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У виданні надана інформація про докторські та
кандидатські дисертації, захищені співробітниками університету
за період 1995-2017 роки.

Вступ
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
(докторів і кандидатів наук) є одним із головних стратегічних
напрямків діяльності університету із забезпечення якісно
вищого рівня педагогічного потенціалу. Випереджальні темпи
підготовки кадрів вищої кваліфікації спрямовані на
забезпечення кадрових потреб університету на тривалу
перспективу та створення потужного інтелектуального
потенціалу викладачів і науковців.
Підготовка докторів і кандидатів наук проводиться з метою
своєчасного поповнення професорсько-викладацького колективу
університету, а також для нових фармацевтичних факультетів,
практичної фармації, фармацевтичної промисловості України та
іноземних держав.
При університеті функціонують аспірантура, докторантура,
спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) наук.
Особливо інтенсивна робота проводиться ректоратом та
науково-дослідною частиною по підбору талановитої молоді для
підготовки кандидатур до вступу в аспірантуру, а також з
удосконалення кадрової політики з підготовки резерву докторів
наук з числа кандидатів наук віком від 25 років до 45 років.
Робота викладачів університету над докторськими та
кандидатськими дисертаціями є найбільш ефективною формою
виконання науково-дослідної роботи, яка включає рішення
наукової проблеми або наукового напрямку наукових
досліджень.
За період 1995-2017 роки захищено 133 докторські та 683
кандидатські дисертації, а саме по роках:

Рік

Клькість захищених дисертацій
докторські

кандидатські

1995

1

8

1996

5

17

1997

2

17

1998

1

19

1999

7

16

2000

3

9

2001

1

25

2002

4

27

2003

4

24

2004

8

33

2005

2

22

2006

4

20

2007

2

39

2008

4

42

2009

14

48

2010

5

59

2011

7

30

2012

9

34

2013

18

39

2014

7

37

2015

5

34

2016

12

47

2017

8

37

Всього

133

683

5

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 1995 році
№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
(науковий керівник або
консультант)

Докторські дисертації (всього – 1)
15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
1 Бертуліс
Альберта
Пяткович,

Розробка трансдермальних лікарських препаратів
для використання в радіології
(наук.
консультант
–
д.фарм.н.,
проф.
Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

Кандидатські дисертації (всього – 8)
14.00.25-фармакологія (медичні науки)
1 Колотєва
Людмила
Василівна,
каф. фармакотерапії та
фармакокінетики

2 Плющ Сергій
Іванович,
каф. фармакології та
каф. клінічної фармації

Фармакологічна активність 5сульфамоїлзаміщених орто-галогенбензойної та
фенілантранілової кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Експериментальне обгрунтування застосування
похідних D-(+)-глюкозаміну при термінальних
станах
(наук. керівники –
д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.,
д.мед.н., проф. Зупанець)

14.03.05-фармакологія (фармацевтичні науки)
3 Вахніна Наталія
Генадіївна,
каф. фармакотерапії та
фармакокінетики

4 Таран Андрій
Вікторович,
каф. фармакотерапії та
фармакокінетики

Вивчення фармакологічної активності похідних
амідів дикарбонових кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Самура Б.А.)
Фармакологічна активність сульфамоїльних
похідних галоїдбензойної та фенілантранілової
кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Самура Б.А.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
5

Андрєєва
Світлана
Вікторівна,
каф. аптечної
технології ліків

Розробка складу та технології лікувальнопрофілактичних кремів з ліпофільним
екстрактом квіткового пилку
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
6

Алексєєва
Тетяна
Вікторівна,
каф. фармацевтичної
хімії

7

Лабузова Яна
Анатоліївна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

8

Ускова
Світлана
Іванівна,
каф. фармакогнозії

Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна
активність похідних тіазоліл-2-амідів щавлевої
та малонової кислот
(наук. керівник – д.х.н., проф. Трескач В.І.)
Синтез, реакційна здатність та біологічна
активність похідних фталамінової кислоти
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Кабачний В.І.)
Вивчення біологічно активних речовин деяких
рослин роду карагана та персективи їх
використання
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 1996 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 5)
14.00.25 - фармакологія (біологічні науки)
1.

Дралкин Андрій
Владиславович,
каф. фармакотерапії
та фармакокінетики

Перспективи пошуку протизапальних ті
хіміотерапевтичних препаратів в ряду похідних
арил карбонових кислот та пятичленних
гетероциклів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Самура Б.А.)

14.00.25 - фармакологія (медичні науки)
2.

Півненко
Владимир
Григорович,
каф. патологічної
фізіології

Нестероїдні антифлогістики – імунокоректори в
комплексній терапії ендогенних увеїтів
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
Березнякова А.І.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
3.

Буднікова
Тетяна
Миколаївна,
каф. аптечної
технології ліків

4.

5.

Денсмаагійн
Дунгедорж,

Розробка складу та технології твердих
лікарських форм на основі фенольного
гідрофобного препарату прополісу
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Тихонов О.І.)

каф. фармакогнозії,
каф. організації
економіки фармації

Створення лікарських препаратів на основі
фітохімічного вивчення деяких видів найбільш
розповсюджених рослин, що використовуються
в народній медицині Монголії
(наук. консультанти –
д.фарм.н., проф. Павлій О.І.,
д.фарм.н., проф. Дмітрієвський Д.І.)

Шаповалова
Вікторія

Створення дитячих лікарських форм на основі
відомих фармакологічних субстанцій

Олексіївна,
каф. органічної хімії,
управління та
економіки фармації

(наук. консультанти –
д.фарм.н., д.х.н., проф. Черних В.П.,
д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

Кандидатські дисертації (всього – 17)
14.00.25-фармакологія (медичні науки)
1

Мансур Марван,
каф. клінічної фармації

2

Паскевич Ольга
Іванівна,
каф. патологічної
фізіології

Експериментальне обгрунтуваннязастосування
глюкозаміну при травматичних пошкодженнях
рогівки
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
Пошук та фармакологічне дослідження
біологічно активних сполук, що проявляють
гемо статичну дію
(наук. керівник – д.мед.н., проф..
Березнякова А.І.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
3

Коваленко
Світлана
Миколаївна,
каф. органічної хімії,
каф. заводської
технології ліків

4

Колесник
Володимир
Степанович,
каф. аптечної
технології ліків

5

Левковський
Володимир
Миколайович,
каф. аптечної
технології ліків

6

Літка Вікторія
Вікторівна,
каф. аптечної
технології ліків

7

Тихонова

Глісульфазид: розробка оптимальних
технологій та методик стандартизації субстанції
та лікарських форм
(наук. керівники –
д.фарм.н., д.х.н., проф. Черних В.П.;
д.фарм.н.,проф. Єгоров І.А.)
Технологія створення ранозагоюючих мазей на
основі протимікробних препаратів та
протеолітичних ферментів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка складу та технології сублінгвальних
таблеток з фенольним гідрофобним
препеаратом прополісу та їх дослідження
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка технології і дослідження лікарської
форми з ферментною субстанцією квіткового
пилку
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка сладу та технології гранул для

Світлана
Олександрівна,
каф. аптечної
технології ліків

8

Черненко
Віталій
Петрович,
каф. аптечної
технології ліків

9

Яковенко Лілія
Іванівна,
каф. аптечної
технології ліків

лікування коронавірусних кишкових інфекцій у
дітей
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Розробка складів, технології та дослідження
косметичних засобів з фенольним гідрофільним
препаратом
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка складу та технології таблеток з
гідрофільним препаратом прополісу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15.00.04- органінізація та економіка фармації
(фармацевтичні науки)
10

Чорнуха Віталій
Миколайович,
каф. організації та
економіки фармації

Вдосконалення ціноутворення на лікарські
засоби, що виготовляються аптеками
індивідуально та в умовах малих
фармацевтичних виробництв
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Немченко А.С.)

15.00.05-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
11

Боряк Людмила
Іванівна,
каф. органічної хімії

12

Джуманазаров
Ахмет Абдурахманович,

Сукцифенат та його структурні аналоги:
синтез, фізико-хімічні властивості та
біологічна активність
(наук. керівник – д.х.н., д.фарм.н., проф.
Черних В.П.)
Хіміко-токсикологічне дослідження кордарона
(наук. керівник – д.х.н., проф. Болотов В.В.)

каф. токсикологічної
хімії

13

Криворучко
Олена
Вікторівна,

Фармакогностичне вивчення смородини чорної
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)

каф. фармакогнозії

14

Радько Олена
Вікторівна,

Фармакогностичне вивчення деяких видів роду
Вільха

каф. ботаніки

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Сербін А.Г.)

15.00.05-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(хімічні науки)
15

Горячий
Володимир
Дмитрович,
каф. органічної хімії

16

Костіна Тетяна
Анатоліївна,
каф. аналітичної хімії

17

Петухова Ірина
Юріївна,
каф. аналітичної хімії

Арилсульфоногідразиди глутарової кислоти та
їх функціональні похідні: синтез, реакційна
здатніст, фізико-хімічні та біологічні
властивості
(наук. керівник – д.х.н., д.фарм.н., проф.
Черних В.П.)
Синтез, реакцій на здатність та біологічна
активність похідних о-галогенбензойної та Nфенілантранілової кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Гайдукевич О.М.)
Розробка твердо контактного тіамін
селективного електроду і аналіз на його основі
лікарських форм, що містять тіаміну бромід
(наук. керівники –
д.фарм.н., проф. Гайдукевич О.М.;
к.х.н.,доц. Зареченський М.А.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 1997 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 2)
14.03.07-фармакологія (медичні науки)
1 Гладченко Олег
Михайлович,
каф. фармакотерапії
та фармакокінетики

Перспективи пошуку діуретичних і
протизапальних засобів у ряду похідних
малонової та оксамінової кислот
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Самура Б.А.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
2 Бондар
Володимир
Степанович,
каф. токсикологічної
хімії

Дослідження та удосконалення допоміжних
процесів при виробництві готових лікарських
засобів
(наук. консультанти –
д.фарм.н., проф. Тимофєєв В.В.;
д.фарм.н., проф. Болотов В.В.)

Кандидатські дисертації (всього – 17)
14.03.07-фармакологія (медичні науки)
1

Зайченко
Ганна
Володимирівна,

Фармакологічне вивчення токолітика венттоколу
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)

каф. фармакології

14.03.07-фармакологія (фармацевтичні науки)
2

Набока Ольга
Іванівна,

Фармакологічна активність модифікованих
ізофлавоноїдів та хромонів
каф. біохімії,
(наук. керівники –д.б.н., проф. Вороніна Л.М.,
каф. фармакотерапії та
д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
фармакокінетики

3

Сенюк Ігор
Валерійович,
каф. біохімії,

Фармакологічні властивості препаратів із буряка
звичайного

каф. фармакотерапії та
фармакокінетики

(наук. керівники –д.б.н., проф. Вороніна Л.М.,
д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
4

Ткачук Ірина
Олексіївна,
каф. аптечної
технології ліків

5

Халєєва Олена
Леонідівна,
каф. фармацевтичної
технології та
фармакології

6

Циганкова
Вікторія
Олександрівна,

Розробка складу та технології сиропу із
продуктами бджільництва для вживання у
дитячий практиці
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка складу, технології та методів оцінки
якості комбінованої мазі з антимікотичною дією
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Перцев І.М.)
Розробка технології антиканцерогенного
медичного препарату каротиноїдів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

7

Яковенко
Володимир
Костянтинович,

Розробка сладу та технології супозиторіїв з
фенольним гідрофільним препаратом прополісу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

каф. аптечної
технології ліків

15.00.04- органінізація та економіка фармації
(фармацевтичні науки)
8

Ахмад Ольга
Василівна,
каф. управління та
економіки фармації

9

Панфілова
Ганна
Леонідівна,
каф. організації та
економіки фармації

10 Хоменко Віктор
Миколайович,
каф. управління та
економіки фармації

Дослідження ринку ферментних препаратів, які
поліпшують процеси травлення
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)
Розробка методологічних підходів до
вдосконалення медикаментозної допомоги
онкологічним хворим абдомінального та
проктологічного профілю за умов страхової
медицини
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Дослідження стану та перспектив лікарського
забезпечення населення недержавними
підприємствами в умовах ринку
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

11 Шаповалов
Валерій
Володимирович,
каф. органічної хімії,
каф. управління та
економіки фармації

Розробка науково-практичних основ в
організації та проведенні судової хімікофармацевтичної експертизи лікарських засобів
(наук. керівники –
д.х.н., д.фарм.н., проф. Черних В.П;
д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

15.00.05-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
12 Мартинов
Артур
Вікторович,
каф. органічної хімії.
каф. мікробіології

13 Упир Лариса
Володимирівна,

Обгрунтування хімічного синтезу біологічно
активних речовин з векторною
протипухлинною та противірусною активністю
(наук. керівники –
д.фарм.н., д.х.н., проф. Черних В.П.;
д.мед.н.,проф. Дикий І.Л.)
Фармакогностичне вивчення буряка звичайного
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

каф. фармакогнозії

14 Яременко
Віталій
Дмитрович,
каф. фармацевтичної
хімії

Оксанілові та N-арил (гетерил)-антранілові
кислоти, їх властивості, перетворення та
біологічна активність
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ісаєв С.Г.)

15.00.07-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(хімічні науки)
15 Орленко Інна
Вікторівна,
каф. органічної хімії

16 Сорокіна Інна
Вадимівна,
каф. органічної хімії

Синтез ансамблів циклів та конденсованих
сполук,що містять остов 2Н-[1]бензопірану, на
основі перетворень похідних кумарину, їх
будова та біологічна активність
(наук. керівники –
д.х.н., д.фарм.н., проф. Черних В.П;
д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Синтез, рекційна здатність та біологічна
активність 3-(1Н-бензімідазоліл-2)кумаринів та
їх 2-іміноаналогів
(наук. керівники –
д.х.н., д.фарм.н., проф. Черних В.П;
д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

17 Старчикова
Ірина
Леонідівна,
каф. органічної хімії

Синтез, хімічні перетворення та біологічні
властивості ароїлгідразидів дикарбонових
кислот
(наук. керівник – д.х.н., д.фарм.н., проф.
Черних В.П.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 1998 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 1)
09.00.04 - філософська антропологія та філософія культури
(філософські науки)
1 Чернікова
Валентина
Євгенівна,
каф. гуманітарних
наук

Художня комунікація як об’єкт філософського
дослідження
(наук. консультант – д.філос.н., проф.
Бурова О.К.)

Кандидатські дисертації (всього – 19)
03.00.15 – генетика (біологічні науки)
1 Філіпцова
Ольга
Володимирівна,

Генетико-демографічні процеси в
урбанізованих популяціях східної України

каф. аналітичної хімії

08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг
(фармацевтичні науки)
2 Євтушенко
Олена
Миколаївна,

Дослідження методів формування попиту та
стимулювання збуту фармацевтичної продукції
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у
фармації

3 Скрильова
Наталія
Миколаївна,

Удосконалення управління аптечними
закладами в умовах перехідної економіки
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у
фармації

14.03.05-фармакологія (біологічні науки)
4

Журавель Олена
Володимирівна,

Експериментальне дослідження гепатозахисної
активності ліоліву

каф. фармакології

(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)

15.00.01-технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
5

Доля Галина
Миколаївна,
каф. заводської
технології ліків

6

Живора Наталія
Василівна,
каф. аптечної
технології ліків

7

Калініченко
Тетяна
Володимирівна,

Розробка складу та технології
цукрознижувального препарату Діакамф у
вигляді таблеток
(наук. керівники – д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д.)
Розробка складу та технології мазі з
ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Створення складу та розробка технології
таблеток з бджолиною отрутою
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

8

Кісельова
Наталія
Петрівна,

Розробка сладу та технології настойки листя
горіху грецького
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)

каф. косметології та
аромології

9

Ковтун Юлія
Володимирівна,
каф. аптечної
технології ліків

10 Подорожна
Людмила
Миколаївна,

Розробка технології та дослідження фізикохімічних властивостей ліпофільного екстракту
обніжжя бджолиного
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Розробка складу та технології очної мазі з
фенольним гідрофільним препаратом прополісу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

11 Рубан Олена
Анатоліївна,
каф. заводської
технології ліків,
каф. мікробіології

12 Соколова
Людмила
Володимирівна,

Розроблення складу та технології
протизапальної мазі з гентаміцину сульфатом
та димексидом
(наукові керівники –
д.фарм.н., проф. В.І. Чуєшов,
д.фарм.н., проф. І.Л. Дикий)
Розробка складу та технології інтраназальних
крапель з фенольним гідрофільним препаратом
прополісу

каф. аптечної
технології ліків

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

13 Туляков
Владислав
Олександрович,

Розробка складу і технології препарата
«Глюкапірин для ін’єкцій»
(наук. керівники – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.;
д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. клінічної
фармації,
каф. аптечної
технології ліків

15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
14 Баюрка Сергій
Васильович,
каф. токсикологічної
хімії

15 Марусенко
Наталя
Анатоліївна,

Хіміко-токсикологічне дослідження
Фенікаберану
(наук. керівник – д.х.н., проф. Болотов В.В.)
Пошук нових антитиреоїдних засобів в ряду
похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Українець І.В.)

каф. фармацевтичної
хімії

16 Погосян Олена
Григорівна,

Хіміко-токсикологічне дослідження Фенігідіну
(наук. керівник – д.х.н., проф. Болотов В.В.)

каф. токсикологічної
хімії

17 Рахімова
Марина
Вікторівна,
каф. фармацевтичної
хімії

18 Сидоренко
Людмила
Василівна,

Синтез та вивчення фармакологічної активності
похідних діарил(діалкіл)амідів малонових
кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Безуглий П.А.)
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
похідних 3-аміно-2-оксо-4 гідроксихінолінів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Українець І.В.)

каф. фармацевтичної
хімії

19 Сич Ірина
Анатоліївна,
каф. фармацевтичної
хімії

Синтез, хімічні перетворення та біологічні
властивості похідних аміномалонових кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Безуглий П.А.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 1999 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
1
2
3
Докторські дисертації (всього – 7)
02.00.03 - органічна хімія (хімічні науки)
1

Свєчнікова
Олена
Миколаївна,
каф. аналітичної хімії

2

Шемчук Леонід
Антонович,
каф. органічної хімії

Реакційна здатність, зв'язок стуктура-біологічна
активністьта використання похідних Nфенілаентранілової кислоти та акридину
(наук. консультант – д.фарм.н.,
проф. Гайдукевіч О.М.)
Синтез та хімічні перетворення похідних
глутараінових кислот і гетероциклічних сполук
на їх основі
(наук. консультант – д.х.н., д.фарм.н.,
проф. Черних В.П.)

14.00.25 – фармакологія (медичні науки)
3

Волковой
Валерій
Аркадійович,
каф. патологічної
фізіології

4

Литвинова
Ольга
Миколаївна,
каф. фармакотерапії
та фармакокінетики

Оптимізація створення антиаритмічних засобів
рослинного походження
(наук. консультанти –
д.мед.н., проф. Березнякова А.І.;
д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Оптимізація створення діуретичних та
протизапальних засобів в рядупохідних
сукцинамінової та оксамінової кислот
(наук. консультант –д.фарм.н., проф.
Самура Б.А.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
5

Тихонова
Світлана
Олександрівна,
каф. аптечної

Розробка сладу та технології лікарських
препаратів на основі продуктів бджільництва
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

технології ліків

15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
6

Кисличенко
Вікторія
Сергіївна,
каф. фармакогнозії

7

Комісаренко
Андрій
Миколайович,
каф. фармакогнозії

Фармакогностичне вивчення представників
родини агрусові, брулинні, ранникові і
розробка на їх основі лікарських засобів
(наук. консультант –д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)
Пошук, виділення,хімічне дослідження
природних карденолідів, терпеноїдів,
фенілпропаноїдів та речовин, що їх
супроводжують
(наук. консультант –д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)

Кандидатські дисертації (всього – 16)
14.00.25-фармакологія (фармацевтичні науки)
1

Пропіснова
Вікторія
Володимирівна,

Фармакологічне вивчення гастропротекторних
властивостей аміносахарівта їх похідних
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

каф. клінічної
фармації

14.03.05-фармакологія (медичні науки)
2

Бородіна Тетяна
Вадимівна,
каф. фармакології

Порівняльний аналіз ефективності ант ралю, силі
бору, фламіну та холосасу при ураженнях
печінки різного ґенезу(експериментальноклінічне дослідження)
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Харченко Н.В.)

15.00.01- технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
3

Азаренко Юлія
Миколаївна,
каф. аптечної
технології ліків

4

Батрак Олена
Анатоліївна,
каф. аптечної
технології ліків

Розробка технології та дослідження
супозиторіїв з фенольним гідрофобним
препаратом прополісу
(наук. керівники – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка та дослідження пінного аерозольного
препарату для лікування променевих уражень,
термічних та хімічних опіків
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

5

Данькевич
Оксана
Степанівна,
каф. аптечної
технології ліків

6

Крутських
Тетяна
Василівна,
каф. заводської
технології ліків

7

Петровська
Людмила
Станіславівна,

Розробка складу, розробка та дослідження
капсульованої лікарської форми з препаратом
прополісу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Розробка складу та технології
противиразкового препарату у вигляді гранул
на основі природного цеоліту
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)
Вивчення листя горіху грецького для розробки
складу та технології косметичного засобу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)

каф. косметології та
аромології

8

Сокуренко Ірина
Олександрівна,
каф. аптечної
технології ліків

Розробка складута технології комбінованих
лікарських засобів у вигляді таблеток на основі
сублімованого меду
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
9

Євтіфєєва Ольга
Анатоліївна,
каф. фармацевтичної
хімії

10 Ковальова
Світлана
Володимирівна,
каф. токсикологічної
хімії

11 Король Вікторія
Вікторівна,

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
3-заміщених 4-гідрокси-2-оксохінолінів
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Таран С.Г.)
Синтез, властивості та біологічна активність
ефірів та амідів 2-оксоіндолінкарбонових
кислот
(наук. керівник – д.х.н., проф. Болотов В.В.)
Фармакогностичне вивчення Lotus Corniculatus
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

каф. фармакогнозії

12 Краснікова
Тетяна
Олександрівна,
каф. фармакогнозії

Фармакогностичне вивчення омели білої і
розробка на її основі фармакологічних засобів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

13 Малий
Володимир
Валентинович,

Пошук нових вітчизняних рослинних джерел
елагової кислоти
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Сербін А.Г.)

каф. ботаніки

14 Ткач Андрій
Олександрович,
каф. фармацевтичної
хімії

Синтез, будова і біологічна активність похідних
о-хлор(гідразино)бензойних, N-R-антранілових
кислот та акридину
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ісаєв С.Г.)

15.00.03-стандартизація та організація виробництва
лікарських засобів (фармацевтичні науки)
15 Горбенко
Анжела
Борисівна,

Дослідження діяльності фармацевтичних
підприємств з залученням інвестицій
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у

фармації
16 Грекова Ірина
Анатоліївна,
каф. менеджменту та
маркетингу у
фармації

Науково-практичні аспекти оптимізації
виробництва та реалізації протиінфекційних
лікарських засобів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2000 році
№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
(науковий керівник або
консультант)

Докторські дисертації (всього – 3)
14.00.25 – фармакологія (медичні науки)
1

Риженко Ірина
Михайлівна,
каф. фармакології

2

Кірєєв Ігор
Володимирович,
каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

3

Літаров
Володимир
Євгенович,
каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

Дослідження токолітичної активності похідних
триптаміну, гетерилпропіонових кислот,
феніалкіламінів і створення на їх основі
лікарського засобу
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
Ципкун А.Г.)
Оптимізація створення діуретичних та
протизапальних засобів серед заміщених та
анельванихпохідних ксантину
(наук. консультант – д.фарм.н., проф..
Самура Б.А.)
Ефективність пошуку гіпоглікемічних та
діуретичних засобів серед похідних
сукцинанілової та оксамінової килот
(наук. консультант – д.фарм.н., проф..
Самура Б.А.)

Кандидатські дисертації (всього – 9)
03.00.07 – мікробіологія (біологічні науки)
1

Амер А.Р. АлОмарі,
каф. мікробіології

Протимікробна активність і біологічні
властивості нового антисептика туберкулоциду
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дикий І.Л.)

10.02.02. – російська мова (філологічні науки)
2

Субота Лариса
Андріївна,
каф. російської мови

Образні значення, які характеризують людину,
у статичному та динамічному аспектах (на
матеріалі відсубсантивних прикметників
російської мови)
(наук. керівник – д.філол.н., проф.

Пелепейченко Л.М.)
14.00.25-фармакологія (фармацевтичні науки)
3

Проценко
Вікторія
Василівна

Фармакологічна активність похідних 7-алкіл-6галоген-3-метилксантину
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

14.03.05-фармакологія (біологічні науки)
4

Столєтов Юрій
Віталійович,
каф. фармакології

Гіполіпедимічна активність похідних
полісахариду хітіну
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)

15.00.01-технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
5

Січкар Антоніна
Анатоліївна,
каф. заводської
технології ліків

Розробка складу та технології лікарського
препарату для ветеринарії у вигляді паличок на
основі фуразолідону та діоксидину
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д..)

15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
6

Джадат Нідаль
Амін,
каф. фармацевтичної
хімії

7

Ліханова
Наталія
Вікторівна,
каф. фармацевтичної
хімії

8

9

Мороз Валерій
Петрович,

Синтез потенційних протитуберкульозних
засобів на основі гідразидів 1-R-2-оксо-4гідрокси-хінолін-3-карбонових кислот
(наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Синтез, вивчення фізико-хімічних та
біологічних властивостей алкіламідів 1-R-2оксо-4-гідрокси-хінолін-3-карбонових кислот
(наук. керівник – к.х.н., доц. Таран С.Г.)

каф. аналітичної хімії

Хіміко-токсикологічний аналіз
метоклопромаміду
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Болотов В.В.)

Мохаммад
Санад Субех
Абу-Дарвіш,

Фармакологічне вивчення різних органів
жостеру проносного та жостеру двонасінного
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Журавльов М.С.)

каф. фармакогнозії

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2001 році
№ Прізвище, ім’я та
по батькові
п/
дисертанта,
п
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
(науковий керівник або
консультант)

Докторські дисертації (всього - 1)
15.00.01 - технологія ліків та організація
фармацевтичної справи(фармацевтичні науки)
1

Страшний
Владислав
Володимирович,
каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

Науково-практичні основи стратегії маркетингу
фармацевтичних підриємств
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Мнушко З.М.)

Кандидатські дисертації (всього - 25)
03.00.02 - біофізика (біологічні науки)
1

Зима
Галина
Володимирівна,
каф. фізики

Зміни АТ фазної активності та молекулярні
перебудови еритроцитарних мембран при впливі
іонізуючого випромінювань
(наук. керівник - д.б.н., доц. Древаль В.І.)

03.00.07 – мікробіологія (біологічні науки)
2

Абу Асад Фуад,
каф. мікробіології

Мікробіологічне обгрунтування комплексного
використання антисептиків з антибіотиками і
сульфаніамідами
(наук. керівник - д.мед.н., проф.Дикий І.Л.)

05.13.17 – медичні прилади та системи (технічні науки)
3

Доброва Вікторія Методи та прилади контролю параметрів
Євгенівна,
пульсації артеріального тиску
каф. фізики
(наук. керівник – д. техн.н., проф. Колпаков
Ф.Ф.)
10.02.01 – українська мова (філологічні науки)

4

Піддубна Наталія Формування номенклатури назв релігійних
Віталіївна,
споруд в українській мові
каф. українознавства та

латинської мови

14.01.02 – внутрішні хвороби (медичні науки)
5

Самура
Борис
Борисович,
каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

«Рівень
ендотімину-1
та
регіональна
гемодінаміка при вторинній легеневій гіпертензії
у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
(наук. керівник - д.мед. н., проф. Полівода С.М.)

14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
6

Готовкіна Віра
Вадимівна,
каф. патологічної
фізіології

Фармакологічне
вивчення
протизапальних
властивостей
похідних
6-аміногексанової
кислоти
(наук. керівник - д.мед. н., проф.Березнякова Л.І)

7

Місюрьова
Світлана
Вікторівна,

Пошук і фармакологічне вивчення природних та
синтетичних флавоноїдів, аміноцукорів та їх
похідних як потенційних гепатопротекторів
каф. клінічної фармації (наук. керівник - д.мед н., проф.. Зупанець І.А.)

8

Ступакова Олена Дослідження
механізмів
дії
рифлена
Анатоліївна.
потенційного засобу для лікування запальних
каф. фізіології
захворювань кишечнику
(наук. керівник - д.б.н., доц. Малоштан Л.М.)
14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія (біологічні науки)

9

Кравченко Ганна Фармакологічна активність похідних 2-оксо-4Борисівна
гідроксихіноліна
каф. фармакотерапії з
(наук. керівники фармакокінетікою
д.фарм. н., проф. Самура Б.А
д.б.н., проф.. Вороніна Л.М..)
14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія (медичні науки)

10 Зленко Віктор
Володимир
каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

Фармакологічна активність амідів хінолін-3карбонових кислот
наук. керівник - д.фарм. н., проф. Самура Б.А.)

11 Семенов Андрій
Миколайович

Вивчення кардіопротекторних властивостей не
стероїдних протизапальних засобів в ряду
каф. клінічної фармації похідних D-(+)-глюкозаміна
(наук. керівник - д.мед н., проф.. Зупанець І.А.)
14.03.05 - фармакологія (біологічні науки)

12 Трощіна

Доклінічне

вивчення

нового

репаративного

Тетяна
Леонідівна,

засобу з трави звіробою
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)

Центральна науководослідна лабораторія

15.00.01 - технологія ліків та промислова фармація
(фармацевтичні науки)
13 Абдала Халед
Муса,
каф. заводської
технології ліків

14 Бобрицька
Лариса
Олександрівна,

Удосконалення
технології
виробництва
дражированих таблеток аміналону
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д)
Розробка складу та технології капсул зх. натрію
диклофенаком пролонгованої дії
(наук. керівник - д.фарм. н., проф. Чуєшов.В.І.)

каф. заводської
технології ліків

15 Жуковіна Ольга
Вікторівна,
каф. заводської
технології ліків

16 Іванов Дмитро
Олексійович,
каф. заводської
технології ліків

Розробка технології одержання субстанції з
комплексною пролонгованою дією на основі
синтетичного цеоліту NaA
(наук. керівник - д.фарм. н., проф. Чуєшов.В.І.)
Розробка та удосконалення твердих лікарських
форм індометацину
(наук. керівник - д.фарм. н., проф. Чуєшов.В.І.)

17 Ковальов Віктор
Миколайович
каф. заводської
технології ліків

Розробка складу і технології комбінованої мазі з
гексаметилентетраміном
для
лікування
інфекційних ускладнень вогнепальних і опікових
ран
(наук. керівник - д.фарм. н., проф. Чуєшов.В.І.)

18 Печенежська
Любов
Олександрівна

Розробка складу, технології та дослідження
комбінованої мазі для лікування екземи
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Пімінов О.Ф.)

каф. фармацевтичної
технології та
фармакології

19 Полова
Жанна
Миколаївна,

Розробка складу та технології лікувальнопрофілактиччного стоматологічного лаку
наук. керівник - д.фарм.н., проф. Єгоров І.А.

каф. заводської
технології ліків

20 Спиридонов
Сергій
Володимирович,
каф. заводської

Розробка складу та технології венотропних
препаратів на основі натуральних порошків
рослин

технології ліків

21 Стрілець Оксана
Петрівна
каф. біотехнології

(наук. керівник - д.фарм. н., проф. Чуєшов.В.І.)
Розробка складу та технології антисептичного
перев’язувального матеріалу
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Стрельников Л.С.)

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
22 Кхалед Таха М.
Абу Захер ,
каф. фармакогнозії

23 Билов
Ігор Євгенович,
каф. органічної хімії

24 Бризицька
Оксана
Аркадіївна,
каф. органічної хімії

25 Каменецька
Оксана
Леонідівна
каф. фармацевтичної
хімії

Фармакогностичне
вивчення
щавлю
пірамідального, щавлю зубчастого і щавлю
красивого
(наук. керівник - к.фарм.н.к, доц. Журавльов М.С.)
Використання
2-іміно-2Н-1-бензопіран-3карбоксамідів у синтезі нових біологічно
активних речовин
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Синтез, хімічні перетворення та біологічна
активність похідних ε-амінокапронової та
янтарної кислот
(наук. керівник - д.х.н, .д.фарм.н., проф.
Черних В.П.)
Синтех біологічно активних речовин в ряду
похідних
2-оксо-4-гідроксихінолін-3-оцтової
кислоти
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Таран С.Г.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2002 році
№
п/
п

Прізвище,
ім’я та по
батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної
роботи,
науковий керівник
(консультант)

Докторські дисертації (всього - 4)
01.04.03 – радіофізика (фізико-математичні науки)
1

Пенкін
Юрій
Михайлович,
каф. фізики

Збудження електромагнітних хвиль в областях із
криволінийними координатними границями
(наук. консультант - д.фіз.-мат.н., проф.
Горобець М.М.)

14.01.11-кардіологія (медичні науки)
2

Корж
Олексій
Миколайович,

Нейрогуморальні механізми вазорегуляції в
реалізації ефективності лікування хронічної
серцевої недостатності
каф. клінічної фармації (наук. консультанти –
д.мед.н., проф. Зупанець І.А.;
д.мед.н., проф. Малая Л.Т.)
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)

3

Кудайкулова
Алтинай
Акматаліївна,
каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

Дослідження в області контролю та оптимізації
використання наркотичних лікарських засобів в
Киргизстані
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Мнушко З.М.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
4

Ковальова
Алла
Михайлівна,
каф. фармакогнозії

Фармакогностичне дослідження рослин родин
Fabaceae, Apiaceae, Convallariaceae, Asteraceae
та перспективи їх використання в медицині»,
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)

Кандидатські дисертації (всього - 27)

1

Гейдеріх
Ольга
Григорівна

03.00.07 - мікробіологія (медичні науки)
Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний
субстрат синьогнійної палички
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дикий І.Л.)

каф. мікробіології

03.00.19 - кріобіологія та кріомедицина
(біологічні науки)
2

Геращенко
Ганна
Володимирівна,
каф. біологічної хімії

Функціональні
характеристики
органної
культури надниркових залоз при консервуванні
токсенотрансплантації
(наук. керівник - д.б.н., проф. Бондаренко Т.П.)

10.02.02 - російська мова (філологічні науки)
3

Крисенко
Тетяна
Василівна,
каф. російської мови

Фразеологічні одиниці зі значенням говоріння в
прагматичному аспекті (на матеріалі сучасної
російської мови)
(наук. керівник - к.філол. н., доц. Карпенко О.П.)

14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
4

Крутченко
Оксана
Юріївна,

Гіпотензивна активність лікарських зборів із
глодом одноматочковим
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф. фармакотерапії з
фармакокінетікою

5

Ніколайчук
Микола
Миколайович

Фармакологічна
активність
заміщених
бензопіранів, пропіонових та оксамінових кислот
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф.фармакотерапії з
фармакокінетікою

6

Чубатенко
Юлія
Олександрівна,

Пошук і фармакологічне вивчення рослинних
комплексів, які виявляють антиаритмічну дію
(наук. керівник - д.мед.н., доц. Волковой В.А.)

каф. фізіології

7

Яценко
Олена
Юріївна,
каф. фізіології

Вивчення фармакологічної активності рібіфлану
при запальних захворюваннях шлунковокишкового тракту (гепатити, коліти)
(наук. керівник - д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)

14.01.28 - клінічна фармакологія (медичні науки)
8

Безугла
Наталія

Клініко-фармакологічне
обгрунтування
застосування нового ненаркотичного анальгетика

Петрівна,
каф. клінічної фармації

анальбену для лікування ревматоїдного артриту
та деформуючого остеоартрозу
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

14.03.05 - фармакологія (біологічні науки)
9

Шаповал
Ольга
Миколаївна,
Центральна науководослідна лабораторія

Пошук та фармакологічне вивчення нового
ненаркотичного
анальгетика
похідного
бензойної кислоти
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
10 Баранова
Інна Іванівна,
каф. косметології та
аромології

11 Гала
Лілія
Олексіївна,
каф. організації та
економіки фармації

12 Друговіна
Олена
Анатоліївна,

Розробка складу і технології гелю для лікування
вугрової хвороби
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)
Розробка основних принципів та підходів до
безрецептурного відпуску лікарських засобів
населенню в Україні
(наук. керівник- д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Удосконалення тари й упаковки для продукції
вітчизняної фармацевтичної промисловості
(наук. керівник- д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

каф. управління та
економіки фармації

13 Зуйкіна
Світлана
Сергіївна,

Розробка складу, технологія та дослідження
вушних крапель з прополісом
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної технології
ліків

14 Ковальова
Тетяна
Миколаївна,
каф. косметології та
аромології

15 Котвіцька
Алла
Анатоліївна,
каф. організації та
економіки фармації

16 Назаркіна

Розробка
технології
та
дослідження
противиразкового засобу - густого екстракту
листя горіху грецького
(наук. керівник- д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)
Розробка складу та технології емульсії анальбену
для лікування запальних захворювань суглобів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Дмитрієвський
Д.І.)
Соціально-трудові відносини у фармацевтичній

Вікторія
Миколаївна,
каф. управління
економіки фармації

галузі та наукове обґрунтування механізмів їх
регулювання
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

17 Осипенко
Сергій
Юрійович,

Розробка технології та методів стандартизації
препаратів протиалергійної дії на основі Apis
Mellifica
каф. аптечної технології (наук. керівник - д.фарм.н., проф Тихонова С.О.)
ліків

18 Пестун
Ірина
Володимирівна,
каф. управління
економіки фармації

19 Подколзіна
Марія
Василівна,
каф. організації та
економіки фармації

20 Рогуля
Ольга
Юріївна,

Оптимізація
управління
асортиментом
лікарських
засобів
у
фармацевтичних
організаціях»
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)
Організаційно-економічні
основи
розробки
формулярної
системи
фармацевтич-ного
забезпечення хворих на стенокардію за умов
обов‘язкового та добровільного медичного
страхування
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Дослідження
інноваційних
процесів
на
вітчизняних фармацевтичних підприємствах
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

21 Сагайдак
Ріта
Василівна,

Логістичний підхід до управління матеріальними
ресурсами на фармацевтичному підприємстві
(наук. керівник-к.ек.н., доц. Посилкіна О.В.)

каф економіки
підприємства

22 Софронова
Ірина
Вадимівна,
каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

23 Шуванова
Олена
Володимирівна,

Оптимізація забезпечення населення України
імунобіологічними препаратами для активної
імунізації
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Науково-методичні
основи
інформаційного
забезпечення прийняття рішень у фармації
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)

24 Антоненко
Ольга
Василівна,

Синтез, властивості та застосування пероксидних
похідних заміщених бензойних кислот у
фармацевтичному аналізі
каф. фізичної, колоїдної (наук. керівник - к.х. н., доц. Блажеєвський М.Є.)
та неорганічної хімії

25 Оккерт
Ірина
Леонідівна,
каф. фармакогнозії

26 Таран
Катерина
Анатоліївна,
каф. фармацевтичної
хімії

Фармакогностичне дослідження рапонтикуму
сафлоровидного
та
отримання
речовинстандартів
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Попова Н.В.)
Синтез, хімічні та біологічні властивості аналідів
1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових
кислот і їх структурних аналогів
(наук. керівник - д х.н., проф. Українець І.В.)

22.00.06 - соціологія культури, науки та освіти (соціологічні науки)
27 Іванова
Карина
Андріївна,
каф. російської мови

Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації
в українському вузі
(наук. керівник - д.соц.н., проф. Подольська Є.А.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2003 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
та по
науковий керівник
№ з/п
батькові
(консультант)
дисертанта,
кафедра
Докторські дисертації (всього – 4)
03.00.07 - мікробіологія (медичні науки)
1
Мікробіологічне обґрунтування раціонального
Філімонова
сумісного використання глюкокортикоїдів і
Наталія
нестероїдних протизапальних засобів з
Ігорівна,
каф. мікробіології
антибіотиками
(наук. консультант - д.мед.н., проф. Волянський
Ю.Л.)
14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
2
Бездетко
Фармакологічне обгрунтування застосування
Наталія
аміноцукрів та їх похідних в офтальмології
Володимирівна, наук. консультант – д.мед.н., проф. Зупанець
каф. клінічної
І.А.
фармації

3

4

15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи (фармацевтичні науки)
Посилкіна
Інноваційно-інвестиційний
розвиток
Ольга
фармацевтичного виробництва і проблеми його
Вікторівна,
фінансового забезпечення
каф.
економіки (наук. консультант - д.фарм.н., проф..
підприємства
Толочко В.М.)
Теоретичне і експериментальне обґрунтування
Зайцев
виробництва синтетичного цеоліту та розробка
Олександр
лікарських препаратів на його основі
Іванович,
каф.
процесів
та (наук. консультант - д.фарм.н., проф.
апаратів
хімікоЧуєшов В.І.)
фармацевтичних
виробництв

1.

Кандидатські дисертації (всього - 24)
03.00.04 - біохімія (біологічні науки)
Гемокситеназна активність в печінці, нирках та
Стрельченко
селезінці щурів при введенні солей важких
Катерина

металів та інших гемолітичних об‘єктів
(наук. керівник - д.б.н., проф. Каліман П.А.)
08.01.01 - економічна теорія (економічні науки)
Липов
Мотивація
господарської
діяльності
Володимир
трансформаційній економіці
Валентинович
(наук. керівник - д.екон.н., доц.
каф. економічної
Тютюнникова С.В.)
Вікторівна,
каф. біохімії

2.

в

теорії

3.

10.02.01 - українська мова (філологічні науки)
Метафора і символ у поетичному ідіостилі
Лисенко
Теодосія Осьмачки
Наталі
Олександрівна, (наук. керівник - доц. Савченко Л.Г. (ХДУ)
каф. українознавства та
латинської мови

4.

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки)
3 Кайдалова
Педагогічні технології формування професійних
Лідія
умінь
і
навичок
студентів
вищого
Григорівна,
фармацевтичного закладу
Науково-методична
(наук. керівник - д.пед. н., проф. Черпинський
лабораторія з питань
М.В.)
фармацевтичної
освіти

5.

6.

7.

13.00.07 - теорія та методика виховання (педагогічні науки)
Розвиток художньо-творчого потенціалу
Лихвар
молодших школярів у процесі образотворчої
Володимир
діяльності
Дмитрович,
каф. суспільних наук (наук. керівник – д.соц.н., проф. Подольська
Є.А.)
14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
Садек Омар
Вивчення фармакологічної активності та
Рашид,
безпеки адіахрому
каф. фізіології
(наук. керівник - д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Герасимова
Вивчення гепатозахисної дії препарату з трави
Ольга
гороху посівного - піфламіну
Олександрівна, (наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Центральна науководослідна лабораторія

8.

Місюрьова
Світлана
Вікторівна.
каф. клінічної
фармації

«Пошук та фармакологічне вивчення природних
та синтетичних флавоноїдів, аміноцукрів та їх
похідних як потенційних гепатопротекторів
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

9.

14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
Карбушева
Експериментальне вивчення фармакологічної
Ірина
ефективності нового поліфенольного препарату
Вікторівна,
альтану при виразкових колітах
Центральна науково- (наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
дослідна лабораторія

10.

11.

12.

13.

Експериментальне вивчення протизапальних та
репаративних властивостей мазей альтанової
2% та ліповіт, створених на основі субстанцій
Центральна науково- природного походження
дослідна лабораторія (наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи (фармацевтичні науки)
Створення аерозольного плівкоутворюючого
Андреєва
Інна
лікарського препарату з фенольним
Вікторівна,
гідрофобним препаратом прополісу для
каф. аптечної
використання у медичній радіології
технології ліків
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка методів деконтамінації та технології
Дем‘яненко
Дмитро
препаратів листя подорожника і коренів
Вікторович,
валеріани
каф. заводської
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Єгоров І.А.)
технології ліків
Ткачова
Оксана
Віталіївна,

Лебединець
В‘ячеслав
Олександрович,

Розробка складу та технології м‘яких
лікарських форм на основі дифторанту
(наук. керівник - д.фарм.н., доц. Гладух Є.В.)

каф. управління якістю
в фармації

14.

15.

Халін
Микола
Михайлович,

Удосконалення
нормативноправового
забезпечення контрольно-дозвільної системи
обігу лікарських засобів
каф. судової фармації (наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.В.)
Щебликіна
Розробка складу та технології супозиторіїв з
Людмила
ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного
Іванівна,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
каф.
аптечної
технології ліків

16.

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Абдель Насер
Синтез,
будова
та
протитуберкульозна
Дакках,
активність фторзаміщених амідів 1-R-2-оксо-4-

каф. фармацевтичної
хімії

17.

Адель Ахмад
Халіль
Абуюсеф,
каф. фармакогнозії

18.

Амжад І.М. Абу
Шарк,
каф. фармацевтичної
хімії

19.

Ахмедов
Елшан
Юніс-огли,

гідроксихінолін-3-карбонових кислот
(наук. керівник - д.х.н., проф. Українець І.В.)
Фармакогностичне вивчення листя деяких
йорданських (палестинських) сортів винограду
культурного
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Синтез, фізико-хімічні та протитуберкульозні
властивості бензтіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4гідроксихінолін-3-карбонових кислот
(наук. керівник - д.х.н., проф. Українець І.В.)
Хіміко-токсикологічне дослідження трамалу
(наук. керівник - д.х.н., проф. Болотов В.В.)

каф. токсикологічної
хімії

20.

Кожух
Ірина
Олександрівна,

Фармакогностичне дослідження рослин роду
бадан
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Попова Н.В.)

каф. фармакогнозії

21.

Махер Амер,
каф. фармацевтичної
хімії

22.

Перехода
Ліна
Олексіївна,
каф. фармацевтичної
хімії

23.

Полуян
Світлана
Михайлівна,

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
ацильних похідних 4-(адамантил-1)-тіазоліл -2аміну
(наук. керівник - д.х.н., проф. Українець І.В.)
Синтез та дослідження амідів 1,1,3пропантрикарбонової та амідів 1,1,3,3пропантетракарбонової кислот
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Безуглий П.О.)
Хіміко-токсикологічне
дослідження
бромгексину та амброксолу
(наук. керівник - д.х.н., проф. Болотов В.В.)

каф токсикологічної
хімії

24.

Тернинко
Інна
Іванівна,
каф. аналітичної хімії

Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу
(наук. керівник - д.х.н., проф. Болотов В.В.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2004 році
№
з/п

Прізвище, ім’я та
по
батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
науковий керівник
(консультант)

Докторські дисертації (всього - 8)
15.00.01 - технологія ліків та організація
фармацевтичної справи (фармацевтичні науки)
1

Гудзенко
Олександр
Павлович,
каф.
управління
економіки фармації

2

Гладух
Євгеній
Володимирович,
каф.
промислової
фармації

3

Сятиня
Михайло
Лукович,
каф.
управління
економіки фармації,
каф.
аптечної
технології ліків

4

Наукові основи удосконалення лікарського
забезпечення пільгових категорій населення
промислових регіонів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Толочко В.М.)
Теоретичне та експериментальне обґрунтування
складу і технології таблеток і мазі з
поліфенольними сполуками рослин роду вільха
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Чуєшов В.І.)
Теоретичні та організаційно-технологічні
основи лікарського забезпечення населення за
умов реформування фармацевтичної галузі
(наук. консультанти д.фарм.н., проф.. Толочко В.М. ,
д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Георгіянц
Цілеспрямований синтез протисудомних засобів
Вікторія
в ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти”
Акопівна,
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
каф. якості,
Безуглий П.О.)
сертифікації та
стандартизації ліків

5

Лєвітін
Євген
Якович,

Синтез, хімічні та біологічні властивості
галогенбензойних кислот та створення на їх
основі N- заміщених антранілової кислоти та
каф. неорганічної хімії акридинів
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.

6

Мартинов
Артур
Вікторович,
каф. хімії природних
сполук

7

Таран
Світлана
Григорівна,
каф. медичної хімії

Кабачний В.І.)
Природні біополімери та їх поліаніонні похідні:
розробка на їх основі лікарських засобів
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Синтез та дослідження біологічно ативних
похідних 2-оксо-4-гидроксихіноліну
(наук. консультант - д.х.н., проф.
Українець І.В.)

15.00.03 - стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки)
8

Мерзлікін
Сергій
Іванович,
каф. токсикологічної
хімії

Розробка і стандартизація оригінального
антидіабетичного засобу на основі (±)-цис-3(2‘-бензімідазоліл)-1,2,2триметилциклопентанкарбонової кислоти
(наук. консультант – д.х.н., д.фарм.н., проф.
Черних В.П.)

Кандидатські дисертації (всього - 33)

1

03.00.07 - мікробіологія (біологічні науки)
Дубініна
Протимікробні властивості глюкогенних
Наталія
амінокислот та їх синергізм з антибіотиками
Владиславівна,
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дикий І.Л.)
каф. мікробіології

2

07.00.06 - історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни (історичні науки)
Філіппенко
Життя, громадська діяльність і науковоРостислав
історична спадщина професора харківського
Ігорович,
університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)
каф. українознавства
(наук. керівник - к.і.н., доц. Куделко С.М.)
та латинської мови

3

08.01.01 - економічна теорія (економічні науки)
Сізонова
Реструктурізація підприємств в умовах
Олена
трансформаційної економіки
Миколаївна,
(наук. керівник – д.е.н., проф. Яременко О.Л.)
каф. економічної
теорії

08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
(економічні науки)
4 Зоідзе Діана
Регулювання зайнятості населення

Романівна,

(наук. керівник – д.е.н., проф. Григорян Г.М.)

каф. економічної
теорії

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії (філософські науки)
5 Борисенко
Соціально-філософська парадигма власності як
Євген
мотиваційної основи життєдіяльності
Олександрович,
особистості у пострадянському суспільстві
каф. суспільних наук
(наук. керівник - д.соц.н., проф. Подольська
Є.А.)
6 Панченко
Неокласичний філософський підхід до
Олег
розуміння історичного процесу
Вікторович,
(наук. керівник -к.філос.н., доц. Рибалка В.Г.)
каф. суспільних наук

7

8

Садовніков
Олег
Костянтинович,

Міфологія як предмет соціально-філософського
аналізу
(наук. керівник - д.соц.н., проф. Подольська
каф. суспільних наук
Є.А.)
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки)
Буданова
Ліана
Георгіївна,
Науково-методична
лабораторія з питань
фармацевтичної
освіти

9

Стандартизовані засоби оцінювання
професійних знань у структурі держаних
стандартів фармацевтичної освіти
(наук. керівник - д.пед.н., проф. Булах І.Є.)

14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
Волковой
Фармакологічна активність рослинних зборів зі
Олег
споришем
Валерійович,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
каф. фармакотерапії

10 Повіляєва
Олена
Олександрівна,

Фармакологічна активність рослинних зборів з
волошкою синьою
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф. фармакотерапії

14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія (біологічні науки)
11 Сербіна
Противиразкова активність та деякі сторони
Наталія
механізму дії фітопрепарату альтан
Анатоліївна,
(наук. керівник - д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
каф. фізіології

14.03.05 - фармакологія (біологічні науки)
12 Брунь Лідія
Фармакологічне обґрунтування репаративних
Володимирівна,
властивостей глюкозаміну та його похідних

каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

(наук. керівник - д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
13 Кононенко
Фармакодинаміка сукцифенату
Надія
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Березнякова
Миколаївна,
А.І.)
каф. патологічної
фізіології

14 Крижна
Світлана
Іванівна,
каф. патологічної
фізіології

15 Тюпка
Тетяна
Іванівна,
каф. патологічної
фізіології

Пошук та фармакологічна активність похідних
4-ацетил-сукциланілової кислоти
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Березнякова
А.І.)
Фармакодинаміка та механізми дії нового
складу ксероформної мазі
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Березнякова
А.І.)

14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
16 Куценко
Тетяна
Олександрівна,
каф. фармакології

17 Пропіснова
Вікторія
Володимирівна,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

18 Цубанова
Наталі
Анатоліївна,

Фармакологічне вивчення противиразкової
активності супероксиддисмутази
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)
Фармакологічне вивчення гастропротекторних
властивостей аміноцукрів та їх похідних
(наук. керівник - д-р мед. наук, проф. Зупанець
І.А.)

Експериментальне вивчення нового
комплексного венотонічного препарату на
основі рослинних компонентів - венотропіну
Центральна науково(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
дослідан лабораторія
Яковлєва Л.В.)
15.00.01 - технологія ліків та організація
фармацевтичної справи (фармацевтичні науки)
Наукове обґрунтування та розробка методичних
19 Галій
Лариса
підходів до регулювання цін на лікарські засоби
Віталіївна,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
каф. організації та

економіки фармації

20 Жирова
Ірина
Василівна,
каф. організації та
економіки фармації

21 Загорій
Гліб
Володимирович,

Немченко А.С.)
Методичні підходи до медикаментозного
забезпечення хворих на цукровий діабет в
умовах медичного страхування
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Немченко А.С.)
Розробка складу та технології м‘якої лікарської
форми для лікування тромбофлебіту
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Чуєшов В.І.)

каф. промислової
фармації

22 Кацара Ігор
Андрійович,
каф. управління
економіки фармації

23 Козир Галина
Романівна,
каф. аптечної
технології ліків

24 Лисак
Галина
Миколаївна,
каф. менеджменту та
маркетингу фармації

25 Макарова
Ольга
Євгенівна,

Дослідження організаційних форм діяльності
оптово-постачальної мережі у фармацевтичній
галузі
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Толочко В.М.)
Розробка складу та технології м‘якої лікарської
форми з фенольним гідрофобним препаратом
прополісу для застосування в стоматології
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Тихонов О.І.)
Оптимізація ринкової діяльності
фармацевтичних підприємств з використанням
концепції зв‘язків з громадськістю
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Мнушко З.М.)
Розробка складу і технології присипки з
настойкою прополісу та її дослідження
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Тихонова С.О.)

каф. фармацевтичної
технології

26 Петренко
Сергій
Леонідович,
каф. судової фармації

27 Хижняк
Тетяна
Олександрівна,
каф. менеджменту та
маркетингу фармації

28 Хохленкова
Наталія
Вікторівна,

Оптимізація державного контролю за обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Удосконалення маркетингових комунікацій по
просуванню лікарських засобів рецептурного
призначення
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Мнушко З.М.)
Розробка технології та дослідження мазі
“Пролідоксид
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Ярних Т.Г.)

каф. технології ліків

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
29 Крючкова
Тетяна
Миколаївна,
каф. фармацевтичної
хімії

30 Муїн Фуад
Салман
Дабабне,

Пошук вітчизняної сировини, що містить
гідроксиантрахінони, синтез їх аналогів, хімічне
і біологічне дослідження
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Безуглий П.О.)
Фармакогностичне вивчення трави чини
нутової та чини весняної
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Павлій О.І.)

каф. фармакогнозії

31 Ситнік
Костянтин
Михайлович,
каф. органічної хімії

32 Ткаченко
В‘ячеслав
Георгійович,

Синтез, спектральні властивості та біологічна
активність 3-гетерилкумаринів з циклами
оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу і продуктів їх
хімічних перетворень
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду
(наук. керівник - д.х.н., проф Болотов В.В.)

каф. аналітичної хімії

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки)
33 Яковлев
Анатолій
Опанасович, каф.
суспільних наук

“Освіта як чинник розвитку особистості в
соціокультурному контексті”
(наук. керівник - д соц.н., проф. Подольська
Є.А.)

№
з/п

1

2

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2005 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
та по
науковий керівник
батькові
(консультант)
дисертанта,
кафедра
Докторські дисертації (всього – 2)
14.03.04 - патологічна фізіологія (медичні науки)
Березнякова
Патогенетичне обгрунтування застосування
Марина
антигіпоксантів - коректорів енергетичного
Євгенівна,
обміну в комплексній терапії гострого інфаркту
каф. клінічної
міокарда
лабораторної
(наук. консультант - д.мед.н., проф.
діагностики
Клименко М.О.)
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Шаповалов
Організаційно-правові підходи до розробки
Валерій
комбінованих лікарських засобів на основі
Володимирович, психоактивних речовин для попередження і
каф.
лікування наркоманії
фармацевтичного
(наук. консультант - проф. Стефанов О.В.)
права

1

Кандидатські дисертації (всього – 22)
14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(фармацевтичні науки)
Джехад
Експериментальне дослідження
Абдельрауф
фармакологічних властивостей доксицикліну з
Салех Ібрахим,
глюкозаміну гідрохлоридом
каф. клінічної
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
фармації

2

3

Камаль Туфік
Ель-Ділаті,

Експериментальне обгрунтування використання
гелю анальбена при запальних захворюваннях
Центральна науковосуставів
дослідна
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
лабораторія
Яковлєва Л.В.)
14.00.25 - фармакологія, клінічна фармакологія
(медичні науки)
Савохіна
Фармакологічна активність солей заміщених
Марина
акрідініл-9-тіоуксусних кислот
Володимирівна, (наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А)
каф. фармакотерапії

4

14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
Отрішко
Експериментальне обгрунтування застосування
Інна
комбінації глюкозаміну гідрохлориду та
Анатоліївна,
диклофенаку натрію при остеоартрозі
каф. клінічної
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Попов С.Б.)
фармакології з
фармацевтичною
опікою

5

14.03.05 - фармакологія (біологічні науки)
Канурний Іван
Стресопротекторна активність глюкозамонієвої
Іванович,
солі заміщеної фенілантранілової кислоти
каф. клінічної
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
фармації

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
6
Гриценко
Розробка складу та технології м‘якої лікарської
Віта
форми з гепарином і метилурацилом
Іванівна,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)
каф. промислової
фармації

7

Гриценко
Сергій
Вікторович,

Теоретичні основи та практичні принципи
аптечного виготовлення ліків в сучасних умовах
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

8

Донченко
Наталія
Василівна,
каф. промислової
фармації

9

Лукієнко
Ольга
Василівна,
каф. технології ліків

10

Хамам Саліх
Бадрі Хамам,
каф. товарознавства

11

Ходарченко
Ганна
Борисівна,

Розробка складу та технології гранул цеоліту з
плантаглюцидом для лікування виразкової
хвороби шлунку
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І)
Розробка технології екстемпоральних прописів
м‘яких лікарських форм та мазі на основі
прополісу і янтарної кислоти
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Розробка складу та технології препарату на
основі олії розторопші плямистої
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Дем‘яненко В.Г.)
Розробка складу та технології рідких лікарських
форм із силіксом
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І)

каф. аптечної
технології ліків

12

Шпичак
Олег

Розробка складу та технології нового
комплексного природного препарату з

Сергійович,

антимікробними та імуномодулюючими
властивостями
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Болотова Ольга Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку
Володимирівна, (наук. керівник - д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)

каф. аптечної
технології ліків

13

каф. токсикологічної
хімії

14

Бризицький
Олексій
Аркадійович,
каф. аналітичної хімії

15

Гісцева Ольга
Аркадіївна,
каф. фармакогнозії

16

Дульцева
Олена
Василівна,

Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна
здатність та біологічна активність похідних
нітробензойної та аміно-1-нітро-Nфенілантранілової кислот
(наук. керівник - д.х.н., проф. Свечнікова О.М.)
Фармакогностичне вивчення пагонів ожини
сизої та створення на її основі лікарських
засобів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)
Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)

каф. токсикологічної
хімії

17

Кобзар Геннадій
Леонідович,
каф. аналітичної хімії

18

Медведєва
Юлія
Петрівна

Застосування іонометрії для аналізу
декаметоксину, мірамістину й етонію та їх
лікарських форм
(наук. керівник - д.х.н., проф Болотов В.В.)
Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)

каф. токсикологічної
хімії

19

Нещерет
Олена
Іванівна,
каф. хімії природних
сполук

20

Русанова
Світлана
Володимирівна,
каф. управління
якістю

21

Скаїф Нікола,
каф. фармацевтичної

Фармакогностичне вивчення листя берези
бородавчастої
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Синтез та вивчення шляхів перетворення 2імінокумарин-3-карбоксамідів з метою пошуку
нових біологічно активних речовин
(наук. керівник - д.хім.н., проф. Коваленко С.М.)
Синтез, хімічні перетворення і біологічні

хімії

22

властивості 1-R-4-аміно-2-оксохінолін-3карбонових кислота їх похідних
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Безуглий П.О.)
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення (фізичне виховання та спорт)
Куделко
Організація і технологія управління фізичною
Вікторія
культурою та спортом у системі районного
Едуардівна,
територіально-адміністративного утворення
каф. фізичної
(наук. керівник - д.пед.н., доц. Мудрик В.І.)
культури та
виховання

№
з/п

Таблиця 5
Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2006 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
та по батькові
(науковий керівник або
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 4)
02.00.02 - аналітична хімія (хімічні науки)

1.

Блажеєвський
Микола
Євстахійович,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

Застосування пероксидних похідних карбонових
кислот у хімічному аналізі
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Кабачний В.І.)

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
2 Левітін
Синтез та біологічна активність похідних
Євген
галогн бензойних кислотта акридінів, які
Якович,
створені наїх основі
каф. неорганічної
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
хімії
Кабачний В.І.)
3 Хворост
Фармакогностичне вивчення рослин порядку
Ольга
березовоцвіті та отримання нових біологічно
Павлівна,
активних субстанцій різної спрямованності дії
каф.ботаніки
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
Сербін А.Г.)
25.00.02 - механізми державного управління (державне управління)
4 Карамишев
Державне регулювання інноваційних процесів у
Дмитро
системі охорони здоров’я
Васильович,
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
каф.організації та
Немченко А.С)
економіки фармації

Кандидатські дисертації (всього – 20)

1

За спеціальністю 14.03.05-«фармакологія» (біологічні науки)
Деркач
Протизапальна активність водного екстракту з
Наталія
кори осики
Володимирівна,
(наук.кер. – д.мед.н., доц. Волковой В.А.)
каф.фізіології

2

Котелевець
Наталія
Володимирівна,

Експериментальне обґрунтування доцільності
клінічного застосування нового препарату –
феполен на основі продуктів бджільництва,

каф.
фармакоекономіки

3

Рибак Вікторія
Анатоліївна,
каф. біології, анатомії
та фізіології людини

призначеного для лікування простатитів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Експериментальне обґрунтування доцільності
використання мазі з гепарином та
метилурацилом при тромбофлебіті та рановому
процесі
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
Кузнєцова В.М.)

14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
4

Березнякова
Наталія
Леонідівна,

Фармакологічна активність похідних янтарної
кислоти
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Попов С.Б.)

каф. медичної хімії

5

(нострифікація)
Бєлік
Галина
Володимирівна,
каф. фармакології

6

Бондарєв
Євген
Вікторович,
Центральна науководослідна лабораторія

7

Малек
Фуад
Еззеддін,
каф. фармакології

8

9

Експериментальне обґрунтування використання
ліпосомальної форми кверцетину при серцевосудинних захворюваннях
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)
Експериментальне обґрунтування використання
нового препарату – гранул цеоліту як
ентеросорбенту при патології кишковошлункового тракту
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Фармакологічне вивчення нового рослинного
препарату - супозиторіїв флагінат для лікування
простатитів
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Риженко І.М.)

Щокіна
Катерина
Генадіївна,

Експериментальне обґрунтування
раціонального вибору сучасних і
перспективних препаратів з протизапальною
каф. фармакології
дією
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)
14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
Шевцов
Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти –
Ігор
потенційні регулятори сечовидільної функції
Іванович,
нирок
(наук. керівник - д.мед.н., проф.
каф. патологічної
фізіології
Березнякова А.І.)
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)

10 Данілюк
Олександр
Володимирович,
каф. фармацевтичного
права

11 Малиновська
Світлана
Анатоліївна,

Удосконалення державної системи протидії
обігу фальсифікованих лікарських засобів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Розробка складу та технології таблеток елагової
кислоти
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Хіміко-токсикологічне дослідження амлодипіну
12 Бондар
Наталія
(наук. керівник – к.хім.н, доц. Маміна О.О. )
Миколаївна,
каф. токсикологічної
хімії

13 Ведерникова
Ірина
Олексіївна,

Синтез, властивості та біологічна активність
магнетиту і магнітокерованої рідини
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Левітін Є.Я.)

каф. неорганічної
хімії

14 Ємельянова
Ірина
Вікторівна,
каф. фармакогнозії

15 Кічимасова
Яна
Сергіївна,

Фармакогностичне дослідження Grindelia
Squarrossa
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)
Фармакогностичне вивчення ясена звичайного
та розробка субстанцій на його основі
(наук. керівник – д. фарм.н., доц. Хворост О.П.)

каф. ботаніки

16 Криськів
Олег
Степанович,
каф. органічної хімії

17 Кузнєцова
Вікторія
Юріївна,
каф. хімії природних
сполук

18 Кулагіна
Марія
Андріївна,
каф. ботаніки

Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі
амідів та гідразидів 2-N-ацилантранілової
кислоти, їх хімічні та біологічні властивості
(наук. керівник - д.х.н., проф. Шемчук Л.А.)
Вивчення біологічно активних речовин Vitis
vinifera та створення на їх основі лікарських
засобів
(наук.
керівник
д.фарм.н.,
проф.
Кисличенко В.С.)
Фармакогностичне вивчення рослин роду
Duschekia Opiz
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Сербін А.Г.)

19 Петрушова
Лідія
Олександрівна,
каф. фармацевтичної
хімії

Синтез, хімічні та біологічні властивості
тіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідрокси-хінолін3-карбонових кислот
(наук. керівник - д.х.н., проф. Українець І.В.)

22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки)
20 Владленова
Соціокультурний статус астрології
Іліана
(наук. керівник – д.філос.н., проф.Шкода В.В.)
Вікторівна,
каф. суспільних наук

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2007 році
№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
(науковий керівник або
консультант)

Докторські дисертації (всього – 2)
1

2

14.01.32 - медична біохімія (біологічні науки)
Кравченко
Біохімічні механізми порушень метаболічних
Віра
процесів при експериментальному гіпертиреозі
Миколаївна,
та їх корекція за домогою похідних 2-оксо-4каф. фізіології,
гідроксихіноліну
біології та анатомії
(наук. керівник - д.б.н., проф. Вороніна Л.М.,
людини
д.мед.н., проф. Губський Ю.І.)
14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
Зупанець
Експериментальне обґрунтування використання
Ігор
глюкозаміну та його похідних в медицині
Альбертович,
(наук. консультант - д.фарм.н., проф.
каф. клінічної
Безуглий П.О.)
фармакології з
фармацевтичною
опікою
(нострифікація)

Кандидатські дисертації (всього – 39)
02.00.03 - органічна хімія (хімічні науки)
1

2

3

Власов
Сергій
Віталійович,

Синтез
та
реакційна
здатність
3гетерилкумаринів з азольними та азиновими
фрагментами
каф. органічної хімії
(наук. керівник - член-кор. НАН України, д.х.н.,
д.фарм.н., проф. Черних В.П.)
Пархоменко
Використання мультикомпонентних та доміноОлексій
реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3Олександрович, дигідро[1,3]тіазолів
каф. органічної хімії
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
03.00.07 - мікробіологія (медичні науки)
Остапенко
Вікторія
Миколаївна,
каф. мікробіології

Мікробіологічне
обґрунтування
принципу
створення
комплексних
антимікробних
препаратів з упереджувальними властивостями
щодо формування антибіотикорезистентності

4

(наук. керівник - д.мед.н. проф. Філімонова Н.І.)
03.00.09 –кріобіологія (біологічні науки)
Єгоров
Морфофункціональний стан сперматозоїдів
Максим
собак в залежності від умов кріоконсервування
Ігоревич
(наук. керівник – к.б.н. Копєйка Є.Ф.)
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

5

10.01.02 - російська література (філологічні науки)
Долга
Літературна творчість М.В.Станкевича
Олена
(наук. керівник - д.філол.н., проф. Фрізман Л..Г.)
Олександрівна,
каф. гуманітарних
наук

6

Сінявіна
Лариса
Володимирівна,

Композіційно-оповідна організація роману П.І.
Мельникова-Печерського «В лесах»
(наук. керівник - д.філол.н., проф. Піддубна Р.М.)

каф. гуманітарних
наук

14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
7

Беркало
Наталія
Миколаївна
каф.
фармакоекономіки

8

Дроздова
Олена
Олексіївна,

Експериментальне обгрунтування можливості
використання нової комбінованої мазі для
лікування тромбофлебіту
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Фармакологічна активність 7-заміщених-8гідразино-3-метилксантину похідних
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф. якості,
сертіфікації та
стандартизації ліків
(нострифікація)

9

Файзуллін
Олександр
Валерійович,

Вивчення гепатозахисної активності густого
екстракту з листя винограду культурного
(наук. керівник - к.б.н., доц. Загайко А.Л.)

каф. біологічної хімії

10 Шебеко
Сергій
Костянтинович,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

11 Торянік

Експериментальне обгрунтування застосування
глюкозаміну гідрохлориду та його комбінацій із
нестероїдними протизапальними засобами в
комплексній терапії гломерулонефритів
(наук. керівник - д.мед.н., проф.Зупанець І.А.)

14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти –

Еріка
Леонідівна,
каф. патологічної
фізіології

потенційні антигіпоксанти з антиоксидантними
властивостями
(наук. керівник - д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
Безрукавий
Розробка складу, технології та дослідження мазі
12
Євген
для застосування на стадії репарації ран
Андрійович,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)
каф. промислової
фармації

13 Вишар
Григорій
Миколайович,
каф. фармацевтичного
права

14 Грубник
Ігор
Михайлович,

Наукове обгрунтування адаптивного управління
належним асортиментом лікарських засобів
різних номенклатурно-правових груп
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Удосконалення
складу
та
технології
виробництва таблеток антидіабетичної дії
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Пашнєв П.Д.)

каф. заводської
технології ліків

15 Гуторов
Олександр
Іванович,

Удосконалення
нормативно-правового
регулювання обігу психоактивних речовин у
приватному секторі регіональної аптечної
каф. фармацевтичного мережі
права
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Жех
Жах
Самер,
Розробка
технології ліпофільного комплексу
16
каф. товарознавства
протизапальної дії та супозиторіїв на його основі
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Дем’яненко В.Г.)
Удосконалення організаційно-правової системи
17 Коляда
Вікторія
регулювання
обігу
рецептурних
і
Вікторівна,
безрецептурних лікарських засобів
каф. фармацевтичного (наук. керівник - д.фарм.н., проф.
права
Шаповалова В.О.)
Кухтенко
Розробка складу та технології супозиторіїв
18
Олександр
комбінованої
дії
«Проктопантезин»
для
Сергійович,
лікування проктологічних захворювань
каф. промислової
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Рубан О.А.)
фармації

19 Куценко
Сергій
Анатолійович,

Удосконалення
діяльності
фармацевтичних
підприємств
логістичного моделювання

на

оптових
основі

каф. менеджменту та
маркетингу у
фармації

20 Пасічник
Михайло
Францович,

(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Створення гомеопатичного лікарського засобу
на основі отрути бджолиної
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

21 Передерій
Євгеній
Олексійович,
каф. заводської
технології ліків

22 Пересадько
Ірина
Геннадіївна,
каф. косметології та
аромології

23 Рибачук
Василь
Дмитрович

Розробка складу і технології вагінальних
супозиторіїв сперміцидної дії з рослинним
комплексом «Глюкорібін»
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)
Розробка складу та технології таблеток на
основі подрібненого листя горіху грецького та
каштану кінського
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Половко Н.П.)
Розробка складу та технології комбінованої мазі
для лікування алергічних захворювань шкіри
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Єгоров І.А.)

каф. заводської
технології ліків

24 Сотнікова
Наталія
Валеріївна,

«Науково-методичні підходи до мінімізації
ризиків на ринку дієтичних добавок»
(наук.керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

25 Тіманюк
Валерія
Миколаївна,
каф. економіки
підприємства

26 Хмельницька
Ольга
Андріївна,

Управління
процесами
комерціалізації
інтелектуальної власності у фармацевтичній
галузі
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Посилкіна О.В.)
Удосконалення контролю якості лікарських
засобів на регіональному рівні
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Толочко В.М. )

каф. управління
економіки фармації

27 Чуєшов
Олег
Владиславович,
каф. аптечної
технології ліків

28 Шевченко
Вячеслав

Розробка складу та технології м`якої лікарської
форми для лікування інфекційно-алергічних
захворювань шкіри та раневого процесу
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Тихонова С.О.)
Розробка складу та технології парентерального
комбінованого лікарського засобу на основі

Олександрович,
каф.заводської
технології ліків

29 Шмирьова Юлія
Вікторівна,
каф. промислової
фармації

сульфаметоксазолу та триметоприму
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Рибачук Д.В. )
Розробка складу та технології мазі з
мірамістином для використання в урології
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Чуєшов В.І.)

Розробка складу та технології геріатричного
30 Юдіна
Юлія
препарату у формі гранул на основі порошку
Вікторівна,
листя гінкго дволопатевого
каф.
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
товарознавства
Дем’яненко В.Г.)
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Аналітичні системи на основі спряжених
31 Бондаренко
Наталія
реакцій окиснення органічних відновників
Юріївна
гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у
каф. фізичної та
фармацевтичному аналізі
колоїдної хімії
(наук. керівник - д.х.н., проф.
Блажеєвський М.Є.)
Фармакогностичне дослідження рослин роду
32 Бородіна
Наталія
тополя
Валеріївна,
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)
каф. фармакогнозії

33 Демешко
Ольга
Володимирівна,
каф. хімії природних
сполук

34 Клименко
Ліна
Юріївна,

Вивчення біологічно активних речовин листя
Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій
на їх основі
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Комісаренко А.М. )
Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону
(наук. керівник - д.х.н., проф. Болотов В.В.)

каф. аналітичної хімії

35 Кошовий
Олег
Миколайович
каф. хімії природних
сполук

36 Новосел
Олена
Миколаївна,
каф. хімії природних
сполук

37 Сидора

Створення нового лікарського засобу на основі
комплексної
переробки
листя
евкаліпту
прутовидного
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Комісаренко А.М. )
Фармакологічне вивчення представників родів
Malus та Pyrus
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Фармакогностичне дослідження видів роду Сra-

Наталя
Вячеславівна,

taegus флори України
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
каф. фармакогнозії
Ковальова А.М. )
22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки)
Вища освіта як механізм формування
38 Шевченко
Наталя
кар`єрного ресурсу спеціаліста
Володимирівна,
(наук. керівник – д.соціол.н., проф.
каф. суспільних наук
Подольська Є.А.)
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення (фізичне виховання та спорт)
Королінська
Клубна форма організації фізичного виховання у
39
Станіслава
вищих навчальних закладах
Володимирівна,
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
каф. фізичного
Апанасенко Г.Л.)
виховання та здоров`я

№
з/п

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2008 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
та по батькові
(науковий керівник або
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 4)
14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)

1

Сахарова
Тетяна
Семенівна,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

Експериментальне вивчення фармакодинаміки
та механізму дії нової групи природних
антиоксидантів на основі елаготанінів
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Яковлєва Л.В.)

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
Котвіцька
Методологія соціально-ефективної організації
2
Алла
фармацевтичного забезпечення населення
Анатоліївна,
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
каф. організації та
Немченко А.С.)
економіки фармації

3

4

Хоменко Віктор
Миколайович,

Теоретичне обгрунтування та реалізація
сучасних принципів державного управління
каф.. організації та
фармацією в Україні
економіки фармації
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Немченко А.С.)
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Маміна
Розробка та удосконалення методів аналізу
Олена
органічних лікарських речовин загального
Олександрівна,
дослідження при проведенні судово-медичних
каф. фармацевтичної
експертиз
хімії
(наук. конс. – д.х.н,. проф. Болотов В.В.)
Кандидатські дисертації (всього – 42)

1

03.00.07 – мікробіологія (біологічнінауки)
Шакун
Мікробіологічне обгрунтування
Олена
перспективності створення комплексних
Анатоліївна,
лікарських засобів на основі проліків
каф. мікробіології
мікробоцидної дії

2

(наук.кер. – д.мед.н., проф. Філімонова Н.І.)
14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
Бухтіярова
Фармакологічне обгрунтування використання
Ірина
препарату «Рексод» при цукровому діабеті
Петрівна,
(наук. керівник - д.мед.н., проф.Дроговоз С.М.)
каф. фармакології

3

Галузінська
Любов
Валеріївна,
каф. біологічної хімії

4

Набока
Ольга
Іванівна,
каф. біологічної хімії
(нострифікаціят)

5

Сенюк
Ігор
Валерійович
каф. біологічної хімії
(нострифікаціят

6

7

Експериментальне обгрунтування можливості
використання нової комбінованої мазі для
лікування тромбофлебіту
(наук. керівник - д.б.н., проф. Вороніна Л..М.)
Фармакологічна активність модифікрваних
ізофлавоноїдів і хромонів
(наук. керівник - д.б.н., проф. Вороніна Л.М.,
д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Фармакологічні властивості препаратів з буряка
звичайного
(наук. керівник - д.б.н., проф. Вороніна Л.М.,
д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

Мудрик
Ірина
Михайлівна,

Експериментальне обгрунтування доцільності
використання гідрофільного екстракту листа
евкаліпту з протизапальними властивостями
каф. біології, фізіології при проктитах
та анатомії людини
(наук. керівник – д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
Хассан Алі Діб
Експериментальне фармакологічне дослідження
Хіжазі,
ліпофільного екстракту сої і мазі гексафен
каф. біології, фізіології (наук.кер. – д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
та анатомії людини

8

9

14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
Гнатюк
Протизапальні та репаративні властивості
Валерія
супозиторіїв «Пантезін» на основі
Валеріївна,
декспантенолу
каф. патологічної
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова
фізіології
А.І..)
Шаталова
Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави
Оксана
сої
(наук. керівник – д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
Михайлівна,
каф. біології,
фізіології та
анатомії людини

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
Наукове обґрунтування особливостей
10 Бондаренко

Віталій
Володимирович,
каф. фармацевтичного
права

11 Губченко
Тетяна
Дмитрівна,
каф. технології ліків
та клінічної
фармакології з
фармацевтиною
опікою

12 Гудзенко
Андрій
Олександрович,
каф.
фармацевтичного
права

13 Домар
Ніна
Анатоліївна,
каф. технології ліків
та клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

14 Доровськой
Віктор
Олександрович,
каф. аптечної
технології ліків

15 Єрмоленко
Тетяна
Іванівна,

експертного супроводження обігу
психоактивних речовин
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Шаповалова
В.О.)
Розробка складу та технології лікувальнокосметичного крему з густим екстрактом листя
горіха грецького
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Башура О.Г.)

Організаційно-правове дослідження
контрольно-дозвільного обігу комбінованих
лікарських засобів
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Розробка складу та технології таблеток на
основі порошку вичавок винограду культурного
та метилурацилу
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Січкар А.А.)

Розробка складу та технології комбінованої мазі
для лікування гнійно-запальних захворювань
шкіри на першій фазі ранового процесу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Оптимізація лікарського забезпечення хворих із
захворюванням нирок
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)

каф. управління
економіки фармації

16 Кайдалова
Альбіна
Володимирівна,

Розробка інтегрованої системи управління
якістю ISO 9001:2000GMP на фармацевтичному
підприємстві
каф. управління якістю (наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Розробка складу та технології отримання
17 Кобець
Марина
таблетованих лікарських препаратів на основі
Миколаївна,
біфідумбактерину
каф. менеджменту та
(наук. керівник – к.б.н., доц. Гордієнко А.Г.)
маркетингу у фармації

18 Кобець
Юлія
Миколаївна,
каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

19 Криклива
Ірина
Олександрівна,

Розробка складу та технології комбінованої мазі
антисептичної дії для лікування ранового
процесу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)
Розробка складу та технології м`яких
лікарських форм з ксероформом
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації

20 Кучеренко
Наталія
Василівна,
каф. товарознавства

21 Манський
Олександр
Анатолійович,

Розробка складу та технології гіполіпідемічного
засобу з плевроту черепичастого
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Дем`яненко В.Г.)
Технологічні аспекти стабілізуючого впливу γопроміню-вання на похідні аміноглікозидів
(наук. керівник. – д.мед.н., проф. Дикий І.Л.)

каф. промислової
фармації

22 Маслій
Юлія
Сергіївна,

Розробка складу та технології стоматологічних
лікувальних дисків «Нафтатрин»
(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Єгоров І.А.)

каф. заводської
технології ліків

23 Пісковацький
Юрій
Гергійович,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

24 Повєткін
Сергій
Олександрович,

Розробка складу та технології препарату
«Бронхофіт» із сировини рослинного
походження
(наук. керівник . – к.фарм.н., доц. Вишневська
Л.І.)
Розробка складу, технології та дослідження
супозиторіїв з олією розторопші
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації

25 Сидоренко
Олександр
Вікторович,
каф. аптечної
технології ліків

26 Тіманюк
Ірина
Володимирівна,
каф. менеджменту та
маркетингу у фармації

Розробка складу та технології капсул з
фенольним гідрофобним препаратом прополісу
та обніжжям бджолиним
(наук. керівник - д.фарм.н,, проф.Тихонов О.І.)
Науково-методичне обґрунтування
маркетингової доступності протигрибкових
лікарських препаратів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

27 Черних
Юлія
Валентинівна,
каф. аптечної
технології ліків

28 Юрченко
Геннадій
Миколайлович,
каф. організації та
економіки
фармації

Розробка складу та технології вагінальних
супозиторіїв з прополісом та олією
обліпиховою
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.Тихонов О.І.)
Наукові підходи до організації лікарської
допомоги населенню при виникненні
надзвичайних ситуацій
(наук. керівник - д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,429 Арзуманов
Павло
дигідрохіназоліну на основі антранілоїгідразиду
Спартакович,
та дикарбонових кислот, їх хімічні
каф. органічної хімії
перетворення та біологічна активність
(наук. керівник - д.х.н., проф. Шемчук Л.А.)
Фармакогностичне вивчення розторопші
30 Болоховець
Ганна Сергіївна, плямистої
каф. хімії природних
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
сполук
Кисличенко В.С.)
Вельма
Фітохімічне
вивчення представників роду Sam31
Вікторія
bucus і розробка на їх основі лікарських засобів
Володимирівна, (наук. керівник - д.фарм.н., проф.
каф. хімії природних
Кисличенко В.С.)
сполук

32 Власенко
Юрій
Дмитрович,

Синтез, хімічні властивості та біологічна
активність 3,5-діамінотіофенів з
електронодефіцітними замісниками в
каф. управління якістю положеннях 2 та 4
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Синтез та антимікобактеріальні властивості
33 Головченко
Ольга
бензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2Сергіївна,
дигідрохінолін-3-карбонових кислот
каф. фармацевтичної
(наук. керівник - д.х.н., проф. Українець І.В.)
хімії

34 Гриненко
Василь
Васильович,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості похідних 2-гідроксиантранілової та
2-гідроксималонанілової кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)

35 Ільченко
Олена
Володимирівна,
каф. органічної хімії

36 Кобзар
Наталія
Петрівна,
каф. медичної хімії

37 Колесніков
Олексій
Володимирович,
каф. органічної хімії

38 Моспанова
Олена
Володимирівна,
каф. фармацевтичної
хімії

39 Павлій
Олег
Олександрович,

Синтез, хімічні перетворення і біологічна
активність похідних 2-тіоксо-2,3дигідро[1]бензофуро[3,2-d]піримідин-4-онів та
їх 2-оксоаналогів
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Синтез, будова та біологічна активність бром- і
сульфамоїлзаміщених ортохлорбензойних, N-Rантранілових кислот та їх похідних
(наук. керівник – д.фарм.н., доц. Ісаєв С.Г.)
Синтез, хімічні перетворення та біологічна
активність похідних піримідинтіону,
хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину
(наук. керівник - д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
«интез, будова та біологічна активність
похідних 1-гідрокси-3-оксо-5,6-дигідро-3Нпіроло[ίЈ]хінолін-2-карбонової кислоти
(наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)

Синтез, хімічні перетворення. біологічна
активність похідних орто-галогенбензойних, Nфенілантранілових кислот та 9-аміноакридину
каф. медичної хімії
(наук. керівник - к.фарм.н., доц. Ісаєв С.Г.)
Редькін
Синтез і дослідження біологічної активності
40
Руслан
структурних аналогів епіфізарного гормону
Григорович,
мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх
каф. органічної хімії
основі
(наук. керівник - д.х.н., проф. Шемчук Л.А.)
Хімічні перетворення та біологічна активність
41 Цапко
Євген
сполук синтезованих на основі N`-антраноїл-αОлександрович, гідразиду (±)-камфорної кислоти
каф. медичної хімії
(наук. керівник - д.х.н., проф. Гриценко І.С.)
19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах
(психологічні науки)
Особливості впливу стрибків з парашутом на
42 Альохіна
психічний стан та індивідуально-психологічні
Наталія
властивості особистості
Вікторівна,
(наук. керівник–к.психол.н., доц.Мамічева О.В.)
каф. педагогіки та
психології

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2009 році
№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної роботи,
(науковий керівник або
консультант)

Докторські дисертації (всього – 14)
01.04.01 - фізика приладів, елементі і систем
(фізико-математичні науки)
1

Стороженко
Ігор
Петрович,

Генерація міліметрових хвиль варизонними
структурами напівровідників А3В5 з
міждолинним переносом електронів

каф. фізики

02.00.03 - органічна хімія (хімічні науки)
2

Журавель
Ірина
Олександрівна,
каф. органічної хімії

Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 7азакумаринів
(наук. консультант – д.х.н., проф.
Коваленко С.М.)

03.00.15 – генетика (біологічні науки)
3

Філіпцова
Ольга
Володимирівна

Популяційно-генетичний аналіз поведінкових
ознак: досвід вивчення населення України
(наук. консультант – д.б.н., проф.
каф. біології, фізіології Антраментова Л.А.)
та анатомії людини

14.01.32 – медична біохімія (біологічні науки)
4

Загайко
Андрій
Леонідович,
каф. біологічної хімії

Порушення обміну ліпідів та прооксидантноантиоксидантних
процесів
за
експериментального моделювання метаболічного
синдрому
(наук. консультант – д.б.н., проф. Вороніна
Л.М.)

14.03.04 - патологічна фізіологія (медичні науки)
5

Кононенко
Надія
Миколаївна,
каф. патологічної

Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи
гемостазу в нормі та механізми їх порушень при
гастральних виразках
(наук. консультант – д.мед.н,.проф.

6

фізіології

Березнякова А.І.)

Тюпка
Тетяна
Іванівна,

Механізми порушень сурфактантної системи і
гемоциркуляції в малому колі кровообігу
принабряку легень
(наук. консультант – д.мед.н,.проф.
Березнякова А.І.)

каф. патологічної
фізіології

14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
7

Набока
Ольга Іванівна,
каф. біологічної хімії

Аніліди хінолінкарбонових кислот –
перспективний клас потенційних коректорів
кислотно-лужної рівноваги і водноелектролітного обміну організму
(експериментальне дослідження)
(наук. консультант – д.мед.н,.проф.
Березнякова А.І.)

14.03.05 - фармакологія (медичні науки)
8

Литвинова
Ольга
Миколаївна,
каф. клінічної
лабораторної
діагностики

9

Кіреєв
Ігор
Володимирович,
каф. фармакотерапії

Оптимізація створення діуретичних та
протизапальних засобів серед похідних
сукцінамінової та оксамінової кислот
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Самура Б.А.)
Оптимізація створення діуретичних та
протизапальних засобів в ряду заміщених та
аннельованих похідних ксантину
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Самура Б.А.)

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
10 Рубан
Олена
Анатоліївна,
каф. заводської
технології ліків

11 Вишневська
Лілія
Іванівна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

Наукове обгрунтування складу та технології
лікарських препаратів протиалергічної дії на
основі полісахаридів смородини чорної
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Гладух Є.В).
Наукове й експериментальне обгрунтування
складу і технології настойок складних та їх
стандартизація
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)

12 Котенко
Олександр
Михайлович
каф. аптечної
технології ліків

13 Стрельніков
Леонід
Семенович

Теоретичне та експериментальне обгрунтування
технології ліпофільного екстракту обніжжя
бджолиного та препаратів на його основі
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Тихонов О.І.)
Теоретичні основи технології ліпосомальних
лікарських форм
(наук. консультант – д.мед.н., проф. Дикий І.Л.)

каф. біотехнології

15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
14 Ісаєв
Синтез, реакційна здатність і біологічна
Сергій
активність похідних орто-галогенбензойних,
Григорович,
ароматичних амінокислот та акридину
каф. медичної хімії
(наук. консультант – д.фарм.н,. проф.
Палій О.І..)
Кандидатські дисертації (всього – 48)
01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика
(фізико-математичні науки)
1 Животова
Фізичні стани гідратованих систем на основі
Олена
оксиетильованих похідних гліцеринуі ацетаміду
Миколаївна,
при температурах нижче 2730К
каф. фізики
(наук. керівник – д.б.н., проф. Зінченко О.В.)
02.00.03 - органічна хімія (хімічні науки)
2 Борисов
Синтез та перетворення анельованих
Олександр
бензопірано[2,3-d]піримідинів та
Володимирович, бензопірано[2,3-с]піразолів
каф. органічної хімії
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
3 Коваленко
Синтез, будова і властивості 3,4.5,6Світлана
тетрагідропохідних 2Н-2.6-метано-1,3Сергіївна,
бензоксазоцину, 2Н-2,6-метано-1,3,5каф. органічної хімії
бензоксадіазоцину, 2Н-2,6-епіміно-1,5бензоксазоцину
(наук. керівник – член-кор НАН України.
д.фарм.н.. д.х.н., проф. Черних В.П.)
14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
4

Хуссейн Алі
Дарвіш,
каф. фармакології

Експериментальне обгрунтування
раціонального вибору фармакокоректорів
ульцерогенної дії ліків
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Куценко Т.О.)

5

Лук`янова
Лариса
Володимирівна,

Гемостатична активність сухого екстракту з
пагонів ожини
(наук. керівник – д.мед.н., доц. Волковой В.А.)

каф. біології,
фізіології та анатомії
людини

6 Бездітко
Катерина
Павлівна,

Експериментальне обгрунтування можливості
використанння нової комбінованої мазі на основі
рослинних компонентів для лікування геморою
каф. фармакоекономіки (наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)

7

Решетняк
Наталія
Валеріївна,

Експериментальне вивчення протизапальних,
репаративних властивостей густого екстракту з
кори вільхи клейкої
каф. біології, фізіології (наук. керівник . – д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
та анатомії людини

Експериментальне обгрунтування доцільності
створення нового лікарського засобу на основі
екстракту з шишок хмелю звичайного для
каф. біології, фізіології корекції вагінітів
та анатомії людини
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
Гладченко О.М.)
9 Коваленко
Фармакологічне вивчення протизапальної
Євген
активності антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1
Миколайович,
(АРІЛ-1)
каф. фармакології
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Щокіна К.Г.)
10 Щербак
Дослідження механізмів дії ріфлана –
Олена
потенційного засобу для лікування запальних
Анатоліївна,
захворювань кишковика
каф. біології,
(наук. керівник. – д.б.н.,проф. Малоштан Л.М.)
8

Уланова
Віра
Анатоліївна,

фізіології та анатомії
людини

11 Матвійчук
Андрій
Вікторович,

Синтез, властивості та біологічна активність
оксамоїльних похідних сульфаніламіда
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)

каф. фармакотерапії
(нострифікація)

12 Репєтєва
Олена
Валеріївна,
каф. патологічної
фізіології

Антигіпоксичні, антиоксидантні та
антиексудативні властивості спіроциклічних
оксоіндольних похідних 2-аміно-4Н-пірану структурних аналогів мелатоніну
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)

13 Товчига
Ольга
Володимирівна,

Дослідження сечогінної, нефропротекторної,
гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium
podagraria L.) як основа для створення лікарських
каф. технології ліків та засобів
клінічної фармакології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)
з фармацевтичною
опікою

14 Харченко
Дмитро
Сергійович,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

Фармакологічне обгрунтування застосування
препарату «Корвітин» при нирковій
недостатності
(наук. керівник – д.мед.н., проф.Зупанець І.А.)

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
15 Попова
Науково-методичні підходи до здійснення аудиту
Юлія
роздрібної реалізації на прикладі гормональних
Володимирівна, лікарських препаратів
каф. маркетингу та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
менеджменту у
фармації

16 Братішко
Юлія
Сергіївна,
каф. управління
економіки
підприємства

17 Бур`ян
Катерина
Олександрівна,

Управління трудовим потенціалом промислових
фармацевтичних підприємств в умовах
впровадження міжнародних стандартів якості
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф.
Посилкіна О.В.)
Розробка складу та технології супозиторіїв з
фунгіцидною активністю
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.)

каф. промислової
фармації

18 Глущенко
Олена
Миколаївна,
каф. організації та
економіки фармації

Науково-методичні підходи до удосконалення
системи цін і тарифів на лікарські засоби, що
виготовляються аптеками
(наук керівник – д.фарм.н.,проф. Немченко А.С.)

Організаційні дослідження судової фармації
щодо протидії наркотизації молоді
психоактивними речовинами
каф. фармацевтичного (наук. керівник – д.фарм.н., проф.
права
Шаповалов В.В.)

19 Васіна
Юлія
Володимирівна,

20 Жадько
Світлана
Вікторівна,

Науково-практичне обґрунтування
асортиментної політики виробничих
фармацевтичних підприємств
каф. менеджменту та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
маркетингу у фармації
Слободянюк М.М.)

21 Ролік
Світлана
Миколаївна

Розробка складу, технології та дослідження
комбінованого стоматологічного гелю
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Пімінов О.Ф.)

каф. технології ліків та
клінічної фармакології
з фармацевтичною
опікою

22 Черняєв
Святослав
Володимирович

Розробка складу, технології та дослідження
супозиторіїв з комплексною антимікробною дією
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації

23 Чорна
Наталія
Анатоліївна

Розробка складу та технології гомеопатичної мазі
для застосування в дерматології
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

24 Ковалевська
Інна
В`ячеславівна,

Розробка складу та технології препарату
кардіотонічної дії в капсулах
(наук. керівник – д.фарм.н., доц. Рубан О.А.)

каф. промислової

фармації
25 Ковальов
Володимир
Вікторович,

Розробка складу та технології м`якої лікарської
форми з екстрактом хлорофіліпту
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)

каф. промислової
фармації

26 Корж
Юлія
Вікторівна,
каф. організації та
економіки фармації

27 Костюк
Григорій
Вікторович,
каф. управління
економіки
підприємства

28 Левченко

Організаційно-економічні принципи
застосування гіполіпідемічних препаратів у
лікування ішемічної хвороби серця
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Панфілова Г.Л.)
Науково-практичні засади розробки і реалізації
інноваційних проектів у фармацевтичному
виробництві
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Посилкіна О.В.)
Удосконалення системи просування лікарських

Ірина
Петрівна,
каф. маркетингу і
менеджменту
у фармації

29 Ніколайчук
Ніна
Миколаївна,

засобів оптового фармацевтичного
підприємства
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Розробка складу, технології та дослідження
капсул з дибамком протисудомної дії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації та
економіки

30 Сергеєва
Олена
Юріївна,
каф. управління
економіки фармації

31 Стрельнікова
Юлія
Леонідівна,
каф. організації та
економіки фармації

32 Тимченко
Андрій
Вікторович,

Створення та дослідження гомеопатичного
комплексного засобу протиалергійної дії у
формі гранул
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Толочко В.М.)
Наукові підходи до лікарського забезпечення
хворих на розсіяний склероз в умовах
медичного страхування
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Немченко А.С.)
Розробка складу та технології таблеток
«Апітар» з вологозахисним покриттям
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

33 Чуб Олена
Вікторівна,
каф. косметології та
аромології

34 Шаповалов
Валентин
Валерійович,

Розробка складу і технології депігментуючого
тоніку
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Башура О.Г.)

Судово-фармацевтичні дослідження обігу
особливо небезпечних наркотичних засобів у
світлі національної безпеки України
каф. фармацевтичного (наук. керівник – член-кор НАН України ,
права
д.фарм.н, д.х., проф. Черних В.П.)
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
35 Глущенко
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
Алла
властивості потенційних протисудомних
Володимиріна,
засобів-похідних 1R-5-метил-1,2,3-триазол(1Н)каф. якості,
4-карбонових (сульфо)кислот
сертифікації та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
стандартизації ліків
Георгіянц В.А.)
36 Іванчук
Хіміко-токсикологічне дослідження донормілу
Ірина
(наук. керівник – д.х.н., проф. Болотов В.В.)

Михайлівна,
каф. аналітичної хімії

37 Карпюк
Уляна
Володимирівна,

Фітохімічне вивчення біологічно активних
речовин Glycine hispide та створення на їх
основі лікарських субстанцій
каф. хімії природних
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
сполук
Кисличенко В.С.)
38 Коваль
Синтез, дослідження фізико-хімічних
Алла
властивостей феритів як компонента
Олександрівна,
магнітокерованих лікувальних та діагностичних
каф. неорганічної хімії засобів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Левітін Є.Я.)
39 Колісник
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
Олена
амідованих похідних 4-гідрокси-2-оксоВалентинівна,
1,2,5.6,7,8-гексагідро-хінолін-3-карбонових
каф. фармацевтичної
кислот
хімії
(наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)
40 Малиновський
Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне
Юрій
вивчення болиголову плямистого
Юрійович,
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)
каф. токсикологічної
хімії

41 Паршиков
Віктор
Олександрович,
каф. фармацевтичної
хімії

42 Подольський
Ілля
Миколайович,

Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості
похідних 1R-4-метил-2-оксо-1.2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
(наук. керівник. – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4онів
(наук. керівник – д.х.н., проф. Гриценко І.С.)

каф. медичної хімії

43 Федосов
Андрій
Ігорович,
каф. управління
якістю

44 Федченкова
Юлія
Анатоліївна,
каф. ботаніки

Синтез, перетворення та біологічна активність
похідних 5-метилтієно[2,3-d]піримідин-6карбонової кислоти та 3-аміно-5-метил-4-оксо2-тіоксо-1,2,3,4-терагідротієно-[2,3-d]піримідин6-карбонової кислоти
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Фармакогностичне вивчення деяких
представників роду клен та перспективи
використання їх у медицині
(наук.керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)

45 Шиньова
Надія
Валеріївна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

46 Шовкова
Зоя Віталіївна,

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості продуктів хімічних перетворень
похідних оксанілових кисло-N,N`-дизаміщених2,3-діоксо-1,4-діазинів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіяц В.А.)
Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

каф. токсикологічної
хімії

47 Янченко
Павло
Сергійович,

Виділення та хімічне вивчення біологічно
активних речовин ліпазотропної дії рослин
родин Бобові та Селерові
каф. хімії природних
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
сполук
Комісаренко А.М.)
25.00.02 – механізми державного управління (державне управління)
48 Котляревський
Організаційно-економічний механізм
Юрій
державного регулювання якості медичних
Олексійович
послуг в Україні
каф. організації та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
економіки фармації
Немченко А.С.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2010 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
каф.
Докторські дисертації (всього – 5)
14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
1 Волковой
Оптимизация создания антиаритмических
Валерій
средств растительного происхождения
Аркадійович
(наук. консультанти –
каф. біології, фізіології д.фарм.н., проф.Самура Б.А.;
та анатомії людини
д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)
2 Зайченко
Фармакологічне обґрунтування створення нового
Ганна
коректора репродуктивних функцій на основі
Володимирівна,
глюкозаміну гідрохлориду
каф. фармакології
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
3

Міщенко
Оксана
Яківна,

Фармакологічна активність і механізми дії
нового класу адаптогенів на основі продуктів
бджільництва і бурштинової кислоти
каф. фармакоекономіки (наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)

4

Панфілова
Ганна
Леонідівна,
каф. організації та
економіки фармації

5

Чернов
Андрій
Миколайович,
каф. процесів та
апаратів хімікофармацевтичних
виробництв

Теоретичне
обгрунтування
та
реалізація
організаційно-економічних
принципів
фармацевтичної допомоги за умов медичного
страхування
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Немченко А.С.)
Інтенсифікація процесів одержання біологічно
активних речовин та розробка гнучких
технологічних систем їх виробництва
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Чуєшов В.І.)

Кандидатські дисертації (всього – 59)

1

2

3

03.00.04 – біохімія (біологічні науки)
Вплив антиоксидантів рослинного походження
на метаболізм нітрогенвмісних сполук за умов
нейрогенного стресу у щурів
каф. біологічної хімії
(наук. керівник – д.б.н., доц. Загайко А.Л.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
(педагогічні науки)
Карасьова
Організація самостійної роботи студентів у
Олена
вищих навчальних закладах Слобожанщини у
Вячеславівна,
кінці ХIХ-на початку ХХ ст.
каф. іноземних мов
(наук. керівник – д.пед.н., проф. Відченко А.Г.)
13.00.02 – теорія та методика навчання
(педагогічні науки)
Вельма
Методика навчання майбутніх інженерівСвітлана
технологів інформаційних технологій керування
Володимирівна, та проектування
каф.
(наук. керівник – д.пед.н., проф. Лазарєв М.І.)
Кравченко
Ганна
Борисівна.

фармакоінформатики

4

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
Тацький
Анаболічна дія хіноболіну
Олексій
(наук. керівник – д.м.н., проф. Березнякова А.І.)
Феліксович,
каф. патологічної
фізіології

5

14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Андреєва
Експериментальне дослідження ефективності
Олена
комбінації похідних глюкоза міну з кверцитином
Олександрівна,
при виразкових ураженнях шлунка
каф. клінічної
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
фармакології з
фармацевтичною
опікою

6

Бутко
Ярослава
Олександрівна,
каф. фармакології

7

Кононенко
Алевтина
Геннадіївна,

Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої
мазі з амікацином для лікування ранового
процесу
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)
Вивчення гепатопротекторної активності водного
екстракту листків кукурудзи
(наук. керівник – д.б.н.,проф. Малоштан Л.М.)

каф. біології, фізіології
та анатомії людини

8

Корнієнко
Валентина

Фармакологічна активність 7,8-ди-1,7,8тризаміщених ксантину та амонієвих солей 3,7-ди

Іванівна,
каф. фармакотерапії

9

Кудіна
Олеся
Вікторівна,

і 1,3,7-триметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-оцтової
і пропіонової кислот
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Самура Б.А.)
Фармакологічне вивчення препарату «Ліпін» у
якості гравідопротектора
(наук. керівник – д.мед.н., доц. Зайченко Г.В.)

каф. фармакології

10 Леницька
Олена
Борисівна,

Пошук речовин з антиалергічною активністю в
ряду похідних 3-(тетрагідробензол[в]тієно[2,3d]піримідин-2-іл)кумаринів та експериментальне
каф. фармакоекономіки обґрунтування їх клінічного застосування
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
11 Музика Наталія
Експериментальне обґрунтування клінічного
Ярославівна,
застосування оригінального простато
каф. фармакоекономіки протекторного засобу рослинного походження –
супозиторіїв Альтабору
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
12 Савохіна
Фармакологічна активність солей заміщених
Марина
акридиніл-9-тіооцтової кислоти
Володимирівна
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
каф. фармакотерапії
(нострифікація)

13 Таран
Андрій
Вікторович,
каф. фармакотерапії
(нострифікація)

14 Чистяков
Олексій
Геннадійович,

Фармакологічна активність сульфамоїльных
похідних галоїдбензойної та фенілантранілової
кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
Експериментальне обґрунтування простато
протекторних властивостей Простатофіту
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Россихін В.В.)

каф. фармакології

15 Шатілова
Ольга Андріївна,
каф. технології ліків та
клінічної фармакології
з фармацевтичною
опікою

Експериментальне вивчення
церебропротекторних та психотропних
властивостей діакамфу
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
Штриголь С.Ю.)

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи
(фармацевтичні науки)
16 Бойко Микола
Застосування ультразвуку у виробництві
Миколайович,
настойок з деяких видів рослинної сировини
каф. процесів та
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Зайцев О.І.)

апаратів хімікофармацевтичних
виробництв

17 Бреусова
Світлана
Вікторівна,
каф. товарознавства

18 Гайдукова
Олена
Олександрівна,
каф. аптечної
технології ліків

19 Гаркавцева
Ольга
Анатоліївна,

Розробка складу та технології сиропу на основі
фенольного комплексу із суцвіть липи
серцелистної
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Дем`яненко
В.Г.)
Розробка та дослідження комплексного
гомеопатичного препарату для лікування
синдрому хронічної втоми
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонова С.О.)
Розробка складу та технології мазі «Дермалік»
для лікування дерматологічних захворювань
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

каф. технології ліків

Обгрунтування складу та розробка технології
супозиторіїв з диакамфом і сукцифенатом для
лікування проктологічних захворювань
каф. заводської
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
технології ліків
Дмитрієвський Д.І.)
Дьякова
21
Управління персоналом аптечних закладів
Лариса
відповідно до вимог належних практик
Юріївна
каф. організації та (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
економіки
фармації
22 Запорожська
Розробка складу і технології вітамінного
Світлана
препарату для дітей у формі гелю
Миколаївна,
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Баранова І.І.)
20 Гербіна
Наталія
Анатоліївна,

каф. косметології та
аромології

23 Івченко
Аліна
Вікторівна,
каф. маркетингу та
менеджменту у
фармації

24 Калюжна
Ольга
Сергіївна,
каф. біотехнології

25 Красовська

Маркетингові та фарамкоекономічні підходи до
визначення конкурентного потенціалу
торговельних марок противиразкових лікарських
препаратів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Слободянюк М.М.)
Розробка складу та технології супозиторіїв з
пробіотиками
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Стрельніков Л.С.)
Розробка складу, технології та дослідження

Ірина
Олександрівна,

протигрибкового спрею з тербінафіном
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

каф. промислової
фармації

26 Кривов’яз
Олена
Вікторівна,

Розробка складу та технології супозиторіїв
комбінованої дії на основі бджільництва
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

27 Кубарєва
Інна
Валеріївна
каф. організації та
економіки фармації

Науково-методичні підходи до формування
соціально-економічної системи цін на лікарські
засоби
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)

Судово-фармацевтичне дослідження контрольнодозвільної системи щодо підвищення рівня
державного контролю за обігом прекурсорів в
каф. фармацевтичного Україні
права
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Шаповалов
В.В.)
29 Михайленко
Створення комплексного лікарського засобу у
Валентина
вигляді мазі на основі не стероїдного
Вікторівна,
протизапального засобу та отрути бджолиної
каф.аптечної технології (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
28 Малініна
Наталія
Геннадіївна,

ліків

Науково-методичні основи судовофармацевтичної кваліфікації контрольнодозвільної системи щодо обігу засобів і речовин у
каф. фармацевтичного фармації
права
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
31 Петренко
Організаційно-правлві дослідження лікарської
Вікторія
корекції нікотинової токсикоманії
Олександрівна,
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
каф. фармацевтичного Шаповалова В.О.)
30 Ніконов
Микола
Миколайович,

права

32 Подгайна
Марина
Валеріївна,
каф. організації та
економіки фармації

33 Преснякова
Вікторія

Наукове обгрунтування підходів до
фармацевтичного забезпечення онкологічних
хворих гінекологічного профілю в умовах
медичного страхування
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Немченко А.С.)
Науково-методичні підходи до здійснення аудиту
роздрібної реалізації на прикладі гормональних

Валентинівна,
каф. маркетингу та
менеджменту у
фармації

34 Струс
Оксана
Євгенівна,
каф. косметології та
аромології

35 Суріков
Олександр
Олександрович,
каф. організації та
економіки фармації

36 Ткач
Максим
Миколайович,
каф. біотехнології

37 Трутаєв
Сергій
Ігоревич,

лікарських препаратів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Розробка складу та технології лікувальнокосметичного засобу на основі каротину
мікробіологічного
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Половко Н.П.)
Науково-методичні підходи до удосконалення
інформаційних систем в раціональному
використанні лікарських засобів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Котвіцька А.А.)
Розробка складу та технології м’якої лікарської
форми з бактеріофагом стафілококовим
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Стрельніков Л.С.)
Розробка складу та технології настойки на основі
рослинної сировини для лікування атеросклерозу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

38 Тутутченко
Олена
Володимирівна,
каф. маркетингу та
менеджменту у
фармації

39 Унгурян
Ліана
Михайлівна,

Науково-практичні підходи до розробки та
реалізації сучасної стратегії аптечних
підприємств
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Розробка складу та технології сиропу «Прополіслм»
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. аптечної
технології ліків

40 Шолойко
Наталія
Василівна,

Оптимізація управління тендерними закупівлями
медичної та фармацевтичної продукції
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)

каф. маркетингу та
менеджменту у
фармації

41 Юхта
Людмила
Олексіївна,

Судово-фармацевтичні дослідження
регуляторних заходів щодо обігу контрольованих
засобів і речовин на території України
каф. фармацевтичного (наук. керівник – д.фарм.н., проф.
права
Шаповалова В.О.)

За спеціальністю 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія»
42 Гусарова
Тетяна
Дмитрівна,

Фармакогностичне вивчення плодів Symphocarpos albus та розробка на їх основі лікарського
засобу
каф. управління якістю (наук. керівник – к.фарм.н., доц. Губін Ю.І.)

43 Кізь
Ольга
Валеріївна,

Синтез, хімічні та біологічні властивості
похідних 1-арил-2,4-піролідиндіонів
(наук. керівник. – д.фарм.н., проф. Таран С.Г.)

каф. медичної хімії

44 Козира
Фармакогностичне дослідження рослин роду
Софія Андріївна, Geum L.
каф. ботаніки
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Сербін А.Г.)
45 Лю Янян,
каф. фармацевтичної
хімії

46 Мала Ольга
Сергіївна,
каф. ботанки

47 Машталер
Вікторія
Володимирівна,

Синтез нових засобів боротьби з
мікобактеріозами на основі гідразидів 1-R-4гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових
кислот
(наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Фармакогностичне вивчення кори та інших видів
лікарської сировини найпоширеніших
представників
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)
Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L.
та створення субстанції на його основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)

каф. ботаніки

48 Мішнєва
Катерина
Дмитрівна,
каф. ботаніки

Фармакогностичне дослідження братків садових,
фіалки фармакопейної якості та створення
субстанції на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Хворост О.П.)

49 Опрошанська
Тетяна
Віталіївна,

Фармакогностичне вивчення рослин роду лопух
та створення субстанцій на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н.,проф. Хворост О.П.)

каф. ботаніки

50 Плис
Сергій
Володимирович,
каф. фармацевтичної
хімії

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості потенційних нейропротекторних
засобів – похідних 1-R-5–аміно-1,2,3-триазол–4карбонових кислот
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

51 Попович
Вікторія
Павлівна,
каф. хімії природних
сполук

52 Северіна
Ганна
Іванівна.
каф. фармацевтичної
хімії

Фармакогностичне вивчення представників роду
Cerasus
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко
В.С.)
Синтез, фізико-хімічні властивості та проти
судомна активність похідних 3-аміно- та 4-аміно3-меркапто-1,2,4-триазолу та продуктів їх
хімічних перетворень
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

Фармакогностичне дослідження
53 Ткаченко
Марія Федорівна, ендоспермальних мутантів кукурудзи
каф. фармакогнозії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)
54 Цапко
Тетяна
Олександрівна,
каф. медичної хімії

55 Ярошенко
Ілларіон
Вікторович,
каф. хімії природних
сполук

Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна
активність сульфопохідних 4-метил-1,2дигідрохінолін-2-онів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
Фітохімічне вивчення рослин роду Orchis та
розробка рослинних зборів для корекції
надмірної ваги
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)

15.00.03 - стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки)
56 Мерзлікін
Дмитро
Сергійович,
каф. промислової
фармації

57 Подгайний
Дмитро
Григорович,
каф. токсикологічної
хімії

Розробка технології та стандартизація
вагінальних супозиторіїв гемо статичної дії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Казарінов О.М.)
Розробка та стандартизація нового
антидіабетичного засобу на основі діакамфу та
метформіну
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
(педагогічні науки)
58 Пляка
Любов
Володимирівна,

Психологічні особливості розвитку професійної
комунікативної компетентності у майбутніх
провізорів

каф. педагогіки та
психології

(науковий керівник – д.пед.н., проф. Тюріна В.О.)

25.00.02 - механізми державного управління (державне управління)
Механізми державного управління розвитком
59 Чухно
Інна Анатоліївна, сільських територій України
каф. менеджменту і
(наук. керівник – д.держ.упр, проф.
адміністрування
Латинін М.А.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2011 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
№
та по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 7)
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки)
1 Кайдалова Лідія Теоретичні та методичні засади неперервної
Григорівна,
професійної підготовки майбутніх фахівців
каф. педагогіки та
фармацевтичного профілю
психології
(наук. консультант – д.пед.н., проф.
Коваленко О.Е.)
14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
2 Супрун Еліна
Нейрофармакологічна та церебропротективна
Владиславівна,
активність АРІЛ-1
каф. загальної
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
фармації та безпеки
Максимов Ю.М.)
ліків

3

4

5

6

7

14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Щокіна
Органотропні ефекти рекомбінантного
Катерина
антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1
Геннадіївна,
(експериментальне дослідження)
каф. фармакології
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
Штриголь С.Ю.)
15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
Пестун
Теоретичні
та
науково-прикладні
засади
Ірина
маркетингового управління в системі лікарського
Володимирівна, забезпечення населення
каф. менеджменту та
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
маркетингу у фармації
Толочко В.М.)
Половко
Наукове та експериментальне обгрунтування
Наталя Петрівна, складу
і
технології
безводних
гелів
каф. косметології та
протигрибкової дії з похідними імідазолу
аромології
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Башура О.Г.)
Галій Лариса
Теоретичні та науково-практичні основи
Віталіївна,
визначення компетенцій в управлінні
каф. управління та
персоналом фармацевтичних закладів
економіки фармації
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Толочко В.М.)
Євтушенко
Управління спеціальними ризиками на етапах

Олена
Миколаївна,
каф. менеджменту та
маркетингу у
фармації

1

2

реалізації та споживання лікарських засобів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Мнушко
З.М.)

Кандидатські дисертації (всього – 30)
14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
Асадуллаєва
Експериментальне вивчення фармакологічної
Надія Яківна,
ефективності екстракту з листя артишоку
польового при різних видах гестаційної
каф.
патології
фармакології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Риженко І.М.)
Грінцова Ольга Експериментальне вивчення
Євгеніївна,
церебропротекторних властивостей
каф. клінічної
глюкозаміну та його похідних
фармакології з
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
фармацевтичною
опікою

3

Зупанець
Катерина
Олександрівна,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

4

5

Експериментальне вивчення впливу деяких
аміноцукрів та кверцетину на метаболізм
суглобового хряща при різних варіантах перебігу
остеоартриту
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Попов С.Б.)

Кошова
Олена Юріївна,

Експериментальне обгрунтування клінічного
застосування антидіабетичного рослинного збору
каф. фармакоекономіки (наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
Кучинська
Фармакологічне вивчення нової мазі
Ірина
ліпофільного комплексу з кори осики
Вікторівна,
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Волковой В.А.)
каф. біології,
фізіології та анатомії
людини

6

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
Шикова
Фармакологічна активність 4-моно- та 3,5Вікторія
дізаміщених 1,2,4-триазола
Валентинівна,
каф. фармакотерапії

15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)

7

Басакіна Ірина
Іванівна,
каф. організації та
економіки фармації

8

Галаван Зіновій
Степанович,
каф. фармацевтичного права

9

Єрещенко
Оксана
Антонівна,
каф. біотехнології

10 Рибалкін
Микола
Вікторович,
каф. мікробіології

11 Ромась
Катерина
Петрівна,
каф. аптечної
технології ліків

12 Степаненко
Сергій
Володимирович,
каф. промислової
фармації

13 Трунова Тетяна
Валеріївна,
каф. промислової
фармації

14 Шишкіна Ірина
Володимирівна,

Розробка складу та технології шипучих
таблеток комплексної дії для лікування
захворювань органів дихання
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)
Організаційно-правові дослідження впливу
наркобізнес-середовища на фармацевтичний
сектор України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Шаповалова В.О.)
Розробка складу та технології комбінованої
вагінальної лікарської ф орми на основі
бактеріофага
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Стрельніков Л.С.)
Розробка складу та технології розчину алергену
«Кандидасін» для імунодіагностики
кандидозної інфекції
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
Філімонова Н.І.)
Розробка складу та технології капсул
андрогенної дії на основі аргініну та фенольного
гідрофобного препарату прополісу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
Розробка технології та складу препарату
пульмонологічного призначення у формі
таблеток
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І..)
Розробка складу та технології супозиторіїв на
основі N,N'-дибензиламіда малонової кислоти
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Крутських Т.В.)

Науково-практичні засади з оптимізації
діяльності територіальних органів контролю
каф. управління
якості лікарських засобів
економіки фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)
15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Синтез, властивості і перетворення -арилімідо15 Алтухов
Олександр
-(2-оксоін-долініліден-3)-оцтових кислот
Олександрович, (наук. керівник – к.х.н., доц. Колісник С.В.)
каф. аналітичної хімії

16 Бочкарьова
Алла Юріївна,
каф. фармацевтичної
хімії

17 Бурда Надія
Євгеніївна,
каф. хімії природних
сполук

18 Затильнікова
Ольга
Олександрівна,

Оптимізація та валідація методик контролю
якості екстемпоральних лікарських засобів, що
містять хлорамфенікол, стрептоцид розчинний та
етакридину лактат
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)
Фармакогностичне вивчення Filipendula ulmaria
L.
(наук. керівник – д.фарм.н., доц. Журавель І.О.)
Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus
L.
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ковальов С.В.)

каф. ботаніки

19 Здорик
Олександр
Анатолійович,
каф. фармацевтичної
хімії

20 Мазурець
Світлана
Ігорівна,
каф. фармакогнозії

21 Мамедова
Світлана
Олександрівна,

Валідація та вдосконалення методик контролю
якості екстемпоральних лікарських засобів, що
містять водорозчинні вітаміни
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)
Фармакогностичне дослідження хмелю
звичайного
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Хворост О.П.)
Вивчення біологічно активних речовин малини
звичайної та суниці лісової
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Павлій О.І.)

каф. хімії природних
сполук

22 Прокопенко
Юлія Сергіївна,
каф. фармацевтичної
хімії

23 Проскуріна
Ксенія
Ігорівна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

24 Рудник
Анна
Михайлівна,
каф. фармакогнозії

Наукове обгрунтування стандартизації
виробництва та контролю якості нового
фітотерапевтичного засобу для лікування
псоріазу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)
Оптимізація та валідація методів аналізу
екстемпоральних лікарських засобів, що містять
нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та
папаверину гідрохлорід
(наук. керівник – к.фарм.н., доц.
Євтіфєєва О.А.)
Фармакогностичне дослідження бальзамічних
тополь флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальов В.М.)

25 Савченко
Леся Петрівна,

Експериментальне дослідження відповідності
якості порошків аптечного виготовлення вимогам
каф. фармацевтичної
Державної Фармакопеї України
хімії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)
15.00.03-стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки)
26 Левашова
Розробка та валідація методик контролю якості
Ольга
вітамінно-мінерального препарату
Леонідівна,
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
каф. управління
якістю

27 Ромелашвілі
Олена
Сергіївна,
каф. управління
якістю

28 Суворов
Олександр
Віталійович,
каф. токсикологічної
хімії

29 Шестопал
Оксана
Анатоліївна,

Створення нового ненаркотичного анальгетика
– фенітізону та розробка супозиторіїв на його
основі
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
Одержання солей 3-(4`-ацетилфеніл-карбамоїл)пропанової кислоти та стандартизація
гемостатичних засобів на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

Оптимізація складових системи управління
якістю фармацевтичного підприємства з
використанням оцінки ризиків
каф. управління
(наук. керівник – д.фарм.н., ст.н.сп.
якістю
Підпружников Ю.В.)
17.00.01-теорія ті історія культури
(філософські науки)
Функція
мови
як
засобу
комунікації:
30 Кулакова
Оксана
культурологічний аспект
Миколаївна,
(наук. керівник – д.філос.н., проф. Осипова Н.П.)
каф. суспільних наук

№
з/п

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2012 році
Прізвище, ім’я
Тема дисертаційної роботи,
та по батькові
(науковий керівник або
дисертанта,
консультант)
каф.
Докторські дисертації (всього – 9)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)

1

Туляков
Владислав
Олександрович,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

Розробка протиартрозних препаратів з
хондропротекторною, протизапальною та
аналгетичною дією на основі аміноцукру
глюкозаміну
(наук. консультант – д.мед.н., проф. Зупанець
І.А.)

15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
2 Косяченко
Костянтин
Леонідович,

Теоретичне обґрунтування та реалізація соціальноекономічних принципів ціноутворення на
лікарські засоби в Україні
каф. організації та
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
економіки фармації
Немченко А.С.)
Теоретичне та експериментальне обгрунтування
3 Соколова
Людмила
технології отримання фітосубстанцій методом
Володимирівна, ліофілізації
каф. аптечної технології (наук. консультант – д.фарм.н., проф.
ліків
Тихонова С.О.)
15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
4

Гонтова Тетяна
Миколаївна,
каф. ботаніки

5

Фармакогностичне дослідження рослин родин
фіалкові та шорстколисті, перспективи їх
використання в медицині
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Хворост О.П.)

Ковальов Сергій Фармакогностичне дослідження рослин родин
Володимирович, Fabaceae, Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae,
каф. фармакогнозії
Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання
лікарських засобів

(наук. консультант – д.х.н., проф.
Макаревич І.Х.)
6

Колісник Сергій
Вікторович,
каф. аналітичної хімії

7 Тернинко
Інна Іванівна,
каф. хімії природних
сполук

8

Попова Наталя
Вячеславівна,
каф. фармакогнозії

Синтез, властивості та біологічна активність
похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтових
кислот
(наук. консультант – д.х.н., проф. Болотов В.В.)
Фармакогностичне вивчення представників родин
Asteraceae, Apiaceae, Salicaceae та розробка на їх
основі лікарських засобів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Фітохімічні дослідження та стандартизація
сировини рослин родин ясноткові, айстрові,
пасльонові, ломикаменеві та перспективи їх
застосування
(наук. консультант – д.х.н., проф.
Литвиненко В.І.)

15.00.03-стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки)
9 Гарна Світлана Розробка та стандартизація технології
Василівна,
комплексної переробки лікарської рослинної
каф. якості,
сировини
сертифікації та
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
стандартизації ліків
Георгіянц В.А.)
Кандидатські дисертації (всього – 34)
02.00.03 – органічна хімія (хімічні науки)
1 Шинкаренко
Синтез ансамблів циклів на основі
Павло Євгенович рециклізаційних перетворень похідних 2каф. управління якістю імінокумарин-3-карбонових кислот, їх будова та
біологічна активність
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)
08.00.04 – економіката управлінняпідприємствами
(за видами діяльності) (економічні науки)
2 Котлярова
Логістичний підхід в управління вхідними
Вікторія
матеріальними потоками коксохімічних
Григорівна,
підприємств
каф. управління та
(наук. керівник – проф. Тищенко О.М.)
економіки підприємства

14.01.28 – клінічна фармакологія (медичні науки)

3

Усенко Віктор
Федорович,
каф. клінічної
фармакології та
клінічної фармації

4

5

6

Клініко-фармакологічне обгрунтування
застосування препарату «Квертин» в терапії
остеоартрозів
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
ВолобуєваОлена Зміни
енергетичного
метаболізму
і
Валеріївна,
вільнорадикального окиснення ліпідів в слинних
каф. патологічної
залозахпри гострому сіаладеніті
фізіології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)
14.03.05 –фармакологія (фармацевтичні науки)
Аверіна Тетяна
Експериментальне обґрунтування доцільності
Вікторівна,
використання супозиторіїв «Ліпопрост» для
каф. патологічної
лікування проктитів та простатитів
фізіології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)
Березняков
Фармакологічне дослідження нової комбінованої
Андрій
мазі «Глітацид» на основі сухого екстракту
Володимирович, солодки
каф. клінічної
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Попов С.Б.)
фармакології з
фармацевтичною
опікою

7

Гаман Діна
Володимирівна,
каф. патологічної
фізіології

8

Мохамад Ассаф,
каф. фармакології

9

Осадченко
Світлана
Михайлівна,
каф. клінічної
фармакології з
фармацевтичною
опікою

10 Позднякова
Анастасія
Юріївна,

Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості
похідних α-арилімідо-α-(2-оксоіндоіліден-3)оцтової кислоти
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Кононенко Н.М.)
Експериментальне вивчення протизапальних
властивостей густих екстрактів лопуха великого
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Щокіна К.Г.)
Фармакологічне вивчення хондропротекторних
властивостей комбінацій глюкозаміну з
похідними саліцилової кислоти
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

Фармакологічне вивчення екстракту з суцвіть
липи серцелистої як проти виразкового засобу
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Куценко Т.О.)

каф. фармакології

11 Степанова

Експериментальне обґрунтування використання

Катерина
Олександрівна,

нових песаріїв «Клімедекс» при лікуванні вагінітів
(наук. керівник – д.б.н., проф. Малоштан Н.М.)

каф. фізіології та
анатомії людини

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
12 Данилов Сергій
Анатолійович,
каф. фармакології

Експериментальне вивчення психотропних і
нейропротекторних властивостей нового
препарату собачої кропиви
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)

13 Кашута Вячеслав Фармакологічна активність похідних акрідіну,
Євгенович.
бензойної та N-фенілантранілових кислот
каф. фармакотерапії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Самура Б.А.)
(нострифікація),

14 Медведєв Борис
Миколайович,

Гіпоглікемічна активність нового синтетичного
похідного бензопірану – адіахрому
каф. біології, фізіології (наук. керівник – д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)
та анатомії людини

15 Шведський
Віталій
Васильович,

Корекція діакамфу гідрохлоридом порушень
мозкового кровообігу на тлі цукрового діабету
(експериментальне дослідження)
каф. фармакології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)
15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
16 Артюх
Оптимізація діяльності уповноваженої особи та
Тетяна
забезпечення якості лікарських засобів на оптовоОлександрівна,
роздрібних підприємствах
каф. управління та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Толочко В.М.)
економіки фармації

17 Буряк Марина
Валеріївна,
каф. технології ліків

18 Вишневська
Марина
Станіславівна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

19 Ємельянов
Андрій
Вікторович,
каф. аптечної

Розробка технології густого екстракту кори дуба
та створення мазі на його основі
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Хохленкова Н.В.)
Розробка складу та технології крапель «Урохол»
для застосування в урології
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Вишневська Л.І.)

Розробка складу, технології та дослідження
апіпрепарату для ін’єкцій
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

технології ліків

20 Зборовська
Тетяна
Володимирівна,

Розробка складу, технології та дослідження
антидіарейних препаратів, що містять цинк
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Губін Ю.І.)

каф. управління якістю

21 Кабачний
Олександр
Геннадійович,
каф. маркетингу та
менеджменту фармації

22 Косяченко
Наталія
Миколаївна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

Формування науково-методич-них підходів до
лікарського забезпечення населення в умовах
впровадження сімейної медицини
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мнушко З.М.)
Розробка складу та технології гелю для лікування
захворювань опорно-рухового апарату
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Вишневська Л.І.)

23 Купріянова Ольга Створення перев'язувальних засобів з густим
Миколаївна,
екстрактом кори дуба
каф. технології ліків
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Хохленкова Н.В.)
24 Міщенко Ірина
Розробка складу та технології комбінованої мазі
Олександрівна,
хондропротекторної дії
каф. аптечної
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
технології ліків

25 Мощіц
Розробка складу та технології комбінованої мазі з
Віктор Федорович, екстрактами кори дуба та насіння каштану
каф. заводської
кінського для лікування проктологічних
технології ліків
захворювань
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Дмитрієвський
Д.І.)
26 Музика
Обґрунтування напрямків з удосконалення
Тамара Федорівна, фармацевтичного забезпечення лікувальнокаф. управління та
профілактичних закладів
економіки фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)
15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
27 Боровська
Застосування кінетичних методів в аналізі
Ірина Миколаївна,лікарських препаратів на вміст важких металів
каф. фізичної та
(наук. керівник – д.х.н., проф.
колоїдної хімії
Блажеєвський М.Є.)
28 Романова
Фармакогностичне дослідження представників

Світлана
Вікторівна,

роду сочевиця
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов С.В.)

каф. ботаніки

29 Лобурцова Марія Фармакогностичне вивчення медунки темної та
Сергіївна,
створення субстанцій на її основі
каф. ботаніки
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)
30 Напраснікова
Розробка методик контролю якості засобу
Ганна Сергіївна, противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С»
каф. фармацевтичної
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)
хімії

31 Попик Андрій
Іванович,
каф. хімії природних
сполук

32 Пузак Ольга
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

33 Стремоухов
Олександр
Олександрович,

Фармакогностичне вивчення представників роду
Syringa і отримання фітозасобів на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Фармакогностичне вивчення сировини Armeniaca
vulgaris Lam.
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Порівняльне дослідження фракцій жовчі тварин
та створення субстанцій на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

каф. фармакогнозії

27.00.03 – книгознавство, бібліотікознавство, бібліографознавство
(кандидат наук із соціальних комунікацій)
34 Гавриш Наталія
Борисівна,
директор наукової
бібліотеки НФаУ

Формування корпоративних бібліотечноінформаційних ресурсів як складаової
інформаційної інфраструктури фармацевтичної
галузі України
(наук. керівник – д.пед.н., проф. Філіпова Л.Я.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2013 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 18)
14.03.04 – «патологічна фізіологія» (медичні науки)
1 Крижна
Порушення порфіринового обміну в центральній
Світлана
нервовій системі та патогенетичне обґрунтування
Іванівна,
його корекції
каф. патологічної
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
фізіології
Березнякова А.І.)
2 Торянік
Патогенетичні особливості стану вагітності у
Єріка Леонідівна, щурів з артеріальною гіпертензією
каф. патологічної
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
фізіології
Березнякова А.І.)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
3 Єрмоленко
Фармакологічне вивчення нового
Тамара Іванівна, уролітолітичного засобу «Фларосукцин»
каф. клінічної
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
фармакології та
Зупанець І.А.)
клінічної фармації

4

Цубанова
Наталя
Анатоліївна,

Антигіпоксичні та органопротекторні властивості
спіроциклічних похідних оксидолу
(наук. консультант – д.мед.н.,
каф. загальної фармації проф. Штриголь С.Ю.)
та безпеки ліків

5

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
Доброва
Наукове обґрунтування методології планування
Вікторія
та оцінки до клінічних та клінічних лікарських
Євгенівна,
засобів
каф. клінічної
(наук. консультант – д.мед.н., проф.
фармакології та
Зупанець І.А.)
клінічної фармації

6

Левачкова
Юлія
Валентинівна,
каф. технології ліків

Теоретичне обґрунтування та розробка технології
комбінованих вагінальних супозиторіїв для
лікування інфекційно-запальних гінекологічних
захворювань
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.

Ярних Т.Г.)
7

Нем`ятих
Оксана
Дмитрівна,
каф. заводської
технології ліків

8

СагайдакНікітюк Рита
Василівна,
каф. управління та
економіки
підприємства

9

Використання рослинних субстанцій в технології
лікарських препаратів імуномоделюючої дії для
застосування в педіатрії
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)
Теоретичні та науково-практичні засади
управління потоковими процесами у
фармацевтичній галузі
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Посилкіна О.В.)

Стрілець
Наукове і експериментальне обґрунтування
Оксана Петрівна, складу і технології комбінованих лікарських
каф. біотехнології
форм антигіпертензивної дії
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Стрельніков Л.С.)

10 Хохленкова
Наталія
Вікторівна,
каф. технології ліків

Теоретичне та експеримен-тальне обґрунтування
фармацевтичної розробки лікарських препаратів
на основі кори дуба для комплексної терапії
раневого процесу
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Ярних Т.Г.)

11 Шульга
Людмила
Іванівна,

Наукове обґрунтування складу та технології
лікарських засобів рослинного походження для
терапевтичної стоматології
каф. загальної фармації (наук. консультант – д.фарм.н., проф.
та безпеки ліків
Пімінов О.Ф)
15.00.02 – фармацевтична хімія тафармакогнозія
(фармацевтичні науки)

12 Березнякова
Наталія
Леонідівна,
каф. фармацевтичної
хімії

13 Ведерникова

Синтез, хімічні перетворення і біологічні
властивості похідних 2-оксо-4-дигідроксихінолін-3-карбонових кислот та їх структурних
аналогів
(наук. консультант – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості

Ірина Олексіївна наночастинок феритів для створення магнітних
каф. неорганічної хімії фармацевтичних засобів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Левітін Є.Я.)
14 Зубков
Вадим
Олексійович,
каф. медичної хімії

15 Кошовий
Олег
Миколайович,
каф. фармакогнозії

Синтез, властивості та біологічна активність
похідних хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та, 2,4піролідиндіонів
(наук. консультант – д.х.н., проф.
Гриценко І.С.)
Сучасні підходи до створення лікарських засобів
на основі рослин родів Евкаліпт та Шавлія
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Комісаренко А.М.)

16 Малий
Володимир
Валентинович,

Фармакогностичне дослідження родин
маслинові, кленові, ільмові, жимолостеві та
створення субстанцій на їх основі
каф. фармацевтич-ного (наук. консультант – д.фарм.н., проф.
маркетингу і
Хворост О.П.)
менеджменту

17 Перехода
Ліна Олексіївна,
каф. медичної хімії

Молекулярне моделювання та цілеспрямований
синтез протисудомних засобів похідних
п’ятичленних ди(три)-азогетероциклів
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)

15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів (фармацевтичні науки)
18 Котов Андрій
Георгійович,

каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

Фармакопейні аспекти стандартизації якості
лікарської рослинної сировини і препаратів на її
основі
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Гризодуб О.І.)

Кандидатські дисертації (всього – 39)
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (педагогічні науки)
1

Свєточева
Ірина
Іванівна,

Формування професійної компетентності
майбутніх менеджерів фармацевтичної галузі
(наук. керівник – проф. Тюріна В.О.)

каф. менеджменту та
адміністрування

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
2

Дев`яткін
Олександр
Євгенійович,

Експериментальне вивчення нового
комбінованого гелю «Альгозан», призначеного
для лікування запальних процесів суглобів і
каф. фармакоекономіки венозної патології
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)

3

Андріяненков
Олексій
Вікторович,
каф. клінічної
фармакології

4

Ель Аарадж
Ахмад,
каф. клінічної
фармакології та
клінічної фармації

5

Маркін
Павло
Миколайович,
каф. патологічної
фізіології

6

Томашевська
Юлія
Олександрівна,
каф. фармакоекономіки

Експерементальне обгрунтування використання
талабану польового як коректора репродуктивних
функцій
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)
Фармакологічне дослідження
кардіопротекторних властивостей комбінації
кверцетину з похідними глюкозаміну
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)
Експериментальне обгрунтування застосування
нового похідного (2-оксоіндо-ініліден-3)-2оксіоцтової кислоти при захворюваннях
передміхурової залози
(наук. керівник – д.мед.н., проф.
Кононенко Н.М.)
Фармакологічне обґрунтування комплексної
пробіотико- та антибіотикотерапії
експериментальних дисбактеріозів кишечника
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація (фармацевтичні науки)
7 Башура
Розробка складу та технології гелю з настойкою
Андрій
листя гіркокаштану
Олександрович,
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Половко Н.П.)
каф. аптечної
технології ліків

8

Бербек Віолетта
Леонардівна,
каф. технології
парфумернгокосметичних засобів

Розробка складу та технології гранул для
лікування сечостатевої системи у чоловіків
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

9

Білошицька
Розробка складу та технології антигістамінних
Ірина Вікторівна, супозиторіїв з лоратадину гідрохлоридом для
каф. технології
дітей
парфумерно(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)
косметичних засобів

10 Заріцька
Галина
Марксівна,

Організаційно-економічні підходи до
фармацевтичного забезпечення хворих на
остеоартроз за умов медичного страхування
каф. організації та
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
економіки фармації
Панфілова Г.Л.)
11 Красуля
Науково-методичні похідні до оптимізації
Оксана Іванівна, фармацевтичного забезпечення хворих в умовах
каф. соціальної
стаціонару
фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Котвіцька А.А.)
12 Кухтенко
Розробка складу та технології крему з
Галина Павлівна, метилпреднізолону ацепонатом
каф. промислової
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ляпунова О.О.)
фармації

13 Марченко
Михайло
Володимирович,
каф. промислової
фармації

14 Нікітіна
Марина
Віталіївна,

Розробка складу та технології препарату
цукрознижуючої дії у вигляді капсул
(наук. керівник – к.фарм.н.,
доц. Крутських Т.В.)
Розробка складу та технології крему-гелю для
лікування акне
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Баранова І.І.)

каф. товарознавства

15 Олмесекова
Адема
Турсинбаєвна,

Розробка складу та технології супозиторіїв
андрогенної дії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

каф. технології
парфумернокосметичних засобів

16 Сердюк
Євген
Віталійович,

Розробка складу та технології мазі густим
екстрактом кори ясеня
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ляпунова О.О.)

каф. промислової
фармації

17 Старченко
Марина
Георгіївна,
каф. клінічної
фармакології та
клінічної фармації

Науково-методичні підходи до організації та
проведення клінічних випробувань за участі
здорових добровольців
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

18 Толочко
Катерина
Валентинівна,

Створення комбінованих супозиторіїв для
лікування простатитів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

каф. технології ліків

19 Шерємєт`єва
Алевтина
Валеріївна,
каф. аптечної
технології ліків

20 Яковлева
Ольга
Степанівна,
каф. організації та
економіки фармації

Теоретичне обґрунтування складу, розробка
технології і дослідження лікарського препарату з
сурфактантом
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Тихонова С.О.)
Фармакоекономічні підходи до лікарського
забезпечення хворих на наркозалежність в
умовах медичного страхування
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Немченко А.С.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
21 Абдулкафарова
Ельміра
Рамізівна,
каф. фармакогнозії

22 Анацька
Яна Юріївна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

23 Бурлака
Ірина Сергіївна,
каф. хімії природних
сполук

24 Волочай
Вікторія
Іванівна,
каф. фармакогнозії

25 Горяча
Ольга
Володимирівна,

Фармакогностичне дослідження видів роду
Potentilla L. флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальова А.М.)
Реакції третинних амінів з
пероксомоносульфатною кислотою та їх
застосування у фармацевтичному аналізі
(наук. керівник – д.х.н., проф.
Блажеєвський М.Є.)
Фармакогностичне вивчення Calamagrostis
Epigeios (L.) Roth. I Deschampsia Caespitosa (L.)
Beauv
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Кисличенко В.С.)
Фармакогностичне дослідження видів роду
галінсога флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов
В.М.)
Фармакогностичне дослідження видів роду
Galium L. флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальова

каф. фармакогнозії

26 Гріневич
Ліна
Олександрівна,
каф. фармацевтичної
хімії

27 Грудько
Ірина
Володимирівна,
каф. фармакогнозії

А.М.)
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
N-R-амідів 4-гідрокси 2-оксо-1,2-дигідро-хінолін3-карбованих кислот
(наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Фармакогностичне дослідження видів роду
Miletolus L. флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Ковальова А.М.)

28 Гусаров
Віктор Ігорович,

Синтез, властивостей та шляхи практичного
використання функціоналізованих похідних
каф. управління якістю холевої кислоти
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

29 Зінченко
Ірина
Геннадіївна,

Фармакогностичне вивчення тифону
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко
В.С.)

каф. хімії природних
сполук

30 Карпова
Світлана
Павлівна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

31 Кисличенко
Олександра
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

Реакції пеніцилінів з пероксомоносульфатною
кислотою та їх застосування у фармацевтичному
аналізі
(наук. керівник – д.х.н.,
проф. Блажеєвський М.Є.)
Фітохімічне вивчення трави деревію звичайного
(Achillea Millefolium Mill.) та створення
лікарських засобів на його основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Комісаренко А.М.)

32 Ковальська
Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину
Олена Василівна, (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Маміна О.О.)
каф. неорганічної хімії

33 Міщенко
Володимир
Анатолійович,

Цілеспрямований пошук протисудомних
субстанцій з рослин родини Solanaceae
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гарна С.В.)

каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

34 Олексієнко
Тетяна
Олександрівна,

Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
2-R-4-метил-6-R`-сульфонілхінолінів
(наук. керівник – д.х.н., проф. Гриценко І.С.)

каф. медичної хімії

35 Тартинська
Ганна Сергіївна,
каф. хімії природних
сполук

36 Шлюсар Оксана
Іванівна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

Фармакогностичне вивчення Thlaspi Arvense L.
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Журавель І.О.)
Реакції пероксомоносульфатної кислоти з
похідними фентіазину та їх застосування у
фармацевтичному аналізі
(наук. керівник – д.х.н., проф.
Блажеєвський М.Є.)

15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів (фармацевтичні науки)
37 Губарь
Світлана
Миколаївна,

Стандартизація оцінки результатів професійного
тестування фармацевтичних лабораторій на
прикладі фармакопейних методів аналізу
каф. управління якістю (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Сур С.В.)

38 Тахтаулова
Наталя
Олексіївна,

Організація валідаційної діяльності на
фармацевтичному підприємстві
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

каф. управління якістю

39 Хохлова
Катерина
Олександрівна,
каф. якості,
сертифікації та
стандартизації ліків

Розробка та стандартизація настойки «Атерофітнорма» для терапії ішемічної хвороби серця
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Вишневська
Л.І.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2014 році
Прізвище, ім’я та
Тема дисертаційної роботи,
№
по батькові
(науковий керівник або
з/п
дисертанта,
консультант)
кафедра
Докторські дисертації (всього – 7 )
01.04.01 – фізика приладів елементів і систем
(фізико-математичні науки)
1 Стрижаченко
Електродинаміка хвилеводних розгалужень із
Олександр
анізотропним заповненням та вимірювання
Володимирович, електричних параметрів кристалів
каф. фізики
(наук. консультант – д.ф-м.н., проф.
Шульга С.М.)
09.00.03 – соціальна філософія та філософії історії (філософські науки)
2 Артеменко
Топологія соціальної ідентичності
Андрій
(наук. консультант – д.філос.н., проф.
Павлович,
Воропай Т.С.)
каф. філософії та
соціології

3

14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Ткачова
Фармакологічне вивчення нових лікарських
Оксана
препаратів, створених на основі природних
Віталіївна,
субстанцій і призначених для місцевого
каф. фармакоекономіки лікування ранового процесу
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Яковлєва Л.В.)
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)

4

Бобрицька
Лариса
Олександрівна,
каф. заводської
технології ліків

5

Коваленко
Світлана
Миколаївна,
каф. товарознавства

Науково-практичне обґрунтування технології
твердих лікарських форм антимікробної та
противірусної дії
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Дмитрієвський Д.І.)
Теоретичне та експери-ментальне обґрунтування
складу та технології комбінованих лікарських
препаратів на основі сульфурорганічних кислот
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
Баранова І.І.)

6

Мусоєв
Сафол
Мірахмадович,
каф. соціальної
фармації

Теоретичні, судово-фармацевтичні та
організаційно-правові основи удосконалення
державного контролю за обсягом наркотичних
засобів в Республіці Таджикістан

15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів (фармацевтичні науки)
7 Владимирова
Науково-теоритичне обґрунтування технології та
Інна Миколаївна, стандартизації фітопрепаратів для корекції
каф. якості,
патологічних станів щитоподібної залози
сертифікації та
(наук. консультант – д.фарм.н., проф.
стандартизації ліків
Георгіянц В.А.)
Кандидатські дисертації (всього – 37)
01.04.01 – фізика приладів елементів і систем
(фізико-математичні науки)
1 Пак
Методи вимірювання енергетичних
Анастасія
характеристик потужного лазерного
Олегівна,
випромінювання ґратчастими болометричними
каф. фундаментальної приймачами з урахуванням нелінійних ефектів
та мовної підготовки
(наук. керівник – д.ф.-м.н., проф. Кокодій М.Г.)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності) (економічні науки))
2 Телепнєва
Управління конкурентоздатністю центрів
Ольга
механообробки підприємств
Святослівівна,
енергомашинобудування
каф. менеджменту і
(наук. керівник – д.е.н., проф. Бубенко П.Т.)
адміністрування

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
3

Жемела
Ольга
Дмитрівна,
каф.патологічної
фізіології

4

Землянський
Костянтин
Володимирович,
каф. патологічної
фізіології

5

Лабунець
Аліна
Іванівна,
каф. патологічної

Патогенетичні особливості морфо
функціональних властивостей еритроцитів у
щурів різних вікових груп при гіпоксії
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)
Роль елементів гостроентеропанкреатичної
ендокринної системи в патогенезі виразкової
хвороби шлунка та її корекція мелатоніном
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Кононенко Н.М.)
Патогенетичне обґрунтування застосування
мелатоніну при запальних захворюваннях
пародонту
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Тюпка Т.І.)

фізіології

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
6

Дроговоз
Катерина
Володимирівна,
каф. клінічної
фармакології

7

Експериментальне обґрунтування доцільності
використання нових комбінованих вагінальних
препаратів для лікування неспецифічних вагінітів
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)

Шатілов
Експериментальне вивчення ноотропних та
Олександр
церебропротекторних властивостей похідних
Володими-рович, (2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти
каф. фармакології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)
14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)

8

Гевоян
Сусанна
Рафаелівна,
каф. клінічної
фармакології

9

Жиляєв
Станіслав
Олександрович,
каф. фармакології

Фармакологічне вивчення простатопротекторної
дії оригінального лікарського препарату на
основі ліпофільного екстракту поліфлерного
пилку
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)
Експериментальне обґрунтування використання
корвітину та ліпофлавону при ізольованій
черепно-мозковій травмі та на тлі алкогольної
інтоксикації
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)

10 Іванцик
Порівняння ефективності вітчизняних мазей для
Леся Богданівна, лікування гнійно-запальної фази ранового
каф. фармакології
процесу
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Бутко Я.О.)
11 Караковська
Наталя
Євгенівна,
каф. фармакології

12 Койро
Ольга Олегівна,
каф. фармакології

13 Кононенко
Анна
Володимирівна,
каф. фармакології

Експериментальне вивчення простато
протекторних властивостей густих екстрактів
лопуха великого
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Щокіна К.Г.)
Роль біологічно активних речовин яглиці
звичайної Aegopodium podagraria L.
нефропротекторній, гепатопро-текторній та
гіпоурикемічній дії
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)
Фармакологічне вивчення протизапальної
активності густого екстракту листя горобини
звичайної
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)

14 Колос
Олександр
Миколайович,

Дослідження протиалергійної дії гомеопатичних
гранул з екстрактом цикламену європейського
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)

каф. клінічної
фармакології

15 Луцак
Експериментальне вивчення адаптогенних
Ірина Василівна, властивостей екстракту кори осики
каф. фармакології
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)
15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
16 Адонкіна
Науково-практичне обґрунтування оптимізації
Вікторія
витрат на лікарські засоби для профілактики та
Юріївна,
лікування порушень мозкового кровообігу
каф. фармакоекономіки (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Міщенко О.Я.)
17 Безпала
Розробка складу та технології комбінованого
Юлія
препарату для застосування в стоматології
Олександрівна,
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Баранова І.І.)
каф. товарознавства

18 Городецька
Вікторія
Іванівна,
каф. соціальної
фармації

19 Жаркова
Світлана
Олексіївна,

Науково-методичне обґрунту-вання підготовки
фахівців з управління якістю для вітчиз-няної
фармацевтичної галузі
(наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

Фармакогностичне обґрунтування
фармацевтично-го забезпечення онкологічних
хворих абдомінального та проктологічного
каф. організації та
профілю за умов медичного страхування
економіки фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
20 Конюхов
Розробка складу і технології багатокомпонентної
Ігор Васильович, твердої форми лікарської форми
каф. промислової
гепатопротекторної дії з сировини рослинного
фармації
походження
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Чуєшов В.І.)
21 Лобова
Наукове обґрунтування соціально-економічних
Інна
підходів до підвищення доступності лікарських
Олександрівна,
засобів для лікування хворих з ішемічним
каф. соціальної
інсуліном
фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Котвіцька А.А.)
22 Матяшова
Науково-практичні підходи до
Наталія
фармакоепідеміологічного та
Олександрівна,
фармакоекономічного оцінюван-ня споживання
каф. фармакоекономіки антибактеріаль-них засобів при амбулаторному

23 Мельник
Галина
Миколаївна,
каф. технології
ліків
24 Міщенко
Вікторія
Іванівна,

та стаціонарному лікуванні
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)
Створення комбінованих супозиторіїв на основі
природної сировини для застосуванні у педіатрії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)
Науково-методичні підходи до регулювання
обігу парафармацевтиків в Україні
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)

каф. організація та
економіки фармації

25 Самборський
Олег
Степанович,
каф. фармацевтичного
маркетингу та
менеджменту

26 Сімонян
Люсине
Сандроївна,
каф. організації та
економіки фармації

27 Хромих
Анастасія
Геннадіївна,
каф. управління та
економіки
підприємства

Науково-практичне обгрунтування інноваційного
потенціалу антигістамінних препаратів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.
Слободянюк М.М.)
Науково-економічне обґрунтування підходів до
удосконалення фармацевтичної допомоги хворих
на грип за умов медичного страхування
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Немченко А.С.)
Науково-практичні підходи до побудови й
управління інтегрованими логістичними
системами у фармації
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
28 Авідзба
Юлія
Наліковна,
каф. клінічної та
лабораторної
діагностики

29 Алферова
Діана
Олександрівна,
каф. медичної хімії

30 Багуля
Олександр
Вікторович,

Фітохімічне дослідження одержаних субстанцій
на основі відходів виробництва настойки
евкаліпту та ефірної олії
(наук. керівник – д.фарм.н., доц. Кошовий О.М.)
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості дибромзаміщених ортохлорбензойних, N-R антранілових кислот та їх похідних
(наук. керівник – д.х.н., проф. Гриценко І.С.)
Хіміко-токсикологічне дослідження дифеніну
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Бондар В.С.)

каф. токсиколо-гічної
хімії

31 Водославський
Василь
Мирославович,

Фармакогностичне вивчення рослини Зірочник
середній
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)

каф. хімії природних
сполук

32 Лабузова
Юлія
Юріївна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

33 Мирошниченко
Юлія
Олександрівна,

Реакції калій гідрогенпероксо-моносульфату з
цефалоспори-нами та їх застосування у
фармацевтичному аналізі
(наук. керівник – д.х.н., проф.
Блажеєвський М.Є.)
Розробка методів хіміко-токсикологічного
аналізу кетотифену
(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Кліменко Л.Ю.)

каф. аналітичної хімії

34 Москаленко
Валерія
Юріївна,

Хіміко-токсикологічний аналіз метформіну
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

каф. токсикологічної
хімії

35 Очкур
Олександр
Васильович,

Фармакогностичне дослідження видів роду
Artemisia L. флори України
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)

каф. фармакогнозії

36 Ткаченко
Олена
Валентинівна,

Синтез, хімічні перетворення і біологічна
активність похідних тієно[2,3-d]піримідину та
тієно[3,2-d]піримідину

каф. управління якістю (наук. керівник – д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

37 Целюба
Юлія Сергіївна,
каф. хімії природних
сполук

Фармакогностичне вивчення видів роду Spongilla
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2015р.

№
з/
п

Прізвище,
ім’я та
по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційної
роботи,
(науковий керівник,
консультант)

Докторські дисертації (всього – 5)
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
(економічні науки)
Обгрунтування вибору стратегії розвитку
1. Доровський
Олександр
фармацевтичної галузі України
(наук. консультант – чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф.
Вікторович,
каф. промислової
фармації та економіки
ІПКСФ

Кизим М.О.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація (фармацевтичні науки)
2.

3

4

Гриценко
Віта
Іванівна,

Науково-практичне обґрунтування складу та
технології лікарських препаратів для лікування
захворювань передміхурової залози

каф. заводської
технології ліків

(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Рубан О.А.)

Куценко
Сергій
Анатолійович,

Наукове обґрунтування складу та технології
препаратів для комплексної терапії варикозної
хвороби вен

каф. заводської
технології ліків

(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Рубан О.А.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Ільїна
Фармакогностичне дослідження рослин родини
Тетяна
Rubiaceae та перспективи їх використання в
Василівна,
медицині
каф. фармакогнозії

(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)

15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських
засобів (фармацевтичні науки)
Яковенко
Науково-теоретичне обґрунтування підходів до
5
Володимир
управління якістю при розробці та виробництві
Костянтинович
рослинних лікарських засобів
каф. промислової

(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

фармації та економіки
ІПКСФ

1

Кандидатські дисертації (всього – 34 )
05.13.09 - медична та біологічна інформатика і кібернетика
(технічні науки)
Нессонова
Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану
Марина
пацієнтів для підтримки прийняття рішень
Миколаївна,
лікаря
каф. фармакоінформатики

2

(наук. керівник – д.б.н., проф. Кочина М.Л.)

10.01.04 – література зарубіжних країн (філологічні науки)
Фель Олена
Проблематика та поетика малої прози Жана
Леонідівна,
Дютура
каф. українознавства та (наук. керівник – к.філол.н. , проф. Міхільов О.Д.)
латинської мови

3

10.02.01- українська мова (філологічні науки)
Кальченко
Функціонально-семантичні особливості
Тетяна Юріївна, прецедент них феноменів у поетичних текстах
каф. українознавства та І.Римарука і В.Герасим´юка
латинської мови

4

(наук. керівник – к.філол.н., доц. Губарева Г.А.)

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
Бут Наталя
Дослідження антигіпоксичних ефектів
Олександрівна,
імуномодулятора «Ронколейкін»
каф. загальної фармації (наук. керівник – д.мед.н., проф. Супрун Е.В.)
та безпеки ліків ІПКСФ

5

6

Черемісіна
Валентина
Федорівна,

Зміни енергетичного метаболізму та імунної
реактивності у щурів з дерматитами різної
етиології

каф. патологічної
фізіології

(наук. керівник – д.мед.н., проф .Березнякова А.І.)

14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Зупанець Максим Пошук нових протизапальних препаратів в ряду
Володимирович, нітро- та оксамоїлзаміщених Nкаф. фармакології
фенілантранілових кислот
(наук. керівник – д.мед.н., проф. Дроговоз С.М.)

7

8

Ходаківська
Ольга
Віталіївна,Ю

Церебропротекторна активність нових похідних
3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу в умовах
ішемічного інсульту

каф. фармакології

(наук. керівник – д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)

14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
Малоштан
Експериментальне
дослідження
Анастасія
фармакологічної
активності
песаріїв
Володимирівна,
«Фітовагін»
каф. біологічної хімії
(наук. керівник – д.б.н., проф. Загайко А.Л.)

9

Мінаєва Аліна
Олексіївна,

Гастропротекторні властивості поліфенолів
виноградного насіння

каф. патологічної
фізіології

(наук. керівник – д.мед.н., проф.Кононенко Н.М.)

10 Супрун Олексій
Сергійович,

Антиоксидантна дія рецепторного антагоністу
інтерлейкину-1

каф. загальної фармації (наук. керівник – д.б.н., проф. Бєленічев І.Ф.)
та безпеки ліків

15.00.01 – технологія ліків, організаціяфармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
11 Гончарова
Розробка складу та технології крему для
Анастасія
застосування при синдромі діабетичної стопи
(наук. керівник – д.фарнм.н., проф. Баранова І.І.)
Андріївна,
каф. товарознавства

12 Івахненко Олена
Леонідівна,
каф. біотехнології

Розробка складу та технології мякої лікарської
форми з катіазином
(наук. керівник – д.фарнм.н., проф.Стрілець О.П.)

13 Карло Володимир Соціально-економічні підходи до оптимізації
Всеволодович,
лікарського забезпечення хворих на псоріаз
каф. соціальної
фармації

14 Кучеренко
Вікторія
Сергіївна,

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Котвіцька А.А.)

Розробка складу та технології комбінованого
гелю для лікування гінгівітів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Коваленко Св.М.)

каф. товарознавства

15 Ратушна Ксенія
Леонтіївна,
каф. клінічної
фармакології та
клінічної фармації

16 Терещенко
Любов
Володимирівна,
каф. організації та
економіки фармації

Науково-методичні підходи до управління
даними при клінічних дослідженнях лікарських
засобів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Доброва В.Є.)

Наукове обґрунтування принципів державного
регулювання рецептурного та безрецептурного
відпуску лікарських засобів в Україні
(наук. керівник – д.фарнм.н., проф. Немченко А.С.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
17 Андреєва
Синтез, хімічні перетворення та біологічна
Ксенія
активність з-(3-R-карбамоїл-4-гідрокси-2-оксоВолодимирівна,
1,2-дигідрохінолін-1-іл)-пропанових кислот та їх
каф. фармацевтичної
похідних
хімії

18 Валієв
Абуджаббор
Халкуллойович,

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Українець І.В.)

Розробка методик кількісного визначення
антибіотиків і вивчення стабільності їх
розчинів, виготовлених в аптеці

каф. фармацевтичної
хімії

19 Девяткіна
Анна
Олександрівна,
каф. медичної хімії

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Геогіянц В.А.)

Синтез, реакційна здатність та фармаколгічна
активність
метоксизаміщених
ортохлорбензойних, N-R-антранілових кислот та
акридину
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ісаєв С.Г.)

20 Зотікова Ольга
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

21 Кацуба Ігор
Костянтинович,

Фармакогностичне вивчення Petroselinum Sativum
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Фармакогностичне вивчення Tussilago Farfara
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

каф. хімії природних
сполук

22 Коретнік Оксана
Іванівна,
каф. фізичної та
колоїдної хімії

23 Криванич Ольга
Валеріївна,
каф. фармацевтичної
хімії

24 Куликовська
Кристина
Юріївна,
каф. токсикологічної
хімії

25 Мусієнко
Катерина
Сергіївна,
каф. хімії природних
сполук

26 Сахацька Інна
Михайлівна,
каф. хімії природних
сполук

27 Скупа Ольга
Олегівна,
каф. фармацевтичної
хімії

28 Сущук Наталя
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

Застосування реакцій сульфуровмісних сполук з
калій гідрогенпероксомоносульфатом у
фармацевтичному аналізі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Блажеєвський М.Є.)

Синтез нових біологічно активних речовин на
основі 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2дигідрохінолін-3-карбоксамідів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Українець І.В.)

Синтез, реакційна здатність та біологічні
властивості похідних [1,2,4]триазоло[4,3а]піразин-8-онів
(наук. керівник – д.х.н., проф. Журавель І.О.)

Фармакогностичне вивчення бирючини
звичайної та створення лікарських субстанцій на
її основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Фармакогностичне вивчення бирючини рослин
Paeonia L.
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Синтез,
фізико-хімічні
властивості
та
протисудомна
активність
2,5,6-заміщених
похідних піримідин-4(3Н)-ону(тіону)
(наук.
керівник
Геогіянц В.А.)

–

д.фарм.н.,

Фармакогностичне дослідження продуктів
комплексної перебки смородини чорної та
створення фітозасобів на їх основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

проф.

29 Упир Дмитро
Володимирович,
каф. хімії природних
сполук

Фітохімічне вивчення рослин з протимікробною
та потенційною протитуберкульозною
активністю
(наук. керівник – д.фарм.н., проф.Мартинов А.В.)

30 Юрченко Наталія Фармакогностичне дослідження видів роду Asperula
L. флори Ураїни
Сергіївна,
каф. фармакогнозії

(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Ільїна Т.В.)

За спеціальністю 15.00.03 – стандартизація та організація
виробництва лікарських засобів (фармацевтичні науки)
31 Владимиров
Олександр
Юрійович,
каф. якості,
стандартизації та
сертифікації ліків
ІПКСФ

32 Дегтярьова
Катерина
Олександрівна,

Розробка та стандартизація профілактичних
засобів
на
основі
рослинних
джерел
дигідрокверцетину
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Гарна С.В.)

Використання продуктів комплексної переробки
відходів виробництва соку гарбуза для
створення нових лікарських засобів

каф. аптечної технології (наук. керівник – д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.)
ліків

33 Хмельова
Марина
Олександрівна,
каф. аналітичної хімії

34 Штрімайтіс
Оксана
Вікторівна,
каф. фармацевтичної
хімії

Стандартизація методик контролю якості мазей
та розчинів аптечного виготовлення, що містять
саліцилову кислоту та борну кислоту
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Євтіфєєва О.А.)

Стандартизація та забезпечення якості
концентрованих розчинів, виготовлених в
умовах аптеки
(наук. керівник – к.фарм.н.,доц. Здорик О.А.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2016р.

№
з/
п

Прізвище,
ім’я та
по батькові
дисертанта,
кафедра

Тема дисертаційноїроботи,
(науковий керівник,
консультант)

Докторські дисертації (всього – 12)
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
(економічні науки)
1 Козирєва
Олена
Вадимівна,

Теоретичні аспекти диференціації соціальноекономічного розвитку регіонів у просторовій
економіці України

каф. управління та
економіки
підприємства

(наук.консультант – д.е.н, проф. Кизим М.О.)

09.00.09 - філософія науки (філософські науки)
2 Філяніна Неля
Миколаївна,

Екоосвітній потенціал гуманітарних знань
(наук. консультант – д.філос.н,проф. Іванова К.А.)

каф. гуманітарних наук

14.03.05 - фармакологія (фармацевтичні науки)
3 Бутко Ярослава
Олександрівна,
каф. фармакології

Експериментальне обґрунтування створення
м’яких лікарських форм із керамідами для
лікування запальних захворювань шкіри та
ранового процесу
(наукові консультанти – д.мед.н. проф. Дроговоз С.М.,
д.фарм.н. проф. Ляпунов М.О.)

14.03.05 - фармакологія (біологічні науки)
4

Єрьоменко
Римма
Фуатівна,
каф. фізіології
анатомії людини

Фармакологічне обґрунтування доцільності
створення нового коректора білкового обміну
на основі екстракту з трави люцерни посівної
та

(наук. консультант - д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація (фармацевтичні науки)
5

Борщевський
Геннадій Ілліч,
каф. управління та

Теоретичне
обґрунтування
та
розробка
ліпосомальних лікарських препаратів у формі
ін’єкційного розчину та спрею на основі

6

економіки
підприємства

нанобіотехнології

Крутських
Тетяна
Василівна,

Теоретичне та експериментальне обгрунтування
складу та технології лікарських засобів на
основі субстанції «Альтабор»

каф.
якістю

7

9

управління

Лебединець
Вячеслав
Олександрович,
каф.
якістю

8

(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

управління

Методологія формування систем управління
якістю на фармацевтичних підприємствах з
виробництва лікарських засобів
(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Котвіцька А.А.)

Рухмакова
Ольга
Анатоліївна,

Теоретичне обґрунтування та розробка дитячих
лікарських
препаратів
з
екстрактами
солодкового кореня

каф. технології ліків

(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Ярних Т.Г.)

Шпичак Олег
Сергійович,
каф.
аптечної
технології ліків

Теоретичне
та
експериментальне
обґрунтування складу і розробка технології
лікарських апіпрепаратів для застосування у
спортивній медицині
(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
Розробка
методів
хіміко-токсикологічного
10 Баюрка
Сергій
аналізу лікарських речовин антидепресивної дії
(наук. консультант – д.фарм.н., проф. Петюнін Г.П.)
Васильович,
каф. лікарської та
аналітичної
токсикології

11

Клименко
Ліна Юріївна,
каф. лікарської
аналітичної хімії

12 Криворучко
Олена
Вікторівна,
каф. фармакогнозії

1

та

Комплексний підхід до розробки та валідації
методик кількісного визначення аналітів у
біологічних рідинах в хіміко-токсикологічному
аналізі
(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Петюнін Г.П.)

Фармакогностичне дослідження представників
родин розові, кизилові, фукусові та диктіотові
як джерел отримання лікарських препаратів
(наук. консультант - д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

Кандидатські дисертації (всього –47)
03.00.02 – біофізика (фізико-математичні науки)
Баранник
Вплив фізико-хімічних чинників середовища на
Мар`яна
міжклітинну адгезію лактобактерій Strepto-

Олександрівна,
каф. фізики

coccus thermophilus та еритроцитів людини

(наук. керівник - д.б.н., проф. Гордієнко Є.О.)

10.02.01 – українська мова (філологічні науки)
2 Берестова Алла Релігійна працездатність у мові української прози
Анатоліївна,
кінця ХХ-початку ХХІ століття
кафедра
українознавства та
латинської мови

(науковий керівник – к.філол.н., доц. Піддубна Н.В.)

14.01.32 – медична біохімія (біологічні науки)
Біохімічні зміни в організмі тварин за
3 Брюханова
Тетяна
застосування препаратів патогенетичної терапії
Олександрівна,
метаболічного синдрому
каф. біологічної хімії

(наук. керівник –д.б.н., проф. Загайко А.Л.)

14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
4

Бурикіна Ольга
Михайлівна,
каф. патологічної
фізіології

Фармакологічне
обґрунтування
застосування
комбінованого засобу Глікверин при цукровому
діабеті
(наук. керівник – проф. д.мед.н., проф. Кононенко Н.М.)

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
5

Остапець
Марина
Олександрівна,

Експериментальне
дослідження
фармакологічної активності сухого екстракту з
трави герані болотної

каф.
патологічної
фізіології

(наук. керівник – д.мед.н., проф. Волковой В.А.)

За спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Експериментальне обґрунтування використання
6 Анас Фаттал,
каф. фізіології та
таблеток екстракту кори осики при виразкових
анатомії людини
захворюваннях кишечника
(наук. керівник –д.б.н., проф. Малоштан Л.М.)

7

8

Вєтрова
Катерина
Вікторівна

Експериментальне
обґрунтування
корекції
токсичних ефектів протипухлинних препаратів
похідними глюкозаміну та їх комбінаціями

каф
клінічної
фармакології
та
клінічної фармації

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Сахарова Т.С.)

Давішня
Наталія
Володимирівна,

Експериментальне обґрунтування комбінованого
застосування глюкозаміну з кетопрофеном у
м’якій лікарській формі (крем-гель) при
остеоартрозі

каф.
клінічної
фармакології
та
клінічної фармації

9

Хуарі Самер

(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

Пошук нових засобів фармакологічної корекції

Зухейрович,

гепатотоксичності Бі-толу

каф. біології

(наук. керівник – д.б.н., проф. Набока О.І.)

10 Солдатова
Єлизавета
Олександрівна,
каф.клінічної
фармакології ІПКСФ

Фармакологічне
простатопротекторної
фітоекстрактами

дії

дослідження
супозиторіїв
з

(наук. керівник – д.мед.н., проф. Зайченко Г.В.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
11 Аль-Товайті
Мурад Алі
Хасан,
каф.
заводської
технології ліків

12 Бавикіна
Марина
Лазарівна,
каф.
аптечної
технології ліків

13 Безценна
Тетяна
Сергіївна

Розробка складу та технології твердої лікарської
форми з сухим екстрактом шишок хмелю
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Рубан О.А.)

Розробка складу та технології комбінованого
гелю для фармакотерапії ускладнень при
гіпоестрогенових станах у гінекології
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.)

Розробка складу і технології стоматологічного
фітозасобу
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Пімінов О.Х.)

каф.
загальної
фармації та безпеки
ліків ІПКСФ

14 Горлачова
Вікторія
Ігорівна
каф.
аптечної
технології ліків

15 Гулмуродов
Ісоміддін
Сафарович,
каф. промислової
фармації

16 Жук
Олена
Вікторівна,

Розробка складу та технології лікувальнокосметичного засобу у вигляді крему
протизапальної дії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.)

Розробка складу та технології мазі з ефірною
олією гісопу для лікування застудних
захворювань
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Гладух Є.В.)

Розробка складу та технології піномийного
гелю з комплексною антимікробною дією
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Баранова І.І.)

каф. товарознавства

17 Колєснікова
Владислава
Євгеніївна,
каф. аптечної

Розробка складу та технології крему для
лікування
дерматологічних
захворювань
ускладнених демодексом
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Половко Н.П.)

технології ліків

18 Кононенко
Ольга
Володимирівна
каф.
фармації

соціальної

19 Коротков
Володимир
Андрійович,

Обґрунтування
методичних
підходів
до
удосконалення
надання
фармацевтичної
допомоги геріатричним хворим на глаукому
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Котвіцька А.А.)

Розробка складу та технології супозиторіїв з
екстактом маклюри оранжевої
(наук. керівник – к.фарм. н., доц. Кухтенко О.С.)

каф. промислової
фармації

20 Кран
Олександра
Сергіївна,

Розробка складу та технології гелю для
лікування ран у другій фазі ранового процесу
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Башура О.Г.)

каф. косметології та
аромології

21 Новицька
Юлія
Євгенівна

Науково-практичні підходи до управління
товарними
запасами
в
фармацевтичних
компаніях в умовах менеджменту якості

каф. управління та
економіки
підприємства

22 Осама Абузаїд
Мохамед Нур
каф.
фармацевтичного
маркетингу
менедженту

та

23 Пастухова
Олександра
Андріївна,
каф.
фармації

соціальної

24 Пуль-Лузан
Вікторія
Вікторівна,
каф.товарознавства

25 Халавка
Марина
Василівна,
каф.
заводської
технології ліків

26 Ходаківська
Вікторія

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)

Науково-практичне обгрунтування підходів до
удосконалення
системи
фармацевтичного
забезпечення населення Судану
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Євтушенко О.М.)

Обґрунтування
методичних
підходів
до
удосконалення
надання
фармацевтичної
допомоги геріатричним хворим на глаукому
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Котвіцька А.А.)

Розробка складу та технології препарату
місцевої дії для лікування верхніх дихальних
шляхів
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Баранова І.І.)

Розробка мазі з екстрактом солодки для
лікування ранового процесу та інфекційноалергічних захворювань шкіри
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Рубан О.А.)

Соціально-економічні підходи до оптимізації
фармацевтичного забезпечення хворих на

Павлівна,
каф.
фармації

соціальної

27 Цурікова
Оксана
Володимирівна,
каф.
організації
економіки фармації

виразкову хворобу
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Котвіцька А.А.)

Організаційно-економічне
обгрунтування
підходів до вдосконалення фармацевтичної
допомоги хворим на гострі лейкози за умов
медичного страхування
(наук. керівник – д.фарм. н., проф. Панфілова Г.Л.)

За спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
28 Андріанов
Костянтин
Вадимович,
каф. хімії природних
сполук

29 Акритиду
Кристина,
каф. фармакогнозії

30 Волошина
Анастасія
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

31 Волошина
Анастасія
Анатоліївна,
каф. хімії природних
сполук

32 Гамуля Ольга
Володимирівна,
каф. хімії природних
сполук

33 Гончаров
Олександр
Володимирович,
каф. фармакогнозії

34 Дзюбенко
Сергій
Петрович,
каф. фармацевтичної
хімії

35 Завада Оксана
Олександрівна,

Порівняльне
фармакогностичне
вивчення
сировини поширених сортів м’яти перцевої
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.)

Фармакогностическое
многолистного

исследование

люпина

(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Бойник В.В.)

Фармакогностичне вивчення дивини звичайної
та створення фітозасобу на її основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Фармакогностичне вивчення дивини звичайної
та створення фітозасобу на її основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Фармакогностичне
огірка посівного

дослідження

сировини

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Хворост О.П.

Фармакогностичне
Lamium L.

дослідження

видів

роду

(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)

Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні
властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової
кислоти (наук. керівник – д.х.н., проф. Українець І.В.)
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна
активність
похідних
2-

каф. аналітичної та
лікарської
токсикології

аміно/аміноалкілімідазолів
(наук. керівник – д.х.н., проф. Журавель І.О.)

36 Кадамов Ідібег
Мансурович,
каф. медичної хімії

Цілеспрямований
синтез
речовин
противиразкової дії в ряду 5-заміщених
похідних 3-меркапто-4-арил(бензил,аліл)-1,2,4тріазолу(4Н)
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Перехода Л.О..)

37 Колісник Юлія
Сергіївна,
каф. хімії природних
сполук

38 Колісник
Сергіївна,

Яна

каф. фармакогнозії

Фармакогностичне вивчення Capsella bursa pastoris (L.) Medik.
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Фармакогностичне вивчення трави м`яточника
чорного та створення на її основі лікарських
засобів церебропротекторної дії
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальова А.М.)

39 Комарицький
Ігор
Леонідович,

Розробка та адаптація монографій ДФУ на
лікарські засоби – блокатори кальцієвих каналів
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

каф. фармацевтичної
хімії

40 Криванич
Олександр
Валерійович,

Розробка та валідація методик кількісного визначення
фенілефрину гідрохлориду у лікарських засобах

каф. фармацевтичної
хімії

41 Криськів
Любомир
Степанович,
каф.
фізичної
колоїдної хімії

Реакції пергідролізу та
фармацевтичному аналізі
та

42 Лебедин Алла
Миколаївна,
каф. фармацевтичної
хімії

43 Матерієнко
Ганна
Сергіївна,

їх

застосування

у

(наук. керівник – д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.)

Хіміко-токсикологічне
хлоропіраміну гідрохлориду

дослідження

(наук. керівник - д.фарм.н., проф. Маміна О.О.)

Утворення іонних асоціатів азобарвника
кармоїзину
та
їх
використання
у
фармацевтичному аналізі

каф. фармацевтичної
хімії

44 Мозгова Олена
Олександрівна,
каф.
фізичної
колоїдної хімії

(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Бевз Н.Ю.)

та

(наук. керівник – к.фарм.н., доц. Грудько В.О.)

Вольтамперометричне
визначення
протимікробних
препаратів
на
основі
пероксидних
сполук
з
використанням

вуглеситалового електроду
(наук. керівник - д.х.н., проф. Блажеєвський М.Є.)

45 Овсяникова
Юлія
Олександрівна,
каф. органічної хімії

46 Самойлова
Вікторія
Анатоліїівна,
каф. фармакогнозії

47 Сулейман
Маргарита
Мохеддінівна,
каф. медичної хімії

Синтез, хімічні властивості та біологічна
активність похідних бензо- і тієно[3,2-d]-3,4дигідропіримідин-4-онів
(наук. керівник – д.х.н., проф. Шемчук Л.А.)

Вивчення біологічно активних речовин аронії
чорноплідної та розробка субстанцій на їх
основі
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ковальов В.М.)

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості
оксамоїл(сукциноїл)заміщених
орто-галогенбензойних, N-фенілантранілових
кислот та їх похідних
(наук. керівник – д.фарм.н., проф. Ісаєв С.Г.)

Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які захищені у 2017р.
Прізвище,
ім’я та
по батькові
дисертанта,
кафедра

№
з/
п

Тема дисертаційноїроботи,
(науковий керівник,
консультант)

Докторські дисертації (всього – 8)
01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
(фізико-математичні науки)
1

Погорєлов
Станіслав
Вікторович,
кафедра фізики

Теоретичні
та
експериментальні
основи
створення тонко дротяних решіток болометрів
для
контролю
потужного
лазерного
випромінювання
(науковий консультант – д.фіз.-мат.н., проф. Кузмичов В.М.)

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
(економічні науки)
2

Носик Олена
Миколаївна,

Відтворення людського капіталу інноваційного
розвитку в умовах трансформаційних зрушень

каф. адміністрування
та менеджменту

(науковий консультант – д.е.н., проф. Яременко О.Л.)

13.00.09 – теорія навчання (педагогічні науки)
3

Буданова
Дидактичні засади моніторингу якості
Ліана Георгіївна, навчальних досягнень студентів за спеціальністю
кафедра іноземних
«фармація» в університетах країн східної європи
мов

4

(науковий консультант – д.пед.н., проф. Золотухіна С.Т.)

14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки)
Гнатюк Валерія
Циркануальні, вікові та статеві особливості
Валеріївна,
синтезу епіфізарного та екстрапінеального
кафедра патологічної мелатоніну при гастральних виразках
фізіології

(наук. консультант – д.мед.н., проф. Кононенко Н.М.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація (фармацевтичні науки)
5

Зупанець
Катерина
Олександрівна,
кафедра
клінічної
фармакології
та

Теоретичні та науково-прикладні засади
управління
клінічними
дослідженнями
лікарських засобів на місці проведення
випробувань
(науковий консультант – д.фарм.н., проф. Доброва В.Є.)

клінічної фармації

6

7

За спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та
фармакогнозія (фармацевтичні науки)
Власов Сергій
Синтез, фізики-хімічні та фармакологічні
Віталійович,
властивості 6-заміщених тієно(2,3-d)піримідинів
кафедра органічної
хімії

(науковий консультант – академік НАН України, д.фарм.н.
та д.х.н, проф. Черних В.П.)

Ленчик Лариса
Володимирівна,

Комплексне
фармакогностичне
вивчення
сировини рослин родини розові та отримання
фітозасобів на її осрові

кафедра хімії
природних сполук

8

(науковий консультант – д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Сидоренко
Людмила
Василівна,

Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна
активність
4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3карбонових кислот та їх похідних

кафедра
фармацевтичної хімії

(науковий консультант – д.х.н., проф. Українець І.В.)

Кандидатські дисертації (всього –37)
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки)
1. Чернишенко
Формування культури ділового спілкування
Ольга
майбутніх
фахівців
фармакологічних
Олександрівна,
спеціальностей
кафедри
мов

2.

іноземних

14.01.32 – медична біохімія (біологічні науки)
Шкапо Антон
Біохімічні механізми дії препаратів, що
Ігорович,
впливають на харчову поведінку при
кафедра біологічної
експериментальному метаболічному синдромі
хімії

3.

(науковий керівник - д.пед.н., проф. Костікова І.І.)

(наук. керівник –д.б.н., проф. Загайко А.Л.)

14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Калько
Хронофармакологічне дослідження активності
Катерина
гепатопротекторних засобів
(наук. керівник –к.фарм.н., доц. Кононенко А.В.)
Олександрівна,
кафедра фармакології

4. Сініцина Оксана Фармакологічне дослідження нових вагінальних
Сергіївна,
лікарських форм для корекції гіпоестрогенових
кафедра клінічної
станів
фармакології

5.

Таттіс
Анастасія,
кафедра клінічної
фармакології та

(науковий керівник - д.мед.н., проф. Риженко І.М.)

Експериментальне вивчення фармакологічних
властивостей препарату Альцинара
(науковий керівник –д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

клінічної фармації

6. Цивунін Вадим
Володимирович,
кафедра фармакології

7. Чорна Наталія
Степанівна,
Центральна науководослідна лабораторія

Пошук нових антиконвульсантів рослинного
походження
(науковий керівник - д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.)

Фармакологічне обґрунтування застосування
густого екстракту з листями бородавчастої
(Betyla verrucosa ehrh.) для лікування діабетичної
нефропатії
(науковий керівник - д.фарм.н., проф. Яковлєва Л.В.)

14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
8.

Кавушевська
Наталія
Сергіївна,
кафедра патологічної
фізіології

Фармакологічне дослідження гелю на основі
лізоциму – потенційного засобу для лікування
запальних
захворювань
м’яких
тканин
пародонту
(науковий керівник - д.мед.н., проф. Березнякова А.І.)

14.03.05 – фармакологія (медичні науки)
9. Зімін Станіслав
Михайлович,
кафедра клінічної
фармакології та
клінічної фармації

10. Попов Олексій
Сергійович,
кафедра клінічної
фармакології та
клінічної фармації

Експериментальне обґрунтування застосування
нового комбінованого топічного крем-гелю при
захворюваннях суглобів
(науковий керівник –д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

Фармакологічне дослідження комбінованого не
стероїдного протизапального препарату
«Диклокор»
(науковий керівник –д.мед.н., проф. Зупанець І.А.)

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи
та судова фармація (фармацевтичні науки)
11. Бобро Світлана
Геннадіївна,
НФаУ, кафедра
косметології і
аромалогії

12. Богдан Наталія
Степанівна,
кафедра косметології
та аромології

13. Іроко Емамузо
Метью,
кафедра технології
ліків

Розробка складу та технології екстемпоральних
косметичних засобів на основі продуктів
бджільництва
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

Створення та ивчення препарату противиразкової
дії на основі продуктів бджільництва
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

Розробка складу та технології стоматологічного
гелю на основі сировини природного походження
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Хохленкова Н.В.)

14. Кудрик Богдан
Тарасович,
кафедра косметології

Розробка та технології лікарської форми
імуномоделюючої дії на основі продуктів
бжільництва
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Тихонов О.І.)

15. Омельченко
Павло
Сергійович,

Розробка складу та технології таблеток з
рослинними екстрактами
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Гладух Є.В.)

кафедра промислової
фармації

16. Ткачук Олеся
Юріївна,
кафедра аптечної
технології ліків

17. Шмалько
Олександр
Олександрович,

Розробка складу та технології комбінованого
олійного фітопрепарату гепатотропної дії
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.)

Розробка складу та технології фітосиропу
гепатопротекторної та жовчогінної дії
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І.)

кафедра аптечної
технології ліків

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія
(фармацевтичні науки)
18. Батюченко
Іванна
Іванівна,

Фармакогностичне дослідження трави гарбуза
звичайного
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Хворост О.В.)

кафедра хімії
природних сполук

19. Віслоус Ольга
Олександрівна,
кафедра
фармацевтичної хімії

20. Вовк Геннадій
Валерійович,
кафедра
фармакогнозії

21. Вракін
Валентин
Олексійович,
кафедра
фармацевтичної хімії

22. Горяча
Лілія
Миколаївна,
кафедра
хімії
природних сполук

Розробка і валідація методик кількісного
визначення адреноблокаторів методом
абсорбційної спектрофотометрії
(науковий керівник –к.фарм.н., доц. Бевз Н.Ю.)

Створення нових лікарських засобів на основі
комплексної переробки листя шавлії лікарської
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Кошовий О.М.)

Розробка та валідація методик контролю якості
комбінованих мазей з тетрацикліном та
гідрокортизоном
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

Фітохімічне вивчення амброзії полинолистої
(Аmbrosia Artemisiifolia L.)
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Журавель І.О.)

23. Гуцол Вікторія
Володимирівна,
кафедра хімії
природних сполук

24. Данильченко
Світлана
Юріївна,
кафедра
якістю

управління

25. Єрьоміна Ганна
Олександрівна,
кафедра медичної
хімії

26. Золотайкіна
Маргарита
Юріївна,
кафедра ботаніки

27. Количев Ілля
Олександрович,
кафедра
фармакогнозії

28. Крутських Анна
Андріївна,
кафедра
хімії
природних сполук

29. Кучер Тетяна
Володимирівна,
кафедра лікарської та
аналітичної
токсикології

30. Лега Дмитро
Олександрович,
кафедра
хімії

органічної

31. Мезенцев Денис
Олегович,
кафедра
хімії
природних сполук

32. Мигаль Артем
Володимирович,
кафедра
фармацевтичної хімії

Фармакогностичне вивчення салату посівного
сорту «Лолло россо» (наук. керівник –д.фарм.н., проф.
Журавель І.О.)

Синтез, хімічні перетворення та біологічна
активність похідних (1,2,4) триазоло(4,3-а)
хіназолін-5(4Н)-онів
(науковий керівник –д.х.н., проф. Коваленко С.М.)

Пошук нових біологічно активних речовин
серед похідних 2-R-фенілімінотіазолу
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Перехода Л.О..)

Фармокогностичне вивчення сировини пижма
звичайного і розробка лікарських рослинних
засобів на її основі
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Хворост О.П..)

Фітохімічне вивчення патогонів та листя
чорниці звичайної, створення на його основі
лікарських засобів
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Кошовий О.М.)

Фармакогностичне
дослідження
звичайного (Linaria Vulgaris Mill.) трави

льону

(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Хіміко-токсикологічне
дослідження
глібенкламіду, гліклазину та глімепіриду
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Мерзлікін С.І.)

Синтез та біологічна активність конденсованих
2-амин-3-R-4H-піранів на основі 1-етил-1Н-2,1бензотіазин-4(3Н)-ОН 2,2-діоксиду
(науковий керівник –д.х.н., проф. Шемчук Л.А.)

Фармакогностичне
вивчення
канадського сорту персей

десмодіуму

(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.)

Дослідження хімічної взаємодії та розробка
методик контролю якості лікарських форм з
метронідазолом та фамотидином
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

33. Прокопець
Вадим
Віталійович,
кафедра
фармацевтичної хімії

34. Процька
Вікторія
Василівна,

Стандартизація методик та реагентів для
експресного визначення інгредієнтів в
екстемпоральних лікарських формах
(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

Фармакогностичне дослідження хости
подорожникової та хости ланцетолистої
(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Журавель І.О.)

кафедра хімії
природних сполук

35. Чан Тетяна
Михайлівна,
кафедра неорганічної
хімії

Синтез, фізики-хімічні та біологічні властивості
магнітокерованого нанокомпозиту Аg@Fe O
3

4

(науковий керівник –д.фарм.н., проф. Левітін Є.Я.)

15.00.03 – «стандартизація та організація виробництва
лікарських засобів» (фармацевтичні науки)
36. Кушнірук Василь Стандартизація промислового синтезу фктивних
Миколайович,
фармацевтичних інгредієнтів на приклад амізону
кафедра
та дибамку
фармацевтичної хімії

37. Проскурова Яна
Олександрівна,
кафедра
фармацевтичної хімії

(наук. керівник –д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.)

Стандартизація лікарської рослинної сировинизолототисячнику трави та лікарського засобу на її
основі
(наук. керівник –к.фарм.н., Губарь С.М.)

