
14.2. Кандидатские 

1. Георгиевский В.П. Количественное определение ингредиентов комбинированных 
лекарственных препаратов методом титрования в неводных растворителях. - Дис. ... 
канд. фарм. наук. -  Харьков, 1963. – 198 с.  

2. Чайка Л.А. Фармакологическое исследование этил-3, 5,6-три-0-бензил-Д-
глюкофуранозида.  Дисс. ...канд. мед. наук.– Харьков.- 1980. - 182 с. 

3. Вовк О.Г..  

4. Гризодуб А.И. Линейные зависимости в тонкослойной хроматографии и 
их применение к оптимизации условий разделения в бинарных подвижных фазах: - 
Дис. ... канд. хим. наук.  02.00.04. - Харьков, 1982. -187 с. 

5. Левин М.Г. Разработка метода сравнения оптических плотностей многокомпонентного 
стандартного и анализируемого растворов в спектрофотометрическом анализе и его 
применение к контролю качества лекарственных средств. – Дис.….канд.хим.наук. 
02.00.02 – аналитическая химия. – Одесса, 1987. – 265 с.. 

6. Товмасян Е.К. Выделение и изучение регуляторных свойств кальций-
фосфолипидзависимой протеинкиназы. - Дис…. кандидата биол. наук. – 03.00.04 – 
биологическая химия. – Москва, 1988. – 122 с. (научный руководитель Е.С. Северин). 

7. Подпружников Ю.В. Разработка и метрологическое обеспечение методик 
одновременного флуориметрического определения концентраций в 
многокомпонентных системах. – Дис…. кандидата хим. наук. 02.00.02 – аналитическая 
химия. – Одесса, 1989. – 180 с. 

8. Терно Ирина Станиславовна. Синтез, выделение и изучение свойств соединений 
в ряду карденолидов и нестероидных аналогов их трансформированных производных. 
– Дис…. кандидата хим. наук. 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. 
– Харьков. 1991. – 132 с. 

9. Хованская Н.П. Контроль качества и стабильности некоторых препаратов – 
производных 2-аминотиазола, аминокапроновой кислоты и их лекарственных форм. - 
Дис…. канд. фарм.. наук. 15.00.02 – фармацевтическая химия и фармакогнозия. – 
Харьков, 1992. – 222 с. 

10. Георгиевский Г.В. Физико-химические методики контроля производства 
тиотриазолина и стандартизация созданных на его основе лекарственных форм. – 
Дис….канд.фарм.наук. 15.00.02 -  фармацевтическая химия и фармакогнозия. 
– Харьков, 1995. – 124 с. 

11. Котов А.Г. Терпеноїди та фенилпропаноїди деяких видів родини Asteraceae.-  
Дис….канд.фарм.наук. 15.00.05 -  фармацевтическая химия и фармакогнозия. – 
Харьков, 1996. – 132 с. 

12. Куликов А.Ю. Оптимизация условий жидкостной хроматографии при 
контроле качества некоторых лекарственных средств и субстанций. – Дис…. канд. 
хим. наук. 
02.00.02 - аналитическая химия. – Харьков, 1997. – 140 с. 

13. Асмолова Н.Н. Некоторые вопросы применения многокомпонентной 
спектрофотометрии и жидкостной хроматографии при контроле качества 
лекарственных средств. – Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.05 -  фармацевтическая химия 
и фармакогнозия. – Харьков, 1997. – 152 с. 

14. Гомон О.М. "Фармакологічне дослідження солей аргініну як засобу для 
негормонального корекції сперматогенезу",  – Дис…. канд. біол. наук. 14.03.05 – 
фармакологія. – Одеса, 1997. -  148 с. 



15. Леонтьєв Д.А. Деякі питання обгрунтування і оптимізації хроматографічних методик, 
що включаються в аналітичну нормативну документацію на лікарські засоби. - Дис…. 
канд. фарм. наук. 15.00.05 -  фармацевтическая химия и фармакогнозия. – Харьков, 
1997. – 149 с. 

16. Долейко Н.В. Аналітичне забезпечення фармацевтичної розробки та стандартизація 
м’яких лікарських засобів. - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.05 -  фармацевтическая 
химия и фармакогнозия. – Харьков, 2002. – 128 с. 

17. Меркулова Ю.В., "Фармакологічне дослідження L-аргініу L-глутамату (Глутаргіну) як 
гіпоамніємічного і гепатопротекторного засобу". – Дис…. канд. біол. наук. 14.03.05 – 
фармакологія. – Одеса, 2002. -  164 с.  

18. Зволінська Н.М. Стандартизація проведення випробувань методами тонкошарової 
хроматографії та спектрофотометрії в лабораторіях з аналізу якості лікарських засобів 
України. - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація та організація 
виробництва лікарських засобів. – Харків, 2004. – 170 с.. 

19. Дашутіна С.Л. Розробка методик та стандартизація вмісту біологічно активних сполук 
трави чистотілу великого (Chelidonium Majus L/) і препаратів на їх основі. - Дис…. 
канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських 
засобів. – Харків, 2005. – 130 с.. 

20. Котова Э.Э. Стандартизація препаратів рослинного та тваринного походження, що 
містять флавоноїди та жирні олії. - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація 
та організація виробництва лікарських засобів. – Харків, 2005. – 159 с. 

21. Волчик І.В. Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення лікарських 
засобів  : Дис... канд. фармац. наук: 14.03.05 / ; Національний фармацевтичний ун-т. 
- 
Х., 2006. - 170 арк.: рис., табл. - арк. 137-161. 

22. Зінченко О.А. Застосування газової хроматографії в контролі якості лікарських 
засобів. - - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація та організація 
виробництва лікарських засобів. – Харків, 2006. – 194 с../  

23. Жемерова К.Г. Розробка та стандартизація мікробіологічних методик контролю якості 
і обґрунтування складу комбінованого крему антимікробної дії. -  Дис…. канд. фарм. 
наук. 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. – 
Харків, 2006. – 160 с.. 

24. Дмітриєва М.В. Стандартизація випробувань на розчинення дозованих лікарьских 
форм. - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва 
лікарських засобів. – Харків, 2008. – 149 с.. 

25. Денисенко Н.В.. Метрологічні аспекти валідації методик кількісного визначення 
лікарських засобів методом стандарту. - Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – 
стандартизація та організація виробництва лікарських засобів. – Харків, 2011. – 157 с.. 

26. Тихоненко Н.І. Стандартизація лікарської рослинної сировини родини Lamiaceae Lindl. 
- Дис…. канд. фарм. наук. 15.00.03 – стандартизація та організація 
виробництва лікарських засобів. – Харків, 2012. – 200 с. 

27. Воловик Н.В. Розробка і стандартизація протизапальних препаратів у формі гелів. - 
Дис. канд. фарм. наук. 15.00.03 - стандартизація та організація виробництва лікарських 
засобів. - Харків, 2008. - 175 с. 

28. Чикалова С.О. Обеспечение качества результатов фармакопейных испытаний методами 
титрования и испытания «Потеря в массе при высушивании» − Дис. … канд. фарм. 
наук. 15.00.03 − стандартизация и организация производства лекарственных средств. - 
Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2017. − 125 с.

 



29. Бевз Е.В. Научное обоснование аттестации фармакопейных стандартных образцов с 
использованием термических методов анализа. − Дис. … канд. фарм. наук. 15.00.03 − 
стандартизация и организация производства лекарственных средств. Национальный 
фармацевтический университет, Харьков, 2019. − 186 с.


