. Synthesis and Hypolipidemic Activity of New 6,6-

Disubstituted 3-R-6,7-Dihydro-2H-[1,2,4]triazino[2,3-

c]quinazolin-2-Ones/ О.Y. Voskoboynik, O. S. Kolomoets, 

O. M. Antypenko, G. О. Zhernova,b // Journal of 

Heterocyclic Chemistry DOI 10.1002/jhet. – 2017. – Vol 

000. – P. 318-

325. http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/

Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%2

0New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-

2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-

c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  

2.1. Прозорова Г.О. Вплив хронічної алкоголізації щурів 

на параметри тіол-дисульфідної системи головного 

мозку та пошук нових фармакотерапевтичних схем 

корекції дисбалансу / О.П.Соколик, Г.О.Прозорова // 

Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 4 

(158).  – С. 193-199. https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-4-

(158)-2020/14388  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597
http://www.sysrevpharm.org/index.php?mno=30597
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%20New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%20New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%20New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%20New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/8265/1/Synthesis%20and%20Hypolipidemic%20Activity%20of%20New%206%2C6-Disubstituted%203-R-6%2C7-Dihydro-2H-%5B1%2C2%2C4%5Dtriazino%5B2%2C3-c%5Dquinazolin-2-Ones_pages.pdf
https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-4-(158)-2020/14388
https://vpbm.com.ua/ua/vyipusk-4-(158)-2020/14388


підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Заступник декана по роботі з бакалаврами та 

магістрами спеціальності 226 Фармація, промислова 

фармація  

12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення:  

12.1. Патент на корисну модель Україна, МПК (2016.01) 

A61K 

31/00 C07D 255/04 (2006.01) C07D 239/72 (2006.01) 

1,2,2-ТРИМЕТИЛ-3-(3-R-2-ОКСО-2Н-

[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-с]ХІНАЗОЛІН-6-

ІЛ)ЦИКЛОПЕНТАН-1- КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЩО 

ПРОЯВЛЯЮТЬ ГІПОГЛІКЕМІЧНУ АКТИВНІСТЬ / 

Воскобойнік О.Ю., Жернова Г.О., Тржецинський С.Д., 

Коваленко С.І.; заявник та патентовласник Запорізький 

державний медичний університет. – №  111522;  заявл. 

26.010.2015; опубл. 10.05.2016 , Бюл.№ 

9. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewd

etails&IdClaim=223032  

12.2. Патент на корисну модель Україна, МПК C07D 

253/06 (2006.01). Заміщенні [2-(3-R-1H-[1,2,4]триазол-5-

іл)феніл]аміни, що проявляють гіпоглікемічну 

активність / Холодняк С.В., Жернова Г.О., Шабельник 

К.П., Антипенко Л.М., Тржецинський С.Д., Коваленко 

С.І., Білий А.К.; заявник та патентовласник Запорізький 

державний медичний університет. – № 94667; заявл. 

02.06.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 

22. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=view

details&IdClaim=206686  

12.3. Патент на корисну модель,  Україна, МПК 

(2012.01) G01N 33/00. Спосіб діагностики ендогенної 

інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз 

легень / Шальмін О.С., Разнатовська О.М., Жернова 

Г.О.; заявник та патентовласник Запорізький державний 

медичний університет. – № 74506; заявл. 28.05.2012; 

опубл. 25.10.2012, Бюл. № 

20. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=view

details&IdClaim=179346  

12.4. Патент на корисну модель, Україна, МПК (2012.01) 

G01N 33/00. Спосіб оцінки адаптаційно-

пристосувальних реакцій організму у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз /Шальмін О.С., 

Разнатовська О.М., Жернова Г.О.; заявник та 

патентовласник Запорізький державний медичний 

університет. – № 74508; заявл. 28.05.2012; опубл. 

25.10.2012, Бюл. № 

20. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=view

details&IdClaim=179348  

12.5. Патент на корисну модель, Україна, МПК (2012.01) 

G01N 33/00. Спосіб оцінки тяхкості перебігу ВІЛ/СНІД-

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223032
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223032
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=206686
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=206686
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179346
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179346
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179348
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179348


асоційованого туберкульозу / Шальмін О.С., 

Разнатовська О.М., Ясінський Р.М., Жернова Г.О.; 

заявник та патентовласник Запорізький державний 

медичний університет. – № 74509; заявл. 28.05.2012; 

опубл. 25.10.2012, Бюл. № 

20. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=view

details&IdClaim=179349  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

фармацевтичної хімії / Г.О.Прозорова, Л.В.Висоцька, 

В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, Є.А.Редькіна. –

  Миколаїв:МКУ, 2020. [електронний ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

фармацевтичної біотехнології / Г.О.Прозорова, 

А.В.Дуднік, І.В.Назаренко.  Миколаїв: Іліон, 2020. 

[електронний ресурс].  

13.3. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

мікробіології / Г.О.Прозорова, А.В.Дуднік, 

І.В.Назаренко. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.4. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

біофармації/ Г.О.Прозорова, А.В.Дуднік, І.В.Назаренко 

Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років:  

Працювала інженером-хіміком відділу охорони 

навколишнього середовища Запорізького абразивного 

комбінату з 30.11.2004 р. по 30.03.2006 р. Працювала на 

посаді молодшого наукового співробітника Центральної 

науково-дослідної лабораторії Запорізького державного 

медичного університету з 16.07.2007 року.переведена на 

посаду спеціаліста 1 категорії навчальної науково-

виробничої лабораторії Запорізького державного 

медичного університету з 01.07.2012 року. 

Нечипоренк

о Валентина 

Тихонівна 

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат  техн

ічних наук 

(диплом 

кандидата наук 

ТН №089008 

від 09.04.1986 

р. ). 

Спеціальність 

05.17.14 –

  хімічний опір 

матеріалу та 

захист від 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Завідувач кафедри Технології харчування ВНЗ 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179349
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=179349


корозії. Тема 

дисертації: 

«Розробка 

цинкоскла-

дових систем, 

покриттів і 

технології 

захисту 

деталей 

обладнання 

харчових 

виробництв»   

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» з 01.10.2002 по 28.04.2006 р., а з 01.09.2007 по 

09.08.2009 обіймала посаду проректора з навчально-

методичної роботи.  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

неорганічної хімії / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, 

Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

аналітичної хімії / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, 

Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.3. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

фізичної та колоїдної хімії / В.Т.Нечипоренко, 

Н.І.Новосад, Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. 

[електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: Працювала старшим науковим 

співробітником Українського науково-дослідного 

інституту технологій суднобудування з 13.09.1986 р. 

Призначена на посаду провідного наукового 

спіробітника Українського науково-дослідного 

інституту технологій суднобудування з 01.11.1991 р. 

Переведена на посаду керівника групи – провідного 

наукового співробітника з 01.03.1996 р.  

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років:  

18.1. Наукове консультування співробітників ПКВО 

«Фармація» у форматі науко-практичних семінарів у 

2018-2020 рр. (договір № 143-03/06/18 від 04.06.2018). 

Новосад 

Наталія 

Іванівна   

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат 

технічних 

наук  (диплом 

кандидата наук 

, 25.06.1980 р.) 

Спеціальність 

05.18.14 – 

холодильна 

технологія 

харчових 

продуктів Тема 

дисертації: 

«Дослідження 

впливу деяких 

чинників на 

лежкість яблук 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. З 29.12.2000 по 11.03.2002 року займала посаду 

начальника відділу кадрів ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». З 26.09.2003 

року займала посаду декана соціально-правового 

факультету ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 



при 

холодильному 

зберіганні» 

розвитку людини «Україна», а з 28.01.2005 р. переведена 

на посаду декана загально-гуманітарного факультету, 

яку займала до 25.08.2010 року.  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

неорганічної хімії / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, 

Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

аналітичної хімії / В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, 

Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс].  

13.3. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

біологічної хімії / Н.І.Новосад, В.Т.Нечипоренко, 

Г.О.Прозорова. Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний 

ресурс]. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: Працювала на посаді молодшого 

наукового співробітника проблемної лабораторії 

хагальної та холодильної технології Ленінградського 

інституту технологічної і холодильної промисловості з 

1977 року. Прийнята на посаду старшого інженера 

Миколаївської філії Київського ГПІ 

«Укргіпроплодоовочгосп» з 16.08.1982 р. Переведена в 

інститут «Миколаївагропроект» з 30.06.1986 р.  

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років:  

18.1. Наукове консультування співробітників ПКВО 

«Фармація» у форматі науко-практичних семінарів у 

2018-2020 рр. (договір № 143-03/06/18 від 04.06.2018). 

Назаренко 

Інна 

Валеріївна 

Доцент 

кафедри 

фармації 

Кандидат 

сільськогоспод

арських наук , 

спеціальність – 

06.02.01 –

розведення та 

селекція. Тема 

дисертації: 

«Підвищення 

ефективності 

гібридизації в 

свинарстві 

шляхом 

ротаційної 

зміни 

плідників».   Д

оцент кафедри 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Nazarenko I. Assessment of management efficiency and 

infrastructure development of Ukraine / I. Lesika, N. 

Bobrovskaa , O. Bilichenkoa // Management Science Letters. 

V. 10. – 2020. – P.3071-

3080. http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020

_152.pdf  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020_152.pdf
http://www.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2020_152.pdf


розведення та 

годівлі с/г 

тварин 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Керівник НДР «Розвиток наукових основ побудови 

інтегрованих систем управління безпечністю і 

екологічністюпродукції АПК України» (державний 

реєстраційний номер 0113U007884).  

10.2. Заступник керівника відділу формування 

контингенту Міжнародного класичного університету 

імені Пилипа Орлика за суміщенням з 31 серпня 2019 

року. (наказ № 68-К від 30 серпня 2019 року).  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Біологія з основами генетики» / 

І.В.Назаренко, Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. Миколаїв: 

МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Стандартизація, сертифікація і метрологія» 

/ І.В.Назаренко, Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. 

Миколаїв: МКУ, 2020[електронний ресурс]. Навчально-

методичний посібник для практичних занять та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Вступ до фаху» / І.В.Назаренко, 

Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. Миколаїв: МКУ, 2020. 

[електронний ресурс].  

16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю:  

16.1. Член регіональної дегустаційної комісії ДП 

«Миколаївстандартметрологія» (довідка № 17-18/2584 

від 02.11.2018 р.  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років:  

Працювала на посаді лабарнта хіміко-бактеріологічного 

аналізу  Снігурівського маслозаводу з 20.08.1982 по 

31.10 1985 р. Працювала на посаді майстра 

Снігурівського ПО ЖКХ з 01.08.1990 р. по 07.10 1993 р. 

Леонтьєв 

Вячеслав 

Вікторович 

  

Кандидат 

сільськогоспод

арських наук, 

спеціальність 

06.02.04 – 

технологія 

виробництва 

продуктів 

тваринництва, 

2012   

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  



10.1. Керівник біохімічної та фітохімічної лабораторії 

кафедри фармації ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика».  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Біологія з основами генетики» / 

І.В.Назаренко, Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. Миколаїв: 

МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Стандартизація, сертифікація і метрологія» 

/ І.В.Назаренко, Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. 

Миколаїв: МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

13.3. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Вступ до фаху» / І.В.Назаренко, 

Г.О.Прозорова, В.В.Леонтьєв. Миколаїв: Іліон, 2020 

[електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: Працював на посаді лікаря-

лаборанта клініко-біохімічної лабораторії Миколаївської 

центральної районної лікарні з 08.07.1996 року. 

Працював на посаді головного ветеринарного лікаря 

підприємства ТОВ «Миколаївптахопром». Працював на 

посаді головного ветеринарного лікаря СП 

«Миколаївська птахофабрика» з 14.01.2000 року. 

Працював молодшим науковим співробітником 

Хнрсонського державного аграрного університету з 

01.08.2001 року. Працював лікарем-лаборантом 

клінічної лабораторії санаторію-профілакторію 

«Парус».  

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років:  

18.1. Наукове консультування співробітників ПКВО 

«Фармація» у форматі науко-практичних семінарів у 

2018-2020 рр. (договір № 143-03/06/18 від 04.06.2018). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Дудник  

Андрій 

Васильович   

  

Кандидат 

сільскогоспода

рських наук 

(диплом ДК 

№040381 від 

12.04.2007р.). 

Спеціальність 

06.01.09 – 

рослинництво 

Тема 

дисертації: 

«Формування 

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Керівник студентського наукового гуртка «Atropa 



продуктивності 

сортів та 

гібридів 

соняшнику на 

різних 

агротехнічних 

фонах з 

використанням 

біостимуляторі

в росту в 

умовах 

південного 

Степу 

України» 

Доцент 

кафедри 

грунтознавства 

та агрохімії 

(атестат 

доцента 12ДЦ 

№031305 від 

29.03.2012 р.) 

belladonna» кафедри фармації ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» з 2018 

року по теперішній час.  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Органічна хімія» / 

А.В.Дудник,  Г.О.Прозорова, В.Т.Нечипоренко, 

Н.І.Новосад. Миколаїв: МКУ, 2020 [електронний 

ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Ресурсознавство лікарських рослин» / 

А.В.Дудник, Г.О.Прозорова,  І.В.Назаренко, 

В.В.Леонтьєв. Миколаїв: МКУ, 2020 [електронний 

ресурс].  

13.3. Методичні рекомендації щодонаписання курсових 

робіт з фармакогнозії: методичні вказівки / 

Л.В.Висоцька, Г.О.Прозорова, А.В.Дуднік. Миколаїв: 

МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років:  

Працював на посаді головного агронома ПСП «Прогрес» 

з 31.03.1999 р. по 07.07.1999 р. Працював на посаді 

старшого інженера з руху товарів сервісу клієнтів 

Південно-Миколаївської філії з 23.12.2002 р. по 

29.04.2003 р.  

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років:  

18.1. Наукове консультування співробітників ПКВО 

«Фармація» у форматі науко-практичних семінарів у 

2018-2020 рр. (договір № 143-03/06/18 від 04.06.2018). 

Редькіна 

Євгенія 

Анатоліївна   

Директор 

ПКВО 

«Фармація» 

Кандидат 

фармацевтични

х наук (диплом 

кандидата наук 

ДК № 058282). 

Спеціальність 

15.00.01 – 

технологія 

ліків, 

організація 

фармацевтично

ї справи та 

судова 

фармація. Тема 

дисертації: 

“Розробка 

складу, 

технології і 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Vysotska L. Changes in the Pharmaceutical Market in 

Terms of COVID-19 / V. Lukianchuk, Y. Redkina, 

H.Prozorova, L. Vysotska, T. Ihnatova // Sys Rev Pharm . – 

2020. – V.11(11). – P. 1323-1327.  

1.2. Термогравиметрические исследования 

суппозиториев с клопидогрелем / Е.А. Редькина, В.В. 

Гладышев, Б.С. Бурлака // Рецепт.- 2018.- Т.21, №6.- С. 

779 – 785. (Наукометричне іноземне видання – УП 

“Професійні 

видання”(Мінськ) https://elibrary.ru/item.asp?id=36533781

  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36533781
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533781


дослідження 

ректальних 

супозиторіїв 

антиагрегантно

ї дії з 

клопідогрелем

”   

2.1. Вивчення цінової кон’юнктури вітчизняного ринку 

антиагрегантів / Є.А. Редькіна, Н.О. Ткаченко, В.В. 

Гладишев, І.О. Пухальська // Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики.-2017.-

Т.10, №2(24).- С.214 – 

213. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6088  

2.2. Маркетингові дослідження українського ринку 

антиагрегантів / Є.А. Редькіна, Н.О. Ткаченко, В.В. 

Гладишев //Фармацевтичний журнал.-2016.-№3-4.-С.12-

15. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2016_3-4_4  

2.3. Вивчення впливу допоміжних речовин на 

вивільнення клопідогрелю з ректальних супозиторіїв / Є. 

А. Редькіна, В. В. Гладишев, Б. С. Бурлака, І. О. 

Пухальська // Актуальні питання фармацевтичної і 

медичної науки та практики.-2018.-Т.11, №1(26).- С.74- 

78. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7848  

2.4. Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних 

речовин на вивільнення клопідогрелю з ректальних 

супозиторіїв / Є. А. Редькіна, В. В. Гладишев, Б. С. 

Бурлака, І. Л. Кечин // Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики.-2018.-

Т.11, №2(27).- С.185- 189. (Фахове видання.  

2.5. Изучение структурно-механических свойств 

суппозиториев с клопидогрелем / Е.А. Редькина, В.В. 

Гладышев, Б.С. Бурлака // Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики.- 2018.-

Т.11, №3(28).- С.281- 

285. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8974  

10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

10.1. Виконує обов’язки директора ПКВО «Фармація» з 

2011 року по теперішній час.  

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування:  

13.1. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

фармацевтичної хімії / Г.О.Прозорова, Л.В.Висоцька, 

В.Т.Нечипоренко, Н.І.Новосад, Є.А.Редькіна. –

  Миколаїв: МКУ, 2020. [електронний ресурс].  

13.2. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Фармацевтичне та медичне 

http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6088
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pharmazh_2016_3-4_4
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7848
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8974


товарознавство» / Є.А.Редькіна, Л.В.Висоцька. – 

Миколаїв: МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

13.3. Навчально-методичний посібник для практичних 

занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та 

меркетинг» / Є.А.Редькіна, Л.В.Висоцька. – Миколаїв: 

МКУ, 2020 [електронний ресурс].  

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років: З 11.09.2006 р. працювала на посаді 

фармацевта ПП Черняк Л.Г., ПП Болотова І.С. З 

16.02.2010 р. прийнята на посаду заступника завідувача 

аптеки №1 ТОВ «Прима-Фарм».  Займає посаду 

директора ПКВО «Фармація» з 28.12.2011 р.  

Шмалько  

Олександр  

Олександров

ич 

Доцент  ка

федри 

фармації, 

фармаколог

ії, 

медичної, 

біоорганічн

ої та 

біологічної 

хімії ЧНУ 

ім. Петра 

Могили 

Кандидат 

фармацевтични

х наук (диплом 

кандидата наук 

ДК №045876 

від 01.02.2018 

р.) 

Спеціальність 

15.00.01 – 

технологія 

ліків, 

організація 

фармацевтично

ї справи та 

судова 

фармація. Тема 

дисертації: 

«Розробка 

складу та 

технології 

фітосиропу 

гепатопротекто

рної та 

жовчогінної 

дії»   Заслужен

ий працівник 

охорони 

здоров’я 

України 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus абоWebofScienceCoreCollection:  

1.1. Shmalko O. O.  Researches on pharmaceutical 

development of solid gelatin capsules with dried multiple 

component extract of antiphlogogenic, diuretic and 

choleretic action O. O. Shmalko, L. I. Vyshnevska // Annals 

of Mechnikov institute. – 2019. – № 2. – С. 39-

43. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2019_2_9  

1.2. Shmalko O. O. Development of methods of quality 

control for the complex herbal extract of “Cholophyt” syrup 

// Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (6). – с. 95-100: 

(індексується: CNKI, Chemical Abstract Services (США), 

SCOPUS, EMBASE, SCIMAGO, Индийская научная 

аннотация, HINARI DOAJ, Open J Gate, Genomics Journa

lseek Исследователь, Google). https://dspace.nuph.edu.ua/b

itstream/123456789/16179/1/development-of-methods-of-

quality-control-for-the-complex-herbal-extract-of-cholophyt-

syrup.pdf  

1.3. Шмалько О. О. Дослідження з вивчення 

ефективності антимікробних консервантів у розробці 

складу комбінованого сиропу / О. О. Шмалько, Л. І. 

Вишневська, О. П. Стрілець, В. К. Яковенко // 

ScinceRise: Pharmaceutical Science. – 2016. – Vol. 2, № 2 

(2). – С. 4-9.: (індексується: IndexCopernicus, CrossRef, 

РІНЦ, WorldCat, Ulrich‘s Periodicals Directory, BASE, Res

earchBib, Directory Indexing of International Research Jour

nals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Acade

mic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Ro

meo). https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1661

1/1/75985-161317-1-PB.pdf  

1.4. Технологічні дослідження з розробки основи 

коригованої лікарської форми / Вишневська Л. І., 

Шмалько О. О., Яковенко В. К., В. А. Мегалінський. 

ScinceRise. – 2016. – Vol. 4, № 4 (4). – с. 4-9: 

(індексується:IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, 

WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, 

ResearchBib, Directory Indexing of International Research 

Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open 

Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, 

Sherpa / Romeo). http://nuph.edu.ua/wp-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Shmalko%20O$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000019
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000019
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ami_2019_2_9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Shmalko%20O$
http://scholar.cnki.net/webpress/brief.aspx?dbcode=SJZZ&tdsourcetag=s_pctim_aiomsg
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16179/1/development-of-methods-of-quality-control-for-the-complex-herbal-extract-of-cholophyt-syrup.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16179/1/development-of-methods-of-quality-control-for-the-complex-herbal-extract-of-cholophyt-syrup.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16179/1/development-of-methods-of-quality-control-for-the-complex-herbal-extract-of-cholophyt-syrup.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16179/1/development-of-methods-of-quality-control-for-the-complex-herbal-extract-of-cholophyt-syrup.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16611/1/75985-161317-1-PB.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/16611/1/75985-161317-1-PB.pdf
http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%9E.%D0%9E..pdf


content/uploads/2015/06/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0

%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1

%8F-

%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

A%D0%B0-%D0%9E.%D0%9E..pdf  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України:  

2.1. Шмалько О.О. Біофармацевтичні та мікробіологічні 

дослідження твердих желатинових капсул із 

багатокомпонентним рослинним сухим екстрактом  / 

Л.І.Вишневська, О.О.Шмалько // Український 

біофармацевтичний журнал, № 2 (59), 2019. – С. 22-

26. https://core.ac.uk/download/pdf/297844411.pdf  

2.2. Шмалько О.О. Дослідження з розробки 

багатокомпонентного екстракту урохолуму сухого та 

його фармакотехнологічних показників / Л. І. 

Вишневська, О. О. Шмалько, Д. П. Солдатов // 

Управління, економіка та забезпечення якості в 

фармації. – 2019. – № 2 (58). – С. 16-21. doi : 

10.24959/uekj.19.19 https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/12

3456789/19971/1/16-21.pdf  

2.3. Шмалько О.О. Орфанні препарати – безнадія чи 

перспектива / О.О.Шмалько // Медичний форум. 

Науковий журнал. – № 10. – 2017. – С. 135-

139. http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/12317/

1/%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%

D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%

D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%

BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%

BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%

BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%

80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B3.pdf  

2.4. Шмалько О.О. Вивчення технологічних 

властивостей лікарської рослинної сировини з метою 

створення сиропу в умовах аптеки / О. О. Балута, 

О.О.Шмалько, Л.І.Вишневська [та ін.] // Сучасні 

досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : 

зб. наук. пр. – Х., 2017. – С. 18–

20. https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11692  

2.5. Shmalko O. O.  The study on the technology of the 

syrup with the hepatotropic and choleretic action / 

О.О.Shmal’ko, L.І.Vyshnevs’ka, Yu.G.Piskovats’kiy, 

V.А.Mehalins’kiy // Вісник фармації. – 2016. – № 3(87). – 

с. 54-57. http://nphj.nuph.edu.ua/article/view/nphj.16.2137  

2.6. Shmalko O. O.  Marketing research of pharmaceutical 

market for the treatment of hepatobiliary system with a 

perspective design of plant-based medicinal product  / L. І. 

Vyshnevska, О. О. Shmalko, V. А. Мehalinskyi 

//Управління, економіка та забезпечення якості в 

фармації. – 2016. – № 4. – С.  62-

66. http://uekj.nuph.edu.ua/article/view/uekj.16.37  

2.7. Shmalko O. O.  The study on the choice of flavours for 

the herbal syrup with the hepatotropic action / О.О.Shmalko, 
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