Науково-педагогічний колектив та студентська спільнота НФаУ
щиро вітають Кіреєва Ігоря Володимировича з Днем народження!
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Національного фармацевтичного університету.
Кіреєв Ігор Володимирович - народився 26 жовтня
1962 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
У 1979 році вступив до Харківського медичного
інституту, який закінчив в 1985 році за спеціальністю
лікувальна справа. Під час навчання працював в лікарні.
Брав участь у роботі студентських наукових гуртків з хірургії, неврології та
анестезіології - реаніматології .
У 1992 році вступає до аспірантури по кафедрі фармакотерапії
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захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічна активність
7,8 дизаміщених 3- метилксантина».
У 2001 році захищає докторську дисертацію на тему: «Оптимізація
створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і
анельованих похідних ксантину». Продовжує роботу в Національному
фармацевтичному університеті на кафедрі фармакотерапії, з 2004-2008 рік на кафедрі клінічної лабораторної діагностики. З 2008 року продовжує
роботу на кафедрі фармакотерапії, яку очолює з вересня 2011 року.
У 2001 році закінчив Національний фармацевтичний університет за
спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізор. У 2015 р.
продовжує освіту в Національному фармацевтичному університеті за
спеціальністю «Педагогіка вищої школи», та отримав кваліфікацію магістр з
педагогіки, а в 2016 році - за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»,
та отримав кваліфікацію менеджер з адміністративної діяльності.

Регулярно бере участь у науково – практичних семінарах та
конференціях України та світу, у тому числі: США, Нідерланди, Бельгія,
Франція, Сербія, Іспанія, Португалія, Італія, Естонія, Монголія, Турція,
Фінляндія, Польща, Хорватія та ін. Є членом Міжнародної фармацевтичної
федерації, Європейського товариства кардіологів. Регулярно робить доповіді
на конференціях у країнах СНГ: Білорусь, Туркменістан, Киргизстан,
Азербайджан, Арменія, Грузiя, Казахстан, Таджикистан, та ін. З метою
впровадження європейського досвіду в освітній процес в Національному
фармацевтичному університеті проф. Кіреєв І.В. щорічно організовує для
здобувачів вищої освіти проходження ознайомчої медичної практики в
Варшавському медичному університеті.
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фармацевтичної активності вперш синтезованих сполук та екстрактів з
рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії у
лікуванні хворих.
Має вищу кваліфікаційну категорію з «Терапії». За час медичної
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лікування хворих, цікавиться останніми досягненнями в області діагностики,
лікування та профілактики терапевтичних захворювань.
Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції за
участю міжнародних спеціалістів з країн Східної та Західної Європи, країн
СНГ та Азії «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення
лікарських засобів».
Автор та співавтор понад 281 наукових праць, серед них – 8 патентів,
понад 50 науково-методичних рекомендацій. Підготував 2-х кандидатів наук.
На даний час є науковим консультантом виконання 2 докторських дисертацій
та науковим керівником виконання 4 кандидатських дисертацій.

