
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 
 

ПІБ викладача Посада Структурний 
підрозділ, у якому 
працює викладач 

Інформація про 
кваліфікацію викладача 

Стаж 
науково

-
педагогі

чної 
роботи 

Навчальні дисципліни, 
що їх викладає 
викладач на ОП  

Обґрунтування  

Ющук Іван Пилипович 
 
 

Професор 
 
 

Кафедра 
слов’янської 
філології та 
загального 
мовознавства 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність  – 
слов’янські мови та 
література; кваліфікація –
філолог-славіст та 
вчитель української мови 
в середній школі); 
науковий ступінь: 
кандидат філологічних 
наук (10.01.01 – 
Українська література) 
Вчене звання: Професор 
кафедри загальної, 
української та російської 
філології  

59 Українська мова (за 
проф. спрям.) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Українська мова (за проф. спрям.)» 
підтверджена документом про 
освіту та наявністю вченого звання 
професора кафедри загальної, 
української та російської філології; 
наявністю виданих навчальних 
посібників, зокрема: 
• Ющук І..П.., М.В.Гуць, І.Г. Олійник. 
Українська мова у професійному 
спілкуванні: Навчальний посібник. – 
Тернопіль, 2014. – 352 с. (Рекомендовано 
МОН України). 
• Словник української мови VI 
століття Львів. : Астролябія, 2019. – 
496 с. 
• Я вивчу українську мову. 
Посібник. Тернопіль: Навчальна книга 
– Богдан. 2019. – 320 с. 

Половинська Віта 
Віталіївна 
 
 

Доцент  Кафедра 
міжнародних 
відносин та туризму 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
історія; кваліфікація – 
магістр історії, викладач 
історії, вчитель 
суспільствознавства); 
науковий ступінь: 
кандидат історичних наук 
(07.00.01 – Історія 
України)  

6 Історія України та 
української культури 

Кваліфікація за дисципліною 
«Історія України та української 
культури» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем із спеціальності 07.00.01 – 
Історія України 



Шарко Олег Віталійович 
 
 

Доцент  Кафедра психології 
та педагогіки 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
філософія; кваліфікація – 
філософ. Викладач 
вищого навчального 
закладу. Науковий 
співробітник. Експерт із 
суспільно-політичних 
питань);  
науковий ступінь: 
кандидат філософських 
наук (09.00.06 – Логіка)  

4 Філософія Кваліфікація за дисципліною 
«Філософія» підтверджена 
документом про освіту 

Абрамович  
Вероніка  
Євгеніївна 
 
 

Доцент  
 

Кафедра 
германських мов та 
перекладу 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Мова та література 
(англійська); кваліфікація 
– філолог, викладач 
англійської мови та 
зарубіжної літератури);  
науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних 
наук (13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти) 

11 Іноземна мова 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Іноземна мова» підтверджена 
документом про освіту  
 

Абрамович  
Вероніка  
Євгеніївна 
 
 

Доцент  
 

Кафедра 
германських мов та 
перекладу 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Мова та література 
(англійська); кваліфікація 
– філолог, викладач 
англійської мови та 
зарубіжної літератури);  
науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних 
наук (13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти) 

11 Іноземна мова (за 
проф. спрям.) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Іноземна мова (за проф. спрям.)» 
підтверджена документом про 
освіту та науковою діяльністю, 
зокрема наявність науково-
популярних та/або консультаційних 
(дорадчих) та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики: 
1. Абрамович В. Є. Теорія і 

практика реалізації концепції 
контекстуалізованого навчання в 
медичній освіті Франції / 
В. Є. Абрамович // Science Review 



1(8), January. Vol.5 Warsaw, 2018. 
С. 86–89. 
2. Абрамович В. Є. Особливості 

навчання англійської мови 
медичного спрямування за 
методикою Х. В. Хачатуряна / 
В. Є. Абрамович // Актуальні 
проблеми соціальних комунікацій та 
мистецтвознавства: збірник 
наукових праць. У 3-х т. Т. 3 
«Теоретичні та прикладні аспекти 
викладання іноземних мов, 
перекладу, психології та світової 
літератури». Київ : КиМУ, 2018. 
С. 88–95. 
3. Абрамович В. Є., Іващенко О.Г. 

«Метафоризація як механізм 
найменування медичних понять» / 
В. Є. Абрамович // Матеріали ХХIIІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції професорсько-
викладацького складу «Європейська 
інтеграція України в контексті 
освітньої та молодіжної політики». 
Кив: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 20–26. 
Метафоризація як механізм 

найменування медичних понять / 
В.Є. Абрамович // Теоретичні та 
прикладні аспекти перекладу, 
психології, педагогіки, викладання 
іноземних мов та світової 
літератури: збірник наукових праць. 
Київ: КиМУ, 2019. с. 123-129 

Цюпій Тамара Іванівна 
 
 

Доцент  Кафедра 
комп’ютерних наук 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Математика; кваліфікація 
математик. Викладач)  
науковий ступінь: 
кандидат фізико-
математичних наук 

16 Вища математика і 
статистика 

Кваліфікація за дисципліною «Вища 
математика і статистика» 
підтверджена документом про освіту 
та науковим ступенем кандидата 
фізико-математичних наук із 
спеціальності 01.01.06 – Алгебра та 
теорія чисел. Тема дисцертації: 
«Напівдосконалі напівдистрибутивні 



(01.01.06 спеціальність: - 
Алгебра та теорія чисел) 

кільця та асоційовані з ними 
скінченні орієнтовні графи»; 
наявністю навчально-методичних 
праць, зокрема: 
1. Цюпій Т.І. Математична 

статистика. Методичні вказівки та 
індивідуальні завдання для 
студентів. – К.: «Центр 
інформаційних технологій», 2017. – 
38 с. 
2. Цюпій Т.І. Методичні 

рекомендації до вивчення 
дисципліни «Вища математика». – 
К.: КиМУ, 2018. – 35 с. 
3. Цюпій Т.І. Вища математика 

і статистика: Методичні 
рекомендації до вивчення курсу. – 
К.: КиМУ, 2019. – 59 с. 

Оникієнко Юрій 
Юрійович 
 
 

Доцент  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра 
комп’ютерних наук 
 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Біотехнологічні та 
медичні апарати і 
системи; кваліфікація –  
інженер-електронік);  
науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук 
(05.11.17 - Біологічні та 
медичні прилади і 
системи)  

5 Біологічна фізика з 
фізичними методами 
аналізу 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Біологічна фізика з фізичними 
методами аналізу» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата технічних наук 
із спеціальності 05.11.17 - Біологічні 
та медичні прилади і системи. Тема 
дисертації: «Методи та біотехнічна 
система оцінювання 
психофізіологічного стану фахівців 
екстремальних видів діяльності» 
 

 
Демецька Олександра 
Віталіївна 
 
 

Доцент (за 
сумісництвом) 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності 
(базова освіта: 
спеціальність – Генетика; 
кваліфікація – біолог-
генетик, викладач 
біології);  
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук (14.02.01 – Гігієна) 

13 Біологія з основами 
генетики 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Біологія з основами генетики»  
підтверджена документом про 
освіту  
 
 



Раскалєй Володимир 
Борисович 
 
 

Доцент (за 
сумісництвом) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
науковий ступінь: 
Кандидат медичних наук 
(14.00.02 - Анатомія 
людини)  

25 Анатомія та фізіологія 
людини 

Кваліфікація за дисципліною 
«Анатомія та фізіологія людини» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.00.02 - Анатомія 
людини Тема дисертації: 
«Гемомікроциркуляторне русло 
позапечінкових жовчних протоків в 
нормі та після ваготоміі в 
експерименті - анатомія людини» 

Ластовець Марія 
Юріївна 
 
 

Доцент  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Мова та література 
(давньогрецька, 
латинська), французька 
мова; кваліфікація – 
магістр з мови та 
літератури, філолог-
дослідник, викладач 
вищого навчального 
закладу з давньогрецької, 
латинської мов та 
античної літератури, 
французької мови);  
науковий ступінь: 
Кандидат філологічних 
наук  (10.02.14 - Класичні 
мови. Окремі 
індоєвропейські мови) 

6 Латинська мова  Кваліфікація за дисципліною 
«Латинська мова» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем із спеціальності 10.02.14 - 
Класичні мови. Окремі 
індоєвропейські мови. Тема 
дисертації: "Лінгвопоетика 
латинськомовних авторів 
ранньомодерної України кін.XVII-
поч.XVIII ст " 

Щербатенко Іван 
Степанович 
 
 

Професор  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Біологія; кваліфікація 
Біолог-вірусолог. 
Викладач біології і хімії)  
науковий ступінь: Доктор 
біологічних наук 
(03.00.06 – Вірусологія) 
Вчене звання: 

18 Мікробіологія з 
основами імунології 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Мікробіологія з основами 
імунології» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем доктора біологічних наук 
із спеціальності 03.00.06 - 
Вірусологія 
тема дисертації: «Біотехнологічні 

аспекти дослідження вірусостійкості 
рослин і добору стійких форм»; 



Старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності вірусологія 

Вчене звання: 
Старший науковий співробітник зі 

спеціальності вірусологія 
 

Оникієнко Юрій 
Юрійович 
 
 

Доцент  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра 
комп’ютерних наук 
 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Біотехнологічні та 
медичні апарати і 
системи; кваліфікація –  
інженер-електронік);  
науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук 
(05.11.17 - Біологічні та 
медичні прилади і 
системи)  

5 Інформаційні 
технології у фармації 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Інформаційні технології у 
фармації» підтверджена документом 
про освіту та науковою діяльністю, 
зокрема наявністю за останні п’ять 
років наукових публікацій: 
1. Кuzovyk, V.D., Bulyhina, 

O., Ivanets, O., OОnykiienko, 
Y., Wójcik, W., Nuradilova, D. 
Complex assessment of the flight 
crew’s psychophysiological state / 
Information Technology in Medical 
Diagnostics II - Proceedings of the 
International Scientific Internet 
Conference on Computer Graphics and 
Image Processing and 48th 
International Scientific and Practical 
Conference on Application of Lasers in 
Medicine and Biology, 2018 
2. Оnykiienko, Y. Method for 

research of the human static equilibrium 
function / Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 2019. 
3. Onykiienko, Y. Analysis of the 

pseudorandom number generators by 
the metrological characteristics / 
Martyniuk, G., Onykiienko, Y., 
Scherbak, L. // Eastern European 
Journal of Enterprise Technologies. – 
2016. – № 1(9). – Pages 25-30. 
4. Мedvediev, K., Xu, G., Berkovsky, 

S., Onikienko, Y. An analysis of new 
visitors' website behaviour before & 
after TV advertising / International 
Conference on Behavioral, Economic 
and Socio-Cultural Computing, BESC 
2015 



5. Оnykiienko, Y. Ensuring accuracy 
of cephalography system measurements 
/ Technology audit and production 
reserves. Vol. 1. #4 (15). 2014. P. 23-
25. 
6. Оникієнко, Ю. Ю. Вплив 

невизначеності вимірювань на 
оцінку відповідності медичних 
виробів / Л. О. Кошева, Ю. Ю. 
Оникієнко, Є. О. Павлов // Вісник 
НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в 
сучасних технологіях. – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2017 –№ 53 (1274). – С. 27-
34. 
7. Оникієнко Ю.Ю. Особливості 

викладання дисципліни 
«Інформаційні технології у 
фармації» в університеті La Trobe 
(Австралія) // Матеріали Науково-
практичної конференції 
«Впровадження належних практик у 
фармації: досягнення, перспективи 
та проблеми». – К.: КиМУ, 2017. – С. 
9-11 

Гой Андрій Михайлович 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами; кваліфікація – 
Магістр з автоматизації 
та комп’ютерно-
інтегрованих технологій); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 

5 Інформаційні 
технології у фармації 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Інформаційні технології у 
фармації» підтверджена документом 
про освіту 
 



фармацевтичної справи 
та судова фармація) 
 

Костинська Наталія 
Євгенівна 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія); 
Кандидат медичних наук 
(14.00.16 – 
Патофізіологія);  
 
 

44 Патологічна фізіологія 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Патологічна фізіологія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.00.16 – 
Патофізіологія; 
Тема дисертації:  
«Деякі патофізіологічні механізми 

відновлення функцій печінки 
ретаболілом при її токсичному 
ураженні тетрахлорметаном» 
 
 

Стеченко Олена 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія і хімія; 
кваліфікація і звання 
вчитель біології та хімії 
середньої школи); 
науковий ступінь: 
Кандидат хімічних наук 
(01.04.18 - Фізика і хімія 
поверхні);  
 

25 Органічна хімія 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Органічна хімія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата хімічних наук із 
спеціальності 01.04.18 - Фізика і 
хімія поверхні, наявністю  
вченого звання: доцент  кафедри 

біоорганічної, біологічної та 
фармацевтичної хімії та наявністю 
навчально-методичних праць, 
зокрема:  
• Стеченко О.В. Органічна хімія: 
Методичні рекомендації до 
вивчення курсу. К.: КиМУ, 2019.  
• Стеченко О.В. Органічна хімія: 
Методичні рекомендації до 
практичних занять. К.: КиМУ, 2019. 
• Стеченко О.В. Органічна хімія: 
Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів. К.: 
КиМУ, 2019 
 
 



Стеченко Олена 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія і хімія; 
кваліфікація і звання 
вчитель біології та хімії 
середньої школи); 
науковий ступінь: 
Кандидат хімічних наук 
(01.04.18 - Фізика і хімія 
поверхні);  
 

25 Загальна та 
неорганічна хімія  
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Загальна та неорганічна хімія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата хімічних наук із 
спеціальності 01.04.18 - Фізика і 
хімія поверхні, наявністю  
вченого звання: доцент  кафедри 

біоорганічної, біологічної та 
фармацевтичної хімії та наявністю 
навчально-методичних праць, 
зокрема:  
• Стеченко О.В. Загальна та 
неорганічна хімія: Методичні 
рекомендації до вивчення курсу. К.: 
КиМУ, 2019.  
• Стеченко О.В. Загальна та 
неорганічна хімія: Методичні 
рекомендації до практичних занять. 
К.: КиМУ, 2019. 
• Стеченко О.В. Загальна та 
неорганічна хімія: Методичні 
рекомендації до самостійної роботи 
студентів. К.: КиМУ, 2019. 
 
 

Цюкало Людмила 
Євгенівна 
 
 

Доцент Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Хімія – аналітична хімія; 
кваліфікація –хімік, 
викладач хімії);  
науковий ступінь: 
кандидат хімічних наук 
(02.00.02 – Аналітична 
хімія)  
 

16 Аналітична хімія Кваліфікація за дисципліною 
«Аналітична хімія»  підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата хімічних наук із 
спеціальності 02.00.02 – Аналітична 
хімія. Тема дисертації: 
«Іммобілізовані на поверхні 
кремнезему фталексони - 
твердофазні реагенти для сорбційно-
спектрофотометричного і 
візуального тест-визначення Pb(II), 
Zn(II), F- і С2О4 2-» 
 

Щербатенко Іван 
Степанович 

Професор  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 

18 Фармацевтична 
ботаніка  

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтична ботаніка» 



 
 

освіта: спеціальність: 
Біологія; кваліфікація 
Біолог-вірусолог. 
Викладач біології і хімії)  
 
науковий ступінь: Доктор 
біологічних наук 
(03.00.06 – Вірусологія) 
 
Вчене звання: 
Старший науковий 
співробітник зі 
спеціальності вірусологія 

 підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
доктора біологічних наук із 
спеціальності 03.00.06 - Вірусологія 
тема дисертації: «Біотехнологічні 

аспекти дослідження вірусостійкості 
рослин і добору стійких форм»; 
Вчене звання: 
Старший науковий співробітник зі 

спеціальності вірусологія; 
наявністю науково-методичних 

публікацій, зокрема: 
• Kovalenko O.G., Shcherbatenko I.S., 

Kyrychenko A.M., Vasylev V.M. The 
relationship between viruses and plant 
cells in natural ecosystems and some 
approaches to their regulation //  
Microbiol Z. 2017; 79(1). –  Р.34-45  
• Shcherbatenko I.S. Graphical 

visualization of the biologically 
significant segments in the sequence 
sets of the relative plant viruses // 
Microbiol Z. 2012; 74(5): 108–15. 
• Борзунов Є.Є., Щербатенко 

І.С.  Производство таблеток: 
Учебное пособие. – К: КиМУ, 
2017.  – 136 с. 
• Садівський В.М., Щербатенко І.С. 

Методичні рекомендації до 
практичної роботи студентів з 
дисципліни «Фармацевтична 
ботаніка». – К.: КиМУ, 2019. 
• Щербатенко І.С. Методичні 

рекомендації до до вивчення курсу 
«Фармацевтична ботаніка». – К.: 
КиМУ, 2019. 

Гергель Євгенія 
Миколаївна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 

11 Фармацевтична 
ботаніка  
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтична ботаніка» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 



Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; 
тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення 

деяких представників родини 
Elaearagnaceae флори України, та 
отримання на їх основі лікарських 
субстанцій»; наявність наукових 
публікацій, зокрема: 
• Фармакогностичне 

ресурсознавство з основами 
інтродукції рослин: навчальний 
посібник для інтернів вищих 
медичних та фармацевтичних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / 
О.В. Мазулін, О.Ю. Коновалова,  
Г.П. Смойловська, Г.В. Мазулін, 
А.О. Остапенко, Т.К. Шураєва, А.В. 
Гудзенко, Є.М. Гергель, О.В. 
Гергель. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 
208 с. (гриф МОЗ) 
• Гергель Є.М. Дослідження 

біологічної активності потенційних 
лікарських засобів на основі 
обліпихи крушиновидної (Hippophae 
rhamnoides L.) (сорт "Дунайська № 
1") // Фітотерапія. - 2015. - № 2. - С. 
40-42. 
•   Гергель Є.М. Дослідження 

біологічної активності потенційних 
лікарських засобів на основі 
маслинки сріблястої (Elaeagnus 
argentea L.) // Фітотерапія. - 2015. - 
№1. - С. 73-76. 
• Гергель Є.М. Вивчення 

мінерального складу листя маслинки 
сріблястої (Elaeagnus illiensis 
musheg) // Фітотерапія. - 2015. - № 2. 
- С. 68-69.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F


• Гергель Є.М. Біологічна 
активність рослин роду VIBURNUM 
L.: (огляд літ.) // Фітотерапія. - 2015. 
- № 4. - С. 42-45.  
 

Слатвінська Олена 
Анатоліївна 
 
 

Доцент Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біохімія; кваліфікація – 
біолог-біохімік, викладач 
біології та хімії);  
науковий ступінь: 
кандидат біологічних 
наук (03.01.04 – Біохімія)  
 

23 Біологічна хімія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Біологічна хімія»  підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата біологічних 
наук із спеціальності 03.01.04 – 
Біохімія. Тема дисертації: 
«Активність та властивості 
фосфоліпази, лімфоцитів тимуса і 
селезінки щурів на ранніх етапах 
після дії низьких доз іонізуючої 
радіації» 
 
 
 

Гайдай Галина 
Леонідівна 
 
 

Доцент 
 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія; кваліфікація – 
Біолог. Викладач біології 
та хімії); 
науковий ступінь: 
кандидат біологічних 
наук (03.00.04 – Біохімія); 
Вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності біохімія 

29 Біологічна хімія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Біологічна хімія» підтверджена 
науковим ступенем кандидата 
біологічних наук із спеціальності 
03.00.04 – Біохімія; 
тема дисертації: 
«Дослідження клінічних 

біохімічних показників амніотичної 
рідини та пуповидної крові плода в 
різні терміни гестації у вагітних 
групи високого ризику»; наявністю 
науково-популярних публікацій, 
зокрема: 
• Гайдай Г.Л. Сучасний стан 

викладання біологічної хімії  в 
Київському Міжнародному 
Університеті. Матеріали XXII 
міжнародної науково-практичної 
конференції  професорсько-
викладацького складу «Україна між 
заходом і сходом: реалії та 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F


перспективи». – Київ,15 березня. – 
2017.,Т. 2. – С. 266-267. 
• Tanina  S.S., Karatsuba T.A.,  

Gaidai  G.L., Bondarenko  L.B. 
Analysis antitumor preparations’ 
combination influence various models 
of neoplastic process. Матеріали V 
національного. з’їзду фармакологів 
України. – Запоріжжя, 18-20 жовтня. 
– 2017. – С. 122-123 
• Bondarenko  L.B., Tanina  

S.S., Gaidai  G.L., Karatsuba T.A. 
Influence of actinomycin D on the 
protein primary structure.  Матеріали 
V національного. з’їзду 
фармакологів України. - Запоріжжя, 
18-20 жовтня. – 2017. – С. 10-12 .  
 

Оникієнко Юрій 
Юрійович 
 
 

Доцент  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра 
комп’ютерних наук 
 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Біотехнологічні та 
медичні апарати і 
системи; кваліфікація –  
інженер-електронік);  
науковий ступінь: 
Кандидат технічних наук 
(05.11.17 - Біологічні та 
медичні прилади і 
системи)  

5 Комп’ютерне 
моделювання у 
фармації 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Комп’ютерне моделювання у 
фармації» підтверджена документом 
про освіту та науковою діяльністю, 
зокрема наявністю за останні п’ять 
років наукових публікацій: 
1. Кuzovyk, V.D., Bulyhina, 

O., Ivanets, O., OОnykiienko, 
Y., Wójcik, W., Nuradilova, D. 
Complex assessment of the flight 
crew’s psychophysiological state / 
Information Technology in Medical 
Diagnostics II - Proceedings of the 
International Scientific Internet 
Conference on Computer Graphics and 
Image Processing and 48th 
International Scientific and Practical 
Conference on Application of Lasers in 
Medicine and Biology, 2018 
2. Оnykiienko, Y. Method for 

research of the human static equilibrium 
function / Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 2019. 



3. Onykiienko, Y. Analysis of the 
pseudorandom number generators by 
the metrological characteristics / 
Martyniuk, G., Onykiienko, Y., 
Scherbak, L. // Eastern European 
Journal of Enterprise Technologies. – 
2016. – № 1(9). – Pages 25-30. 
4. Мedvediev, K., Xu, G., Berkovsky, 

S., Onikienko, Y. An analysis of new 
visitors' website behaviour before & 
after TV advertising / International 
Conference on Behavioral, Economic 
and Socio-Cultural Computing, BESC 
2015 
5. Оnykiienko, Y. Ensuring accuracy 

of cephalography system measurements 
/ Technology audit and production 
reserves. Vol. 1. #4 (15). 2014. P. 23-
25. 
6. Оникієнко, Ю. Ю. Вплив 

невизначеності вимірювань на 
оцінку відповідності медичних 
виробів / Л. О. Кошева, Ю. Ю. 
Оникієнко, Є. О. Павлов // Вісник 
НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в 
сучасних технологіях. – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2017 –№ 53 (1274). – С. 27-
34. 
 

Демецька Олександра 
Віталіївна 
 
 

Доцент (за 
сумісництвом) 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності 
(базова освіта: 
спеціальність – Генетика; 
кваліфікація – біолог-
генетик, викладач 
біології);  
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук (14.02.01 – Гігієна) 

13 Гігієна у фармації та 
екологія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Гігієна у фармації та екологія»  
підтверджена документом про освіту 
та науковим ступенем кандидата 
біологічних наук із спеціальності 
14.02.01 – Гігієна. Тема дисертації: 
«Оцінка канцерогенного ризику у 
працюючих окремих виробництв за 
допомогою маркерів», науковою 
діяльністю, зокрема наявністю за 
останні п’ять років наукових 
публікацій: 



1. Методичні підходи до оцінки 
токсичності та небезпеки 
наноматеріалів / Н. С. Леоненко, О. 
В. Демецька, О. Б. Леоненко // 
Environment & health. - 2017. - № 3. - 
С. 9-13. 
2. Перший аналіз 

цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. 
Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. 
Мовчан // Екологічна безпека та 
природокористування. - 2016. - № 1-
2. - С. 57-62. 
3. Особливості фізико-хімічних 

властивостей та токсичної дії 
наноматеріалів — до проблеми 
оцінки їхнього небезпечного впливу 
на живі організми (оглядлітератури) 
/ Н. С. Леоненко, О. В. Демецька, О. 
Б. Леоненко // Сучасні проблеми 
токсикології, харчової та хімічної 
безпеки. - 2016. - № 1. - С. 64-76. 
4. Дослідження цитатоксичності 

наночастинок сульфіду кадмію та 
сульфіду свинцю, стабілізованих 
органічними сполуками / Н. С. 
Леоненко, О. Б. Леоненко, О. В. 
Демецька, Т. Ю. Ткаченко, Г. Я. 
Гродзюк // Сучасні проблеми 
токсикології, харчової та хімічної 
безпеки. - 2015. - № 3. - С. 56-60. 
5. Оцінка потенційного ризику 

при хімічному синтезі наночастинок 
сульфіду кадмію / О. В. Демецька, Т. 
В. Козицька, І. М. Андрусишина, В. 
О. Мовчан, Т. Ю. Ткаченко, Г. Я. 
Гродзюк // Український журнал з 
проблем медицини праці. - 2014. - № 
4. - С. 51-56. 
6. Оцінка вмісту волокон 

хризотилового азбесту в 
атмосферному повітрі / В. Є. 



Мошковський, О. В. Демецька, Л. В. 
Вакарюк // Довкілля та здоров'я. - 
2014. - № 3. - С. 38-42. 
7. Гігієнічна оцінка стану 

навколишнього середовища при 
захороненні відходів 
азбестоцементного виробництва та 
при старінні азбестоцементних 
виробів (шиферу) / А. В. Гриценко, 
Т. Ф. Жуковський, В. І. Юхно, О. Л. 
Проценко, В. Є. Мошковський, О. В. 
Демецька, В. О. Мовчан // Проблеми 
охорони навколишнього природного 
середовища та екологічної безпеки. - 
2014. - Вип. 36. - С. 3-12.  
 

Терещенко Наталія 
Дмитрівна 
 
 

Викладач  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  

12 Етика і деонтологія в 
фармації 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Етика і деонтологія в фармації» 
підтверджена документом про 
освіту та наявністю методичних 
матеріалів, зокрема: 
• Терещенко Н.Д. Етика і 
деонтологія в фармації: Методичні 
рекомендації до самостійної роботи 
студентів. К.: КиМУ, 2019. 80 с. 
• Терещенко Н.Д. Етика і 
деонтологія в фармації: Методичні 
рекомендації до семінарських 
занять. К.: КиМУ, 2019. 50 с. 
• Терещенко Н.Д. Етика і 
деонтологія в фармації: Методичні 
рекомендації до вивчення курсу. К.: 
КиМУ, 2019. 50 с. 
 

Бутко Любов 
Анатоліївна 
 

Завідувач  
кафедри  

Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 

33 Технологія ліків: 
Аптечна технологія 
лікарських засобів 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Технологія ліків: Аптечна 
технологія лікарських засобів» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 



науковий ступенем 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 - Технологія 
ліків і організація 
фармацевтичної справи) 
 
Вчене звання: доцент 
кафедри організації та 
економіки фармації 

ліків і організація фармацевтичної 
справи 
тема дисертації: «Технологія та 

біологічна доступність супозиторіїв 
з ніфтолідом»; 
Вчене звання: доцент кафедри 

організації та економіки фармації 

Воскобойнікова Галина 
Леонідівна 
 
 

Професор  
(за 
сумісництвом) 

Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
Доктор педагогічних 
наук, 13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти 
Вчене звання: професор 
кафедри біологічних 
основ фізичного 
виховання та здоров’я і 
спорту. 
Кандидат 
фармацевтичних наук, 
15.00.01 – технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи та 
судова фармація 
«Розробка складу, 
технології та дослідження 
м’яких лікарських форм з 
рослинної сировини 
сосни лісової» 
Вчене звання: доцент  
кафедри валеології та 
безпеки життєдіяльності;  

4 Технологія ліків: 
Промислова технологія 
лікарських засобів 

Кваліфікація за дисципліною 
«Технологія ліків: Промислова 
технологія лікарських засобів» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація; 
тема дисертації: 
«Розробка складу, технології та 

дослідження м’яких лікарських 
форм з рослинної сировини сосни 
лісової» та досвідом практичної 
роботи на посаді старший фахівець 
центральної лабораторії 
фармацевтичної розробки, ПАТ 
«Фармак» 

Барбасов Сергій 
Олександрович 

Викладач  
 

Кафедра психології 
та педагогіки 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 

9 Безпека 
життєдіяльності, 

Кваліфікація за дисципліною 
«Безпека життєдіяльності, основи 



 
 

освіта: спеціальність – 
педагогіка і методика 
середньої освіти; 
кваліфікація – фізика, 
вчитель фізики, основ 
інформатики, астрономії, 
безпеки життєдіяльності);  
 

основи біоетики та 
біобезпеки 
 
 

біоетики та біобезпеки» 
підтверджена документом про 
освіту та науково-методичною 
діяльністю зокрема: 
- Наявність виданого навчального 

посібника  
Барбасов С.О.  Основи здорового 

способу життя. Навчальний 
посібник. К.: КиМУ, 2017. 160 с. 
- Наявність виданих методичних 

рекомендації 
Барбасов С.О. Безпека 

життєдіяльності, основи біоетики та 
біобезпеки: Методичні рекомендації 
до практичних занять. К.: КиМУ, 
2019. 75 с. 
Барбасов С.О.Курс лекцій з 

дисципліни «Основи екології та 
безпеки життєдіяльності». К.: 
КиМУ, 2016. 158 с. 

Борзих Наталя 
Олександрівна 
 
 

Професор (за 
сумісництвом) 

Кафедра загальної 
медицини 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
науковий ступінь: доктор 
медичних наук (14.01.21 
– травматологія та 
ортопедія)  

9 Екстремальна 
медицина 

Кваліфікація за дисципліною 
«Екстремальна медицина» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
доктора медичних наук із 
спеціальності 14.01.21 – 
травматологія та ортопедія, 
наявністю наукових та навчально-
методичних праць за спеціальністю, 
зокрема:  
Страфун С.С., Гайович В.В., 

Гайович І.В., Гайко О.Г.,  Борзих 
Н.О.Лікування пошкоджень нервів 
кінцівок у результаті вогнепальних 
поранень // Вісник ортопедії 
травматології та протезування-
2015.-№2.-С.16-21. 
Страфун С.С., Гайко О.Г., Борзих 

Н.О., Лакша А.М., Борзих О.В. 
Хірургічне лікування поранених з 
паралічем двоголового м’язу плеча 



внаслідок вогнепальних та мінно-
вибухових ушкоджень 
периферичних нервів // «Сучасні 
аспекти військової медицини». Зб. 
наук. праць Національного 
військово-медичного клінічного 
центру «ГВКГ» МО України. – Київ: 
2016.- Вип. 23 – С. 99-105. Частина 
І. 
Борзих О.В., Асланян С.А., Сапа 

С.А., Пендраковський К.В., Борзих 
Н.О. Клінічний випадок успішного 
лікування травмованого з тяжким 
сепсісом // «Сучасні аспекти 
військової медицини». Зб. наук. 
праць Національного військово-
медичного клінічного центру 
«ГВКГ» МО України. – Київ: 2017.- 
Вип. 24 – С. 75-86. 
Воєнно-польова хірургія» / за ред. 

Я.Л. Заруцького, В.Я. Білого. – К.: В 
63 Фенікс, 2018. – 552 с. 2018 р. 
(Розділ 27. Травма кінцівок. Н.О. 
Борзих, С.С. Страфун, С. 446–473 

Терещенко Наталія 
Дмитрівна 
 
 

Викладач  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  

12 Екстремальна 
медицина (практичні 
заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Екстремальна медицина» 
підтверджена документом про 
освіту та наявністю посвідчення про 
вищої категорії за спеціальністю  
«Медицина невідкладних станів» 

(Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупика; посвідчення; 23.05.2019 р.) 

Шостак Любов 
Геннадіївна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 
науковий ступінь: 

14 Вступ у фармацію Кваліфікація за дисципліною 
«Вступ у фармацію» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; тема дисертації: 



кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія); 

«Фармакогностичне вивчення 
первоцвіту весняного (Primula veris 
L.) та перспективи його 
використання у медичній практиці» 

Шостак Любов 
Геннадіївна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія); 

14 Фармакогнозія  
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакогнозія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення 

первоцвіту весняного (Primula veris 
L.) та перспективи його 
використання у медичній практиці» 

Гергель Олександр 
Васильович 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
магістр фармації з фаху 
«Загальна фармація») 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

6 Фармакогнозія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакогнозія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; тема дисертації: 
 «Фармакогностичне дослідження 

шовковиці білої, шовковиці чорної 
та розробка способів аналізу 
біологічно активних речовин» та 
наявність навчального посібника, 
зокрема: 
• Фармакогностичне 

ресурсознавство з основами 
інтродукції рослин: навчальний 
посібник для інтернів вищих 
медичних та фармацевтичних 
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації / 
О.В. Мазулін, О.Ю. Коновалова,  
Г.П. Смойловська, Г.В. Мазулін, 
А.О. Остапенко, Т.К. Шураєва, А.В. 
Гудзенко, Є.М. Гергель, О.В. 



Гергель. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. – 
208 с. (гриф МОЗ) 
 

Бердей Тетяна 
Степанівна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
магістр фармації); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

6 Фармакогнозія  
(практичні заняття) 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакогнозія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; 
тема дисертації: 
«Фармакогностичне вивчення 

рослин роду Чорнобривці з метою 
створення нових лікарських засобів» 

Пішель Володимир 
Ярославович 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
 
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія);  
 
вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності 
фармакологія 

35 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакотерапія з 
фармакокінетикою» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем доктора медичних наук із 
спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія, наявність вченого 
звання старший науковий 
співробітник зі спеціальності 
фармакологія; 
 
 

Крива Крістіна 
Володимирівна 
 
 

Викладач  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 

2 Фармакотерапія з 
фармакокінетикою 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакотерапія з 
фармакокінетикою» підтверджена 
документом про освіту та наявністю 
навчально-методичних праць, 
зокрема: 
• Пішель В.Я., Крива К.В. 

Методичні вказівки до самостійної 
до аудиторної роботи з курсу 
«Фармакотерапія з 
фармакокінетикою». – К.: КиМУ, 



2019. 
• Пішель В.Я., Крива К.В. 

Методичні вказівки до практичної 
роботи студентів з курсу 
«Фармакотерапія з 
фармакокінетикою». – К.: КиМУ, 
2019. 
• Пішель В.Я., Крива К.В.  

Методичні рекомендації до вивчення 
курсу «Фармакотерапія з 
фармакокінетикою». – К.: КиМУ, 
2019. 

Костинська Наталія 
Євгенівна 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
 
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія); 
Кандидат медичних наук 
(14.00.16 – 
Патофізіологія);  
 
 

44 Фармакологія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакологія» підтверджена 
документом про освіту, науковим 
ступенем доктора медичних наук із 
спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія. Тема дисертації: 
«Імунофармакологічне дослідження 
ролі ГАМК-ергічних механізмів в 
нейрогуморальній регуляції імунної 
системи» 
 

Цуркан Олександр 
Олександрович 
 
 

Професор  
 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
провізор);  
науковий ступінь: Доктор 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія);  
вчене звання: професора 
кафедри фармацевтичної 
хімії 

51 Фармацевтична хімія 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтична хімія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
доктора фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія, наявність вченого 
звання професора кафедри 
фармацевтичної хімії; наявністю 
виданого навчального посібник, 
зокрема: Фармацевтична хімія. 
Аналіз лікарських речовин за 
функціональними групами. Навч. 
посіб. для студ. вищ. мед. (фармац.) 



навч. закл. III–IV рівнів акредитації 
3-е видання перероблене і 
доповнене / О.О. Цуркан, 
І.В. Ніженковська, О.О. 
Глушаченко. – К.: Медицина, 2019. 
– 152 с. 
 

Садівський Володимир 
Михайлович 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

23 Фармацевтична хімія Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтична хімія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; 
тема дисертації: 
«Розробка способів кількісного 

визначення деяких лікарських 
засобів по реакції з діяітуровоі 
кислотою і 2-нітроіндандіоном-1,3»; 
наявністю науково-популярних 
видань, зокрема: 
• Садівський В.М. 

Міждисциплінарна інтеграція 
фармацевтичної ботаніки та 
фармакогнозії //  Матеріали ХХІІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції викладачів КиМУ 
«Україна між Заходом і Сходом: 
реалії та перспективи», секція 
«Фармація». – К.: КиМУ, 2017. – С. 
45-47 
• Садівський В.М. Мікроскопічний 

аналіз лікарської рослинної 
сировини // Матеріали  Науково-
практичної конференції 
«Європейські стандарти медичної 
освіти в українських реаліях». Секція 
«Фармація». – К.: КиМУ, 2017. – С. 
38-39 
• Садівський В.М. Дослідження 



амінокислотного складу надземної 
частини гірчака почечуйного 
(POLYGONUM PERSICARIA L.) //  
Матеріали ХХІІІ Міжнародної 
конференції науково-педагогічних 
працівників «Формування 
європейських стандартів, цінностей 
та без пекового простору  
стратегічний напрям української 
держави».  Секція «Фармація». – К.: 
КиМУ, 2018. – С. 45-48 
• Садівський В.М. Амінокислотний 

склад рослинної сировини Plantago 
media L. та Plantago altissima L. 
флори України // Матеріали 
Науково-практичної конференції 
«Впровадження належних практик у 
фармації: досягнення, перспективи 
та проблеми». – К.: КиМУ,  2017. – С. 
20-21 
• Садівський В.М. Разработка 

унифицированной методики 
количественного определения 
суммы свободных аминокислот в 
лекарственном растительном сырье 
и экстракционных препаратах // 
Матеріали Круглого столу 
«Європейська інтеграція 
фармацевтичної галузі України». – 
К.: КиМУ, 2018. – С. 28-30. 

Лівик Каріна Сергіївна 
 
 

Викладач  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 

3 Фармацевтична хімія 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтична хімія» 
підтверджена документом про освіту 
та наявністю науково-популярних 
публікацій, зокрема: 
• Лівик К.С.  Фармацевтична 

хімія та фармакогнозія 
жирнокислотний склад листків 
деяких видів рослин родини липові //  
Матеріали ХХІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції 



викладачів КиМУ «Україна між 
Заходом і Сходом: реалії та 
перспективи», секція «Фармація». – 
К.: КиМУ, 2017. – С. 7-10 
• Лівик К.С.  Фармацевтична хімія 

та фармакогнозія дослідження 
складу хлороформної фракції трави 
маренки запашної // Матеріали  
Науково-практичної конференції 
«Європейські стандарти медичної 
освіти в українських реаліях».  
Секція «Фармація». – К.: КиМУ, 
2017. – С. -15-17 
• Лівик К.С.  Роль розрахункових 

задач з модулів "Колоїдна хімія” та 
"Фармацевтична хімія” у підготовці 
спеціалістів фармації  //  Матеріали 
ХХІІІ Міжнародної конференції 
науково-педагогічних працівників 
«Формування європейських 
стандартів, цінностей та безпекового 
простору  стратегічний напрям 
української держави».  Секція 
«Фармація». – К.: КиМУ, 2018. – С. 
13-14 
• Лівик К.С.  Фармацевтична хімія, її 

роль у підготовці фахівців фармації // 
Матеріали Науково-практичної 
конференції «Впровадження 
належних практик у фармації: 
досягнення, перспективи та 
проблеми». – К.: КиМУ,  2017. – С. 8-
10 
• Лівик К.С.  Дослідження 

кількісного вмісту аскорбінової 
кислоти у зборі антиалергійному // 
Матеріали Круглого столу 
«Європейська інтеграція 
фармацевтичної галузі України». – 
К.: КиМУ, 2018. – С. 16-17. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2012_5_21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2012_5_21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2012_5_21


Стеченко Олена 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія і хімія; 
кваліфікація і звання 
вчитель біології та хімії 
середньої школи); 
науковий ступінь: 
Кандидат хімічних наук 
(01.04.18 - Фізика і хімія 
поверхні);  
 

25 Фізична та колоїдна 
хімія 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фізична та колоїдна хімія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата хімічних наук із 
спеціальності 01.04.18 - Фізика і 
хімія поверхні, наявністю  
вченого звання: доцент  кафедри 

біоорганічної, біологічної та 
фармацевтичної хімії та наявністю 
навчально-методичних праць, 
зокрема:  
Стеченко О.В. Фізична та колоїдна 

хімія: Методичні рекомендації до 
вивчення курсу. К.: КиМУ, 2019.  
Стеченко О.В. Фізична та колоїдна 

хімія: Методичні рекомендації до 
практичних занять. К.: КиМУ, 2019. 
Стеченко О.В. Фізична та колоїдна 

хімія: Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів. К.: 
КиМУ, 2019 

Гетало Ольга 
Володимірівна 
 

Завідувач 
кафедри  

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи) 
Вчене звання: доцент 
кафедри клінічної 
фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки 
фармації 

11 Фармакоекономіка 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармакоекономіка» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи; 
тема дисертації: 
«Опрацювання складу, технології та 

дослідження лікарських засобів з 
солями магнію для застосування при 
магнійдефіцитних станах» 
Вчене звання: доцент кафедри 

клінічної фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки фармації  
 
 



Гетало Ольга 
Володимірівна 
 

Завідувач 
кафедри  

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи) 
Вчене звання: доцент 
кафедри клінічної 
фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки 
фармації 

11 Організація та 
економіка фармації 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Організація та економіка фармації» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи; 
тема дисертації: 
«Опрацювання складу, технології та 

дослідження лікарських засобів з 
солями магнію для застосування при 
магнійдефіцитних станах» 
Вчене звання: доцент кафедри 

клінічної фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки фармації  

Пилипчук Олена 
Олегівна 
 

Викладач (за 
сумісництвом) 

Кафедра фармації 
 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 

3 Організація та 
економіка у фармації 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Організація та економіка у 
фармації» підтверджена документом 
про освіту та практичним досвідом 
роботи на посаді завідувача аптеки 
«АНЦ» 
 

Пішель Володимир 
Ярославович 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
 
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія);  
вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності 
фармакологія 

35 Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Клінічна фармація та 
фармацевтична опіка» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем доктора медичних наук із 
спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія, наявність вченого 
звання старший науковий 
співробітник зі спеціальності 
фармакологія; 
 
 

Дереча (Завалько) Ірина 
Вікторівна 
 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 

5 Фармацевтичне та 
медичне 
товарознавство 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 



науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи 
та судова фармація) 
 

фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація; 
тема дисертації: 
«Розробка складу та технології 

суспензій для застосування в 
офтальмології та отології»; 
наявністю науково-методичних 
публікацій, зокрема:  
• Завалько І.В. Аналіз асортименту 

офтальмологічних лікарських 
засобів на ринку України // 
Матеріали  Науково-практичної 
конференції «Європейські стандарти 
медичної освіти в українських 
реаліях». Секція «Фармація». – К.: 
КиМУ, 2017. – С. 18-19 
• Дереча І.В. Флавоноїди: 

фармакотерапевтичний аспект // 
Європейський вибір України у 
контексті світових політичних 
процесів: матеріали XXIV 
міжнародної конференції науково-
педагогічних працівників, 14 
березня, 2019р. Київ. – С.370-372. 
• Дереча І.В., Олефіренко А.О. 

Методичні вказівки до самостійної 
до аудиторної роботи з курсу 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство». – К.: КиМУ, 2018. 
• Дереча І.В., Олефіренко А.О.  

Методичні вказівки до практичної 
роботи студентів з курсу 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство». – К.: КиМУ, 2018. 
Дереча І.В., Олефіренко А.О. 

Методичні рекомендації до 
вивчення курсу «Фармацевтичне та 
медичне товарознавство». – К.: 
КиМУ, 2018. 



Олефіренко Анна 
Олександрівна 
 

Викладач  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація, промислова 
фармація; кваліфікація – 
магістр фармації); 
 

2 Фармацевтичне та 
медичне 
товарознавство 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство» підтверджена 
документом про освіту та наявністю 
навчально-методичних праць, 
зокрема: 
• Дереча І.В., Олефіренко А.О. 

Методичні вказівки до самостійної 
до аудиторної роботи з курсу 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство». – К.: КиМУ, 2018. 
• Дереча І.В., Олефіренко А.О.  

Методичні вказівки до практичної 
роботи студентів з курсу 
«Фармацевтичне та медичне 
товарознавство». – К.: КиМУ, 2018. 
• Дереча І.В., Олефіренко А.О. 

Методичні рекомендації до вивчення 
курсу «Фармацевтичне та медичне 
товарознавство». – К.: КиМУ, 2018. 

Бутко Любов 
Анатоліївна 
 

Завідувач  
кафедри  

Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступенем 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 - Технологія 
ліків і організація 
фармацевтичної справи) 
Вчене звання: доцент 
кафедри організації та 
економіки фармації 

33 Фармацевтичний 
менеджмент і 
маркетинг 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтичний менеджмент і 
маркетинг» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків і організація фармацевтичної 
справи; 
Вчене звання: доцент кафедри 

організації та економіки фармації; 
наявність навчально-методичних 
публікацій, зокрема:  
Менеджер (управитель) з 

громадської охорони здоров’я. 
Фармація. (методичні рекомендації). 
Кваліфікаційна характеристика 
«Менеджер (управитель) аптеки 
сімейної фармації (АСФ)» / 
Пономаренко М.С., Загорій Г.В., 
Кабачна А.В., Бутко Л.А. та ін. – 



ДКХП: вип..78 «Охорона здоров’я». 
– К., 2016. – 9 с. 
Бутко Л.А. Методичні рекомендації 

для самостійної роботи студентів з  
курсу «Фармацевтичний 
менеджмент і маркетинг». К.: КиМУ, 
2019. 

Гой Андрій Михайлович Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами; кваліфікація – 
Магістр з автоматизації 
та комп’ютерно-
інтегрованих технологій); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи 
та судова фармація) 
 

5 Фармацевтичний 
менеджмент і 
маркетинг  
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтичний менеджмент і 
маркетинг» підтверджена науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи та судова фармація; 
тема дисертації: 
«Розробка і впровадження 

універсальної моделі організації 
виробництва парентеральних 
лікарських засобів на засадах 
проектного менеджменту» 
  

Маковик Юлія 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

12 Токсикологічна та 
судова хімія 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Токсикологічна та судова хімія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія; 
тема дисертації: 
«Синтез, фізико-хімічні та 

біологічні властивості S-похідних 5-
(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4- 
феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону», 
наявність публікацій з професійної 
тематики: 



• Гостра токсичність 5-R1-4-R2-
тріазол-3-тіонів та їх S-похідних / 
А.С. Гоцуля, Ю.В. Маковик, О.І. 
Панасенко, Є.Г. Книш // Всеукр. 
Наук.-практ. Конф. З міжнар. 
Участю “Досягнення в галузі 
аналітичної, судово-медичної, 
клінічної токсикології та наркології”. 
Актуальні питання фармац. Та мед. 
Науки та практики: Зб.наук.ст. – 
Запоріжжя, 2014. – Вип. ХX. – С. 42-
47. 
• Изучение противомикробной и 

противно-грибковой активности 
некоторых производных 5-гетерил-
2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тионов, 
2-бензилиден-1,2,4-триазоло-(3,4-в)-
тиазол-3-(2Н)-онов и 
бензилиденгидразидов-5-гетерил-
2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-
меркаптоуксусных кислот / В.В. 
Парченко, Ю.В. Маковик, Е.Г. 
Кныш, А.И. Панасенко, А.Н. 
Лесничая, В.П. Буряк // Міжнар. 
Наук. Конф., присвячена 100-річчю 
створ. Фарм. Факультету 
Запорізького держ. Мед. Універ. 
“Історія та перспективи розвитку 
фармацевтичної науки і освіти”. 
Актуальні питання фармац. Та мед. 
Науки та практики: Зб. Наук. Ст. – 
Запоріжжя, 2014. – Вип. ХІІ, т.ІІ. – С. 
72-76. 
• Маковик Ю.В., Книш Є.Г., 

Панасенко О.І. 2-(5-Піридин-3-іл)-4-
R-тріазол-3-ілтіо)-ацетатні кислоти 
та їх естери як біологічно активні 
сполуки // Актуальні питання 
фармац. Та мед. Науки та практики: 
Зб.наук.ст. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 
ХІX, т.ІІ. – С. 332-336.  



• Маковик Ю.В., Панасенко А.И., 
Кныш Е.Г. Производные 5-
бензилиден-2-(пиридин-3-ил)-
тиазоло-(3,2в)-1,2,4-триазол-6(5Н)-
онов как биологически активные 
вещества // Наук.-практ. Конф. 
Молодих вчених “Актуальні питання 
медицини і фармації”. Актуальні 
питання фармац. Та мед. Науки та 
практики: Зб.наук.ст. – Запоріжжя, 
2016. – Вип. ХІІІ. – С. 223-226.  
• Маковик Ю.В., Книш Є.Г., 

Панасенко О.І. Синтез, 
перетворення, протимікробна та 
протигрибкова активність у ряді 5-
(піридин-3-іл)-4-R-1,2,4-триазол-3-
тіонів // Медична хімія. – 2015. –№2, 
т.9. – С. 95-98.  
• 5-R-2,4-дигідро-1,2,4-триазол-3-

тіооцтові кислоти та їх солі як 
біологічно активні сполуки / В.В. 
Парченко, Ю.В. Маковик, 
О.І.Панасенко, Є.Г. Книш, А.М. 
Леснича // Запорож. Мед. Журн. – 
2015. – №1, т.2. – С. 37-39. 
 

Пішель Володимир 
Ярославович 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія);  
вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності 
фармакологія 

35 Лікарська токсикологія 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Лікарська токсикологія» 
підтверджена документом про 
освіту та науковим ступенем 
доктора медичних наук із 
спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія, тема дисертації: 
«Андрогензалежні механізми 

розвитку та експериментальна 
терапія опіоїдної наркоманії», 
наявність вченого звання старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності фармакологія; 
наявністю навчально-методичних 
праць, зокрема:  



Пішель В.Я., Демецька О.В. 
Лікарська токсикологія : методичні 
рекомендації до практичних занять. 
К.: КиМУ, 2019. 107 с. 
 

Демецька Олександра 
Віталіївна 
 
 

Доцент (за 
сумісництвом) 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності 
(базова освіта: 
спеціальність – Генетика; 
кваліфікація – біолог-
генетик, викладач 
біології);  
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук (14.02.01 – Гігієна) 

13 Лікарська токсикологія 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Лікарська токсикологія»  
підтверджена науковою діяльністю, 
зокрема наявністю за останні п’ять 
років наукових публікацій: 
1. Токсикологія аерозолів : 

[монографія] / Ю. І. Кундієв, О.В. 
Демецька, М.М. Корда. - Тернопіль : 
ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 255 с. 
2. Методичні підходи до оцінки 

токсичності та небезпеки 
наноматеріалів / Н. С. Леоненко, О. 
В. Демецька, О. Б. Леоненко // 
Environment & health. - 2017. - № 3. - 
С. 9-13. 
3. Перший аналіз 

цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. 
Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. 
Мовчан // Екологічна безпека та 
природокористування. - 2016. - № 1-
2. - С. 57-62. 
4. Особливості фізико-хімічних 

властивостей та токсичної дії 
наноматеріалів — до проблеми 
оцінки їхнього небезпечного впливу 
на живі організми (оглядлітератури) 
/ Н. С. Леоненко, О. В. Демецька, О. 
Б. Леоненко // Сучасні проблеми 
токсикології, харчової та хімічної 
безпеки. - 2016. - № 1. - С. 64-76. 
5. Дослідження цитатоксичності 

наночастинок сульфіду кадмію та 
сульфіду свинцю, стабілізованих 
органічними сполуками / Н. С. 
Леоненко, О. Б. Леоненко, О. В. 
Демецька, Т. Ю. Ткаченко, Г. Я. 



Гродзюк // Сучасні проблеми 
токсикології, харчової та хімічної 
безпеки. - 2015. - № 3. - С. 56-60. 
6. Оцінка потенційного ризику 

при хімічному синтезі наночастинок 
сульфіду кадмію / О. В. Демецька, Т. 
В. Козицька, І. М. Андрусишина, В. 
О. Мовчан, Т. Ю. Ткаченко, Г. Я. 
Гродзюк // Український журнал з 
проблем медицини праці. - 2014. - № 
4. - С. 51-56. 
наявністю навчально-методичних 

праць, зокрема:  
Пішель В.Я., Демецька О.В. 

Лікарська токсикологія : методичні 
рекомендації до практичних занять. 
К.: КиМУ, 2019. 107 с. 

Маковик Юлія 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 -  
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія) 
 

12 Охорона праці та 
охорона праці в галузі 

Кваліфікація за дисципліною 
«Охорона праці та охорона праці в 
галузі» підтверджена документом 
про освіту та довідкою про 
підвищення кваліфікації за темою 
«Охорона праці в галузі «Охорона 
здоров’я» (Київський міжнародний 
університет, 30.04.2018 р.) 

Бутко Любов 
Анатоліївна 
 

Завідувач  
кафедри  

Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступенем 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 - Технологія 
ліків і організація 
фармацевтичної справи) 

33 Фармацевтичне право 
та законодавство 

Кваліфікація за дисципліною 
«Фармацевтичне право та 
законодавство» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата 
фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків і організація фармацевтичної 
справи, наявністю наукових та 
навчально-методичних публікацій, 
зокрема:  



Вчене звання: доцент 
кафедри організації та 
економіки фармації 

Судово-фармацевтичні аспекти 
боротьби з обігом неякісних та 
фальсифікованих лікарських засобів 
/ Бутко Л.А., Шаповалова В. О., 
Шаповалов В. В. (проф.), 
Хмелевський М. О. // Здоров’я 
суспільства. – № 1-2. – 2017. – С. 98 
– 102. 
• Фармацевтичне право: викладання 

дисципліни за вимогами кредитно-
модульної системи : методичні 
рекомендації / В. О. Шаповалова, 
М. С. Пономаренко, Д. С. Волох, В. 
В. Шаповалов, В. В. Шаповалов, 
М. Л. Сятиня, А. Ю. Бутко, Т. М. 
Краснянська, Л. А. Бутко, 
І. В. Тарасова. – Х., К., 2017. -  2-е 
видання зі змінами та доповненням – 
16 с. 
 
• Фармацевтичне право: практикум 

до аудиторної та самостійної роботи 
з організації фармацевтичної справи, 
судової та доказової фармації в 
системі додипломної та 
післядипломної підготовки / 
Пономаренко М.С., Шаповалова 
В.О., Бутко А.Ю., Шаповалов В.В., 
Шаповалов В.В., Бутко Л.А., 
Зброжек  С.І., Негрецький  С.М., 
Краснянська  Т.М. – [9-е вид. Зі змін. 
Та доповн.]. – Х., К., 2017. – 30 с. 
 
• Правове регулювання трудових 

відносин: навчально-методичний 
посібник для самостійної роботи 
провізорів, які проходять навчання 
на циклах спеціалізації зі 
спеціальності «Організація 
і управління фармацією»; провізорів-
інтернів на циклах спеціалізації 



(інтернатури) зі спеціальності 
«Загальна фармація»; керівників 
провізорів-інтернів заочних баз 
стажування на циклах тематичного 
удосконалення / В. В. Шаповалов, М. 
С. Пономаренко, В. О. Шаповалова, 
А. О. Гудзенко, В. О. Радіонова, А. 
Ю. Бутко, Л. А. Бутко, 
В. В. Шаповалов. – Х.-К., 2017. – 36 
с. 
 

Гірін Леонід 
Володимирович 
 
 

Завідувач 
кафедри  

Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – Лікар);  
науковий ступінь: 
Кандидат медичних наук 
(14.01.03 – Хірургія) 
 

14 Підготовка офіцерів 
запасу галузі знань 
«Охорона здоров’я». 
Спеціальність 
«Фармація» 

Кваліфікація за дисципліною 
«Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань «Охорона здоров’я». 
Спеціальність «Фармація»» 
підтверджена документом про 
освіту, науковим ступенем 
кандидата медичних наук із 
спеціальності 14.01.03 – Хірургія, 
наявністю звання лейтенант 
медичної служби; досвідом 
практичної роботи: 
2003-2009 рр. Клінічний госпіталь 

міста Гар’ян (Лівія), хірург загальної 
практики; 
2009-2018 рр. – Державна лікарня 

Аль-Асаба (Лівія), хірург загальної 
практики 

Пішель Володимир 
Ярославович 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія);  
вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності 
фармакологія 

35 Історія медицини та 
фармації  
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Історія медицини та фармації» 
підтверджена документом про 
освіту 
 



Полковенко Ольга 
Володимирівна 
 
 

Доцент  Кафедра загальної 
медицини 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Зоологія; кваліфікація – 
біолог-зоолог 
безхребетних; викладач 
біології);  
науковий ступінь: 
Кандидат  біологічних  
наук ( 03.00.11 – 
Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія) 

22 Клітинна біологія Кваліфікація за дисципліною 
«Клітинна біологія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата біологічних 
наук із спеціальності 03.00.11 – 
Цитологія, клітинна біологія, 
гістологія. Тема дисертації: 
«Особливості остеокластичної 
резорбції кісткового тканини в 
умовах зниженого опорного 
навантаження» та науковою 
діяльністю, зокрема наявністю за 
останні п’ять років наукових 
публікацій: 
1. Полковенко О.В. Изменения 

гистоструктуры проксимальных и 
дистальных метафизов бедренных 
костей крыс при экспериментальной 
гипокинезии /О.В. 
Полковенко//Science Rise. – V.3, №1 
(3). – 2014.- С.31-34. 
2. Кобеньок Г.В. Дослідження 

особливостей впливу фізико-
хімічних властивостей побутових 
хімічних миючих засобів на 
динаміку популяції BLATTELLA 
GERMANICA (L).в м. Киеві /Г.В. 
Кобеньок, О.В. Полковенко// 
Scientific Journal «ScienceRise». -
№11/6(16). – 2015. – С. 22-26. 
3. Polkovenko O. Electron 

microscopic studying of rat bone cells 
under microgravity conditions /O. 
Polkovenko// Eureka: Life Science. –
№1. – 2016. – С. 16-21. 
4. Полковенко О.В. Утворення 

остеокластів в трубчастих кістках 
щурів при функціональному 
розвантаженні задніх кінцівок 
(метод авторадіографії) / О.В. 
Полковенко // Материалы V 



Международной научно-
практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития 
науки в начале третьего тысячелетия 
встранах Европы и Азии» , г. 
Переяслав-Хмельницкий, 30 – 31 
августа 2014 г. – С.17-18. 

Гой Андрій Михайлович 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами; кваліфікація – 
Магістр з автоматизації 
та комп’ютерно-
інтегрованих технологій); 
 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи 
та судова фармація) 
 

5 Європейський стандарт 
комп’ютерної 
грамотності 

Кваліфікація за дисципліною 
«Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності» 
підтверджена документом про 
освіту  

Мартиненко Світлана 
Миколаївна 
 

Професор  Кафедра психології 
та педагогіки 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність:  
українська мова і 
література, кваліфікація: 
звання вчителя 
української мови і 
літератури середньої  
школи) 
науковий ступінь: доктор 
педагогічних наук 
(13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти) 

35 Культура наукової 
мови 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Культура наукової мови» 
підтверджена науковим ступенем 
доктора педагогічних наук із  
спеціальності: 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти; 
науковим керівництвом здобувачів, 
зокрема захищено 13 кандидатів 
педагогічних наук; виконанням 
функцій наукового керівника 
науково-дослідної теми «Нова 
стратегія професіфйної підготовки 
педагога в умовах Євроінтеграції» 
(Державний реєстраційний номер 
0116U002963) 



вчене звання: професор 
кафедри теорії та історії 
педагогіки. 
 
 

 

Крупеня Ірина 
Миколаївна 
 

Завідувач 
кафедри  

Кафедра 
міжнародних 
відносин та туризму 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Зовнішня політика; 
кваліфікація – магістр 
зовнішньої політики);  
науковий ступінь: 
кандидат політичних 
наук (23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних 
систем та глобального 
розвитку) 
 

      8 Політологія Кваліфікація за дисципліною 
«Політологія» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата політичних наук 
із спеціальності 23.00.04 – політичні 
проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку); наявністю 
наукових праць, зокрема:  
1. Крупеня І.М. Нейтралітет як засіб 

зміцнення миру і безпеки: досвід 
Туркменістану. Вісник 
Дніпропетровського університету. 
Серія Філософія, Соціологія, 
Політологія: збірник наукових праць 
/ за заг. ред. М.В. Полякова. Д.: 
Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара, 
2015. № 2 (24). С. 148–155. 
2. Крупеня І.М. Боротьба з фейками 

в умовах ери «пост-правди» – 
небезпека для демократії. «Гілея: 
науковий вісник». Вип. 133. 2018. 
№6. C. 244–247. 
3. Крупеня І.М. «Іслам Хадхарі» або 

«цивілізаційний іслам»: корисний 
досвід для України : зб. наук. праць / 
наук. ред. Некряч А.І. та ін. К.: 
КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 211–233. 
4. Krupenya I. The Ukrainian crisis: a 

Test for the Rule of Law / I. Krupenya. 
Social and legal aspects of the 
development of civil society 
institutions: collective monograph. Part 
I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 
С. 19–32. 
Наявністю стажування: Університет 



у Домброві Гурнічій (WSB 
University, Польща); довідка про 
стажування від 29.11.2019 р.; тема: 
«Foreign Policy of countries within the 
framework of new geopolitical situation 
in the world» 

Гетало Ольга 
Володимірівна 
 

Завідувач 
кафедри  

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
Провізор); 
науковий ступінь: 
кандидат 
фармацевтичних наук 
(15.00.01 – Технологія 
ліків, організація 
фармацевтичної справи) 
Вчене звання: доцент 
кафедри клінічної 
фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки 
фармації 

11 Основи поведінки 
споживача у фармації 

Кваліфікація за дисципліною 
«Основи поведінки споживача у 
фармації» підтверджена документом 
про освіту та науковим ступенем 
кандидата фармацевтичних наук із 
спеціальності 15.00.01 – Технологія 
ліків, організація фармацевтичної 
справи; 
Вчене звання: доцент кафедри 

клінічної фармації, фармакотерапії 
та управління і економіки фармації; 
наявність навчального посібника 
Білай І. М., Гетало О.В., Райкова Т. 
С., Бушуєва І. В. та ін. Сучасні 
аспекти фармацевтичного 
маркетингу. Навчальний посібник. 
224 с. 
 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна 
 

Професор  Кафедра психології 
та педагогіки 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність:  
українська мова і 
література, кваліфікація: 
звання вчителя 
української мови і 
літератури середньої  
школи) 
науковий ступінь: доктор 
педагогічних наук 
(13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти) 
вчене звання: професор 
кафедри теорії та історії 
педагогіки. 

35 Основи педагогіки 
 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Основи педагогіки» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем доктора педагогічних наук 
із  спеціальності: 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти, 
професор кафедри теорії та історії 
педагогіки. 
Стажування: Akademia WSB; 

довідка про стажування з 15.10.2018 
р. по 16.11.2018 р.; тема: “Monitoring 
Researches of the Quality of 
Educational Process” 
 



Опанасюк Віталій 
Віталійович 
 
 

Доцент  Кафедра економіки, 
підприємництва, 

менеджменту 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність: 
Менеджмент організацій; 
кваліфікація – магістр 
управління бізнесом);  
науковий ступінь: 
кандидат економічних 
наук (08.00.01 – 
Економічна теорія). 
 

16 Основи економіки Кваліфікація за дисципліною 
«Основи економіки» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата економічних 
наук (08.00.01 – Економічна теорія). 
Тема дисертації: «Становлення та 
особливості венчурного капіталу»  
Стажування: ТОВ «Старкі 

Індастрі»; довідка про стажування 
від 26.10.2019 р. на тему: 
«Стратегічне маркетингове 
управління портфелем бізнесів» 

Курапова Тетяна 
Миколаївна 
 

Доцент  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія; кваліфікація – 
біолог-біохімік; 
Викладач біології та 
хімії) 
науковий ступінь: 
кандидат біологічних 
наук (14.03.05 – 
Фармакологія). 
 

20 Сучасні методи 
досліджень 
біологічних систем 

Кваліфікація за дисципліною 
«Сучасні методи досліджень 
біологічних систем» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем кандидата біологічних 
наук зі спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія; тема дисертації: 
 «Фармакологічна корекція 

похідними піридинкарбонових 
кислот перекисної модифікації 
мембран гепатоцитів при 
інтоксикації тетрахлоретаном» 
наявністю довідки про стажування 
за темою «Використання 
інноваційних методів досліджень 
біологічних систем» (ПВНЗ 
«Київський міжнародний 
університет, 05.10.2016 р.) 

Костинська Наталія 
Євгенівна 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія); 
Кандидат медичних наук 
(14.00.16 – 
Патофізіологія);  

44 Гомеопатичні 
препарати 
 
 

Кваліфікація за дисципліною 
«Гомеопатичні препарати» 
підтверджена документом про 
освіту, науковим ступенем доктора 
медичних наук із спеціальності 
14.03.05 – Фармакологія, наявністю 
вченого звання професора кафедри 
клінічної фармакології з курсом 
гомеопатії, досвідом практичної 
роботи не менше 5 років на посаді 
директора ТОВ  «Інститут гомеопатії 



 «Протос», член Асоціації гомеопатів 
України, наявність науково-
популярних публікацій з наукової 
або професійної тематики: 
Гомеопатические препараты в 
гастроэнтерологии / 
Н. Е. Костинская [и др]. – Киев : 
Перун ; Ірпінь : [б. и.], 2014. – 95 с. 
 
 

Гайдай Галина 
Леонідівна 
 
 

Доцент 
 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія; кваліфікація – 
Біолог. Викладач біології 
та хімії); 
науковий ступінь: 
кандидат біологічних 
наук (03.00.04 – Біохімія); 
Вчене звання: старший 
науковий співробітник зі 
спеціальності біохімія 

29 Лабораторна 
діагностика 

Кваліфікація за дисципліною 
«Лабораторна діагностика» 
підтверджена науковим ступенем 
кандидата біологічних наук із 
спеціальності 03.00.04 – Біохімія; 
тема дисертації: 
«Дослідження клінічних 

біохімічних показників амніотичної 
рідини та пуповидної крові плода в 
різні терміни гестації у вагітних 
групи високого ризику»; наявністю 
науково-популярних публікацій, 
зокрема: 
• Гайдай Г.Л. Новые 

возможности пренатальной 
лабораторной диагностики. 
Матеріали тез міжнародної науково-
практичної конференції «Ключові 
питання наукових досліджень у 
сфері медицини у ХХІ столітті.» 
Одеса, 20-21 квітня, 2018. – С. 28-32 
• Бондаренко Л.Б., Таніна  

С.С., Гайдай  Г.Л. Сучасні проблеми 
та завдання в галузі міжнародної 
гармонізації номенклатурних та 
діагностичних критеріїв. Матеріали 
VIII -го міжнародного медичного 
конгресу «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України.- 



Київ, 17-19 квітня 2019 року.-С.158-
159 
• Таніна  С.С., Бондаренко 

Л.Б., Гайдай  Г.Л.  Впровадженя 
регуляторних документів щодо 
міжнародної гармонізації 
діагностичних кретиріїв  Матеріали 
VIII-го міжнародного медичного 
конгресу «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України.- 
Київ, 17-19 квітня 2019 року.-С.-159 

Келя Вікторія Василівна 
 

Викладач  

Кафедра клінічних 
дисциплін та 
медсестринства 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Біологія; кваліфікація – 
магістр біології, 
викладач) 

4 Лабораторна 
діагностика 
(практичні заняття) 

Кваліфікація за дисципліною 
«Лабораторна діагностика» 
підтверджена документом про 
освіту, досвідом практичної роботи: 
2014-2019 рр. – керівник – лаборант 
клініко-діагностичної лабораторії 
медичного центру ТОВ «МЦ ДАД 
Гіппократ»; участю у професійних 
громадських організаціях: Член 
Всеукраїнської організації клінічної 
хімії та лабораторної медицини;   

Цуркан Олександр 
Олександрович 
 
 

Професор  
 

Кафедра фармації Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Фармація; кваліфікація – 
провізор);  
науковий ступінь: Доктор 
фармацевтичних наук 
(15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія);  
вчене звання: професора 
кафедри фармацевтичної 
хімії 

51 Побічна дія ліків Кваліфікація за дисципліною 
«Побічна дія ліків» підтверджена 
документом про освіту та науковим 
ступенем доктора фармацевтичних 
наук із спеціальності 15.00.02 – 
Фармацевтична хімія та 
фармакогнозія, наявність вченого 
звання професора кафедри 
фармацевтичної хімії та наявність 
науково-методичних праць, зокрема: 
1. Шарикіна Н. І., Коновалова О. Ю., 
Цуркан О. О., Дмитроца Т. В., 
Ковальчук Т. В., Гергель О. В., 
Гергель Є. М., Міщенко О. В., 
Колядич О. П. Флавоноїди як 
потенційні ліки супроводу 
цитостатичної терапії в онкології 



(Огляд літератури)  //Фітотерапія. - 
2014. - № 2. - С. 4-13. 
2. Ніженковська І.В., Цуркан О.О., 
Седько К.В. Шавлія лікарська – 
сучасні аспекти застосування (Огляд 
літератури) // Фітотерапія. - 2014. - № 
2. – С. 58-61. 
3. Семенченко О. М., Цуркан О. О., 
Корабльова О. А., Бурмака О. В. 
Експериментальне вивчення 
противиразкової активності трави 
деяких видів роду Salvia L. на моделі 
спиртовопреднізолонової виразки 
шлунка в щурів // Фармакологія та 
лікарська токсикологія. - 2014. - № 2. 
- С. 55-58. 
4. Цуркан О.О. Побічна дія ліків: 
Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів. - К.: 
КиМУ, 2019. - 50 с. 
5. Цуркан О.О. Побічна дія ліків: 
Методичні рекомендації до вивчення 
курсу. - К.: КиМУ, 2019. - 60 с. 

Костинська Наталія 
Євгенівна 
 
 

Професор  Кафедра управління 
якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів 

Кваліфікація відповідно 
до спеціальності (базова 
освіта: спеціальність – 
Лікувальна справа; 
кваліфікація – лікар);  
науковий ступінь: Доктор 
медичних наук (14.03.05 
– Фармакологія); 
Кандидат медичних наук 
(14.00.16 – 
Патофізіологія);  
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Кваліфікація за дисципліною 
«Фітотерапія» підтверджена 
документом про освіту, науковим 
ступенем доктора медичних наук із 
спеціальності 14.03.05 – 
Фармакологія, 
наявність публікацій з наукової або 

професійної тематики: Костинская 
Н.Е. Лекарственные растения для 
детей: учебное пособие. К.: 
Киевский международный 
университет. 2019. 268 с. 
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