Науково-педагогічний колектив та студентська спільнота НФаУ
щиро вітають Олену Олександрівну Маміну з 60-річним ювілеєм!
О.О.

Маміна,

доктор

наук,

профессор,

фармацевтичних
професор

кафедри

колоїдної

хімії,

Харківського
інституту
Захистила

фізичної

та

випускниця
фармацевтичного

з

відзнакою

кандидатську

(1980).

дисертацію

«Дисоціація та сольватація мурашиної,
оцтової та бензойної кислот у сумішах
вода-етиленгліколь

при

різних

температурах» за фахом 02.00.04 –
фізична

хімія

(1985);

докторську

дисертацію «Розробка та удосконалення методів аналізу органічних
лікарських речовин загального дослідження при проведенні судово-медичних
експертиз» за фахом 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2008).
О.О. Маміна працювала: асистентом кафедри токсикологічної хімії
(1985-1988); старшим науковим співробітником кафедри токсикологічної
хімії (1989-1991); доцентом кафедри токсикологічної хімії (1992-2003);
доцентом кафедри фармацевтичної хімії (2004-2011), професором кафедри
фармацевтичної хімії (2011-2014), професором кафедри фундаментальної та
мовної підготовки (2014-2016), професором кафедри фізичної та колоїдної
хімії (з 2016 р.).
Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації: Н.М. Бондар
«Хіміко-токсикологічне дослідження амлодипіну» (2006), О.В. Ковальська
«Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину» (2013), А.М. Лебедин
«Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропіраміну гідрохлориду» (2016).
О.В. Ковальська (к.фарм.н., асистент кафедри неорганічної хімії НФаУ) та

А.М. Лебедин (к.фарм.н., асистент кафедри організації і економіки фармації
НФаУ) активно продовжують наукову діяльність.
Видавнича та наукова діяльність: О.О. Маміна є співавором 9
навчальних посібників та конспектів лекцій; має більш 200 наукових та
науково-методичних робіт, опублікуваних у вітчизняних та іноземних
журналах, які входять до різноманітних науково-метричних баз: Scopus, Web
of Science, Google Scholar, РИНЦ, CrossRef Metadata Search. За результатами
наукових досліджень розроблено 7 патентів, 7 інформаційних листів та 5
методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.
Напрями

наукових

досліджень:

хіміко-токсикологічний

аналіз

біологічно активних речовин та фармацевтичних препаратів, розробка
фізико-хімічних методів аналізу штучних харчових барвників. Результати
хіміко-токсикологічних досліджень впроваджено в практичну діяльність
відділень

судово-медичної

токсикології

Харківського;

Полтавського;

Кіровоградського, Дніпропетровського та Чернівецького бюро судовомедичної експертизи, а також в навчальний процес кафедр Запорізького
державного медичного університету, Київського медичного університету,
Харківського

національного

медичного

університету

та

Львівського

національного медичного університету ім. Данила Галицького.
О.О. Маміна активно співпрацює при проведенні сучасних наукових
досліджень ВЕРХ-, ГРХ-, ГРХ/МС-методами з провідними науковими
центрами: НВФ «Аналітика» (на базі Інституту монокристалів НАН
України), ХОБСМЕ (Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи),
ХНЦВЕ (Харківський науковий центр військової екології).
О.О. Маміна має більше 30-ти років педагогічного стажу. У період 19852016 рр. читала лекції та проводила практичні заняття з токсикологічної
хімії,

фармацевтичної

хімії,

стандартизації

лікарських

засобів

та

фармацевтичної броматології, а також викладала фармацевтичну хімію та
фармацевтичну броматологію англійською мовою (сертифікат з володіння
англійською мовою Лингвістичного центру факультету іноземних мов ХНУ

ім.

Каразіна).

Брала

участь

у

створенні

методичного

блоку

з

токсикологічної хімії, який складався з типових та робочих програм,
побудованих за кредитно-модульною системою, навчальних посібників,
методичних рекомендацій, збірника тестів, білетів вихідного контролю
знань студентів, лабораторних журналів. Складала та рецензувала тести до
екзамену «Крок-2» для виміру показників якості фахової компоненти з
токсикологічної хімії. Співавтор типових навчальних програм з дисциплін
«Токсикологічної хімії» та «Експрес-аналіз гострих інтоксикацій» для
спеціальності «Фармація» та «Основи токсикології» для спеціальності
«Технологія фармацевтичних препаратів» за кредитно-модульною системою
організації навчального процесу. Нею розроблено методичний блок із
спеціалізації «Хіміко-токсикологічний аналіз».
У теперішній час читає лекції та проводить лабораторні і практичні
заняття для студентів 2 та 3 курсів факультетів «Фармація», «Біотехнологія»,
«Клінічна фармація» з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія».
О.О. Маміна постійно здійснює керівництво науковою роботою
студентів. У період 1991-2013 рр. під її керівництвом захищено 76
дипломних робіт вітчизняними та іноземними студентами за тематикою хіміко-токсикологічні

дослідження

лікарських

препаратів.

Результати

досліджень неодноразово висвічувались у всеукраїнських та міжнародних
наукових конференціях, публікувались у вітчизняних журналах. Деякі
студенти, які виконували дипломні роботи, у теперішній час є досвідчинними
викладачами та науковцями: О.В. Лозова (Дульцева) - к.фарм.н., доцент
кафедри нормальної фізіології, медичної біології та біологічної хімії ПВНЗ
Київського медичного університету, О.В. Антоненко - к.фарм.н., доцент
кафедри неорганічної хімії НФаУ, Г.О. Бур'ян - к.фарм.н., доцент кафедри
фармацевтичної хімії НФаУ.
О.О. Маміна постійно підвищує свою кваліфікацію на курсах підвищення
кваліфікації професорів, доцентів та старших викладачів на базі ІПКС НФаУ, а
також приймає участь у наукових конференціях, семінарах.

Громадська робота: комісії з контролю виконання рішень, прийнятих
Вченою радою університету (2010-2017). Виконувала обов’язки заступника
декана (1987-1992).
Нагороджена: Почесними грамотами НФаУ (2002, 2009, 2012),
ХОДА

(2017).

За

вагомий

внесок,

у

розвиток

університету,

фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та
країн світу, зміцнення матеріально-технічної бази університету ім'я
О.О. Маміної внесено до "Золотої книги пошани" (2010).

