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ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА 

КАФЕДРИ ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

2021 р. 

 

Список студентів – гуртківців по кожному викладачу: 

№ 

п/п 

П.І.П. викладача Студенти гуртківці П.І.П., курс, факультет 

 Доцент Грицина М.Р. Тема: «Вивчення вмісту та складу ефірних 

олій у рослинах» 

Льода-Дяків Іванна Іванівна 4 курс (СП) 

ФВГЕП 

Шашкевич Н., Ходорівська І.І. – 4 курс 

ФВГЕП 

 Доцент Петрук А.П. Тема: «Нові технології застосування  

лікувально – профілактичних засобів 

рослинного та синтетичного походження у 

гуманній і ветеринарній медицині» 

Чупровська С. В, Штогрин В. Т., Логін Ю.В., 

Данканич В. М. - 3 курс ФВГЕП  

Тур А.С. - 2 курс ФВГЕП (ЗФН) 

Лакомська О.С. - 2 курс ФВГЕП (ЗФН) 

Петрощук Софія Романівна - 4 курс (СП) 

ФВГЕП. 

 ст. викладач 

Калитовська М.Б. 

Тема: «Вивчення попиту мереж аптек 

України» 

Химич Маряна Костянтинівна, Лойко Іванна 

Андріївна 4 курс (СП) ФВГЕП 

Гащук В.Є. Бондар Ю.В. - 3 курс ФВГЕП. 

 доцент Демчук О.Г. Тема: «Хіміко-токсикологічне дослідження 

десульфіраму» 

Вишинська Юлія Йосипівна, Кінзерява-Чіх 

Христина Юріївна - 4 курс (СП) ФВГЕП 

 Ст. викладач Федін 

Р.М. 

Тема: «Опрацювання складу і технології 

лікувально – профілактичних засобів 

рослинного і синтетичного походження з 

метою використання їх у стоматологічній, 

дерматологічній, косметологічній практиці» 

Морозко Лілія Любомирівна - 4 курс (СП) 

ФВГЕП 

 Доцент Лісняк О.І. Дослідження противірусної та імунотропної 

дії чистотілу великого (Chelidonium majus L.) 

Шалавага Іванна Михайлівна - 4 курс (СП) 

ФВГЕП 

Пригода Н., Камінська Т. – 4 курс ФВГЕП 
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 ст. викладач 

Кобрин Л.О.  

Кльоб-Курилів Василина Василівна, Курій 

Олеся Степанівна - 4 курс (СП) ФВГЕП 

Громко В., Жмут О. – 3 курс ФВГЕП 

 ст. викладач 

Колещук О.І. 

Тема: «Дослідження вмісту ферментів 

антиоксидатного захисту у лікарській 

сировині» 

Антиоксидантні властивості лікарських 

рослин 

Шевчик Д., Данів Ю. – 2 курс ФВГЕП 

 ст. викладач 

Гринчишин Н.М 

Тема: «Застосування в практичній медицині 

інгібіторів ензимів на основі рослинної 

сировини.» 

Дощак-Городник Марія Миколаївна - 4 курс 

(СП) ФВГЕП 

 Асистент 

Бонецький О.О. 

Тема: «Фінансова грамотність та аналіз 

діяльності фармацевтичних підприємств» 

Барчишин Софія Андріївна, Kайдан Вікторія 

Вікторівна - 4 курс (СП) ФВГЕП 

 Асистент Ткачук Л.І. Тема: «Фармакогностичний аналіз лікарської 

рослинної сировини» 

Краковська Олена Миколаївна - 4 курс (СП) 

ФВГЕП 

 

 

 Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини 

 Нові технології застосування лікувально – профілактичних засобів 

рослинного та синтетичного походження у гуманній і ветеринарній 

медицині» 

 Дослідження сорбції важких металів сорбентами різної природи 

 Фінансова грамотність та аналіз діяльності фармацевтичних 

підприємств 

 

доцент Грицина М.Р.  «Вивчення вмісту та складу ефірних олій у 

рослинах» 

 

доцент Петрук А.П. «Нові технології застосування лікувально – 

профілактичних засобів рослинного та синтетичного походження у гуманній 

і ветеринарній медицині» 

 

доцент Демчук О.Г. «Хіміко-токсикологічне дослідження десульфіраму» 

 

ст. викладач Калитовська М.Б.  

«Дослідження сорбції важких металів сорбентами різної природи»   

«Вивчення попиту мереж аптек України» 
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доцент Лісняк О.І. «Дослідження противірусної та імунотропної дії 

чистотілу великого (Chelidonium majus L.)» 

 

ст. викладач Кобрин Л.О. «Вивчення антимікробної активності 

органічних сполук на основі кумарину» 

 

ст. викладач Федін Р.М. «Опрацювання складу і технології лікувально – 

профілактичних засобів рослинного і синтетичного походження з метою 

використання їх у стоматологічній, дерматологічній, косметологічній 

практиці» 

 

ст. викладач Колещук О.І. : «Дослідження вмісту ферментів 

антиоксидатного захисту у лікарській сировині. Антиоксидантні 

властивості лікарських рослин» 

 

 

ст. викладач Гринчишин Н.М «Застосування в практичній медицині 

інгібіторів ензимів на основі рослинної сировини» 

 

асистент Бонецький О.О. «Фінансова грамотність та аналіз діяльності 

фармацевтичних підприємств» 

 

асистент  Ткачук Л.І. «Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної 

сировини» 

 

 

доцент Грицина М.Р., доцент Петрук А.П., доцент Демчук О.Г., ст. 

викладач Калитовська М.Б., доцент Лісняк О.І., ст. викладач Кобрин Л.О., ст. 

викладач Федін Р.М., ст. викладач Гринчишин Н.М., асистент 

Бонецький О.О., асистент  Ткачук Л.І.  

 


