
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації М АЛЮ ВАН ЧУК СВІТЛАНИ ВАСИЛІВНИ  

на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Малюванчук Світланою Василівною повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

Івано-Франківського національного медичного університету, що повністю 

відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Здобувач, Малюванчук Світлана Василівна отримала глибинні знання зі 

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (Спеціалізація 

«Фармацевтична хімія та фармакогнозія»); оволоділа загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного 

наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 

набула універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 

та складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності; здобула мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувана 

Малюванчук Світлани Василівни був затверджений рішенням вченої ради



ІФНМУ 25.04.2017 року (протокол № 5). Науковий керівник доктор

фармацевтичних наук професор Грицик Андрій Романович, завідувач кафедри 

фармації Івано-Франківського національного медичного університету. Термін 

виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Малюванчук 

Світлани Василівни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені 

своєчасно і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних 

методів.

3. Обгрунтування вибору геми дослідження.

На сьогоднішній день актуальним завданням фармації є розробка нових 

лікарських засобів з рослинної сировини. Важливим завданням сучасної фармації 

є пошук рослин з достатньою сировинною базою, раціональне і комплексне 

використання сировини, а також створення на їх основі нових лікарських засобів.

Розробка фітопрепаратів є перспективною, оскільки знайдено методи 

виділення окремих біологічних активних сполук з рослинної сировини та 

одержання максимально очищених препаратів, опрацьовано методики 

визначення якісного складу рослинної сировини та кількісного вмісту 

фармакологічно активних речовин, розроблено основні методи і вимоги щодо 

стандартизації лікарської рослинної сировини та лікарських форм на її основі.

4. Зв’язок теми з державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами.

Дане дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри фармації Івано- 

Франківського національного медичного університету: «Дослідження

культивованих і дикорослих лікарських рослин західного регіону України та 

розробка технологій їх застосування з лікувальною метою» (№ державної 

реєстрації 01 18U003809), в якому дисертант є виконавцем фрагменту роботи.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.



Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

самостійно здійснено набір хворих. Здобувач особисто виконала 

експериментальні дослідження, проаналізувала дані лабораторних досліджень, 

сформувала комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, 

провела статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне 

обґрунтування, впровадила результати дослідження в практику, оформила 

дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною.

За результатами роботи надруковані публікації наукові статті та тези.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Здобувачем, Малюванчук Світланою Василівною розроблено технологічні 

параметри отримання екстракту густого із сировини горлянки повзучої та їх 

стандартизацію, вивчено фармакологічні властивостей екстрактів, визначено умови 

культивування, на основі моніторингу показників якості трави встановлено термін 

придатності сировини та розроблено Проект методів контролю якості на сировину 

та екстракти та «Інструкцію із заготівлі та сушіння трави горлянки повзучої».

Здобувачем самостійно написано всі розділи дисертації, зроблена 

систематизація, інтерпретація, аналіз та узагальнення результатів, сформульовано 

висновки та практичні рекомендації.

Наукові дослідження здобувач виконувала відповідно до індивідуального 

плану наукової роботи із значенням його змісту проведених досліджень, їх обсягу та 

дотриманням термінів виконання. Малюванчук С.В. регулярно звітувала на 

засіданнях кафедри про хід виконання індивідуального плану наукової роботи,



дотримуючись змісту запланованого дослідження, його об’єму та термінів 

виконання.

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри фармації Івано -  Франківського національного 

медичного університету.

7. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають 

важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє 

вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались та обговорювались на: VI науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація 

технологічних процесів створення лікарських препаратів» (10 -11 листопада 

2016 р. -  м. Тернопіль); І Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації 

лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного 

походження» (5 квітня 2018 p.- м. Харків); XI міжнародній міждисциплінарній 

науково -  практичній конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я 

людини» / За ред. проф. Т.М. Ганича (13-14 квітня 2018 р. -  м. Ужгород); III 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Теоретичні та 

практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (26-28 листопада 2018 p .-



Харків); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Хімія природних сполук» (30-31 травня 2019 р. м. Тернопіль); науково- 

практичній конференції з міжнародною участю « Бабенківські читання 

(конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка)» (24-25 жовтня 2019 м. 

Івано-Франківськ); науково-практичній дистанційній міжнародній конференції 

«Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від 

розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного 

походження» (19-20 травня 2020 р. м. Івано-Франківськ), XXVII міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Topical issues o f 

new medicines development», присвячена 150-річчю з дня народження М.О. 

Валяшка ( 1 8 -  19 березня 2021 р. м. Харків)

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 15 наукових працях, у тому 

числі: 6 статей у фахових наукових виданнях, 1 з яких в іноземних міжнародних 

виданнях віднесених до наукометричної бази Scopus, 1 монографія, 8 тез, які є 

матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій. За результатами 

дослідження подано заявку на корисну модель (Список публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Здобувач Малюванчук Світлана Василівна на основі аналізу вітчизняної та 

світової наукової літератури визначила актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провела інформаційний пошук, самостійно здійснила ряд 

експериментальних досліджень. Здобувач особисто виконала лабораторні 

фітохімічні дослідження, проаналізувала дані лабораторних досліджень, 

сформувала комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, 

провела статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне 

обґрунтування, впровадила результати дослідження в практику, оформила 

дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну,



практичне значення і висновки .

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук JI. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації Малюванчук 

С.В. «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка» і дійшла висновку, 

що представлені документи достовірні, і повністю відповідають сутності 

виконаної дисертаційної роботи та вимогам до неї (протокол № 6 від 8 червня 

2021 року).

12. Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Малюванчук С.В. «Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Горлянка» позитивно оцінила наукову роботу 

(протокол № 121/21 від 13.05.2021 p.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного  

плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 10.03.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 17.06 .2021 р. становить 89 % і 

відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Івано-Франківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 265 сторінках друкованого 

тексту, з яких 149 сторінок — основного тексту. Побудована за традиційною 

схемою і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 

двох розділів власних досліджень, узагальнення отриманих результатів,



висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, 

додатків. Роботу проілюстровано 39 рисунками та 66 таблицями. Список 

використаних джерел містить 314 найменування: 198 кирилицею та 1 16 латиною.

У вст^п[обґрунтовано вибір теми дослідження. Наведено мету та завдання

дослідження, наукову новизну, практичне значення результатів, зв'язок роботи з 

плановими НДР, відомості про апробацію роботи, її обсяг і структуру, публікації.

Розділ 1. «Рослини роду горлянка -  перспективні лікарські рослини (Огляд 

літератури)». Автор описала сучасні погляди на таксономічну характеристику 

рослин роду Горлянка, дослідження їх хімічного складу та фармакологічної дії 

світовими науковцями.

Розділ 2. «О Б’ЄКТИ, МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ».

У другому розділі  представлено та обґрунтовано вибір загальної 

методології дослідження, описані об'єкти та методи досліджень. Застосовані 

дисертантом методи є сучасними, актуальними та широковживаними. Для 

досягнення поставленої мети та вирішення завдань дисертаційної роботи 

Малюванчук С.В. методично правильно обрала сучасні інформативні методи 

хімічних, фізико- хімічних, фармакологічних досліджень і статистичної обробки 

медичної інформації, що дають змогу отримати достовірні результати. 

Дисертантом розроблено «Проект методів контролю якості на горлянки повзучої 

трави», «Проект методів контролю якості на густий екстракт горлянки повзучої 

трави», «Проект методів контролю якості на настойку горлянки повзучої трави», 

«Інструкцію із заготівлі і сушіння трави горлянки повзучої». Детально описано 

експериментальні методи дослідження, які застосовувалися в роботі. Подано 

детальний опис методик лабораторних та інструментальних досліджень. За 

результатами дослідження подано заявку на патент на корисну модель. 

Враховуючи великий об’єм отриманих даних, дисертант для оцінки результатів, 

їх співставлення і висновків використала цілий арсенал сучасних статистично- 

математичних методів.

Розділ 3. «Вивчення хімічного складу та кількісне визначення біологічно 

активних речовин рослин роду горлянка». Дисертант описала фітохімічний



аналіз досліджуваних зразків горлянки повзучої, дослідила якісний та кількісний 

склад різних груп БАР.

Розділ 4 «Виділення комплексів біологічно активних речовин з горлянки 

повзучої та дослідження їх фармакологічної активності. Наведено розробку 

параметрів екстракції біологічно активних речовин з досліджуваної сировини 

горлянки повзучої, одержання та дослідження екстрактів горлянки повзучої та 

настоянки. Автором наведено вивчення фармакологічної активності екстрактів та 

настоянки трави горлянки повзучої, зокрема гострої токсичності, 

гепатогіротекторної, протизапальної, ранозагоювальної, кровозупинної та 

антимікробної активності.

Розділ 5 «Культивування горлянки повзучої та розробка проекту методів 

контролю якості на сировину». Наведені результати встановлення основних 

морфолого-анатомічних діагностичних ознак листків, стебла, квіток та будову 

пелюсток горлянки повзучої. Представлені дослідження сировинних ресурсів 

горлянки повзучої та можливості культивування в умовах Прикарпаття, які 

включено до проекту методів контролю якості «Горлянки повзучої трава». 

Встановлено оптимальні параметри заготівлі та сушіння сировини горлянки 

повзучої, які включені до проекту «Інструкції з заготівлі та сушіння трави 

горлянки повзучої». Це дозволяє показати можливість забезпечення сировинною 

базою нового лікарського засобу.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Уперше методом ВЕРХ -  аналізу у траві горлянки повзучої визначено 21 

сполуку фенольної природи: 8 флавоноїдів (рутин, кверцетин, кверцетин - З 

глюкозид, лютеолін, апігенін, неогеспередин, нарінгін та нарінгенін, 9 

гідроксикоричних кислот (галова, кофейна, сирінгова, р -  кумарова, сінапова, 

бензойна, транс -  циномова, транс - ферулова та хінна) та 4 метаболітів танінів 

(пірокатехін, епікатехін, єні катехін гал ат та галокатехін). Переважаючими 

субстанціями серед гідроксикоричних кислот в траві горлянки повзучої є 

кумарова, кофейна і сінапова кислоти -  420,6 мг / кг, 326,4 мг / кг та 261, 5 мг / кг 

відповідно, серед ідентифікованих флавоноїдів трави горлянки повзучої -  рутин,



кверцетин та неогеспередин -  2384,69 мг / кг, 1325,46 мг / кг та 330, 64 мг / кг 

відповідно, танінів -  епікатехінгалат та галокатехін 1295,48 мг / кг та 1079,66 мг / 

кг відповідно до вмісту групи БАР -  гідроксикоричних кислот, флавоноїдів та 

катехінів.

Використовуючи метод газової хроматографії з мас-спектрометрією 

досліджено якісний склад та кількісний вміст стероїдів у горлянки повзучої 

траві. Дані дослідження свідчать про наявність 54 речовин, з яких 

ідентифіковано 9 сполук: стигмастерол; прегна-5,17-дієн-З-ол; ергостерол; 3(3- 

стеарилокси-ерс-12-ен; стигмаста 5,22-дієн-З-ол, ацетат; (3-ситостерол; олеан-12- 

ен; 3[3-метокси-5-холестен; сліди холестеролу. Встановлено, що найбільшу 

концентрацію має стигмастерол, вміст якого становить 1546,20 мг/кг сировини 

або 44,28 % від усіх стероїдів цього дослідження. Виявлено значний вміст 

прегна-5,17-дієн-З-олу -843,91 мг/кг, або 24,17 % від усіх стероїдів горлянки 

повзучої. Загальний вміст стероїдів у траві цієї рослини становить 3491,96 мг/кг.

Уперше встановлено якісний та визначений кількісний склад жирних 

кислот трави горлянки повзучої, виявлено 22 сполуки, з них ідентифіковано 9: 

серед яких 2 належать до ненасичених жирних кислот, 7 -  до насичених. З 

ідентифікованих сполук найбільшу концентрацію має поліненасичена а- 

ліноленова кислота, вміст якої становить 2573,67 мг/кг сировини або 31,01 %, 

насичена пальмітинова з кількісним вмістом 2338,25 мг/кг або 21,18% від 

загального вмісту досліджених жирних кислот. Також, домінує ненасичена 

лінолева кислота вміст якої становить 2133,11 мг/кг сировини (25,70% від усіх 

жирних кислот горлянки повзучої). Жирнокислотний склад також представлено 

п'ятьма насиченими жирними кислотами: стеариновою, арахіновою, бегеновою, 

лігноцериновою, пенгакозановою.

Уперше у леткій фракції горлянки повзучої хромато-мас- 

спектромегричним методом газової хроматографії з мас-спектрометрією 

ідентифіковано вміст 12 сполук, з них: 1 кетон, 3 спирти, 2 сесквітерпеноїди, 1 

ациклічний тритерпен. Серед спиртів - 3-гептанол, серед кетонів -  2- гегітанон, 

ізомерні монотерпенові спирти -  а-ліналоол та а-терпінеол, серед



сесквітерпеноїдів: гексагідрофарнезилацетон та трициклічний сесквітерпеноїд 

фарнізен, «-бергамотен та ациклічний тритерпен -  сквален. Домінуючими 

сполуками є гексагідрофарнезилацетон та сквален -  83,55 мг/кг та 15,38 мг/кг 

сухої сировини відповідно. Також в даному дослідженні виявленні сполуки 

іншого класу, а саме жирні кислоти, серед яких а-лінолева кислота (метиловий 

ефір) та лінолева кислота -  138, 97 мг/кг та 77,19 мг/кг сухої сировини 

відповідно. Загальний вміст летких сполук 368,52 мг/кг.

Уперше проведено вивчення якісного складу та кількісного вмісту 

амінокислот в сировині горлянки повзучої на амінокислотному аналізаторі . За 

результатами досліджень у рослинній сировині виявлено 16 амінокислот, у тому 

числі 7 незамінних: треонін, валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, 

лізин та 1 умовно незамінна -  гістидин. У переважаючій кількості були замінні 

амінокислоти -  глутамінова кислота (5,49±0,02 мг/ІООг), аргінін 

(3,51 ± 0 ,0 Імг/100г) та аспарагінова кислота (2,89±0,03 мг/ІООг).

Вивчення елементного складу сировини горлянки повзучої проводили 

методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою іСАР 

7000 Duo. Результати досліджень вказують, що в суцвіттях, листках, стеблах та 

траві г. повзучої наявні 23 неорганічних елементи. У досліджуваній сировині 

найбільший вміст припадає на Са, вміст якого коливається в межах від 87,50 до 

103,56 мг/100 г сухої речовини в залежності від частини рослини та на Fe (34,21 

мг/ 100 г сухої сировини), який значно накопичується в листках Aiuga reptans L. 

Кількісний вміст As, Cd, Fig та Pb незначний та знаходиться в межах вимог 

гранично допустимих концентрацій для сировини та харчових продуктів, що 

відповідає вимогам Державної Фармакопеї України.

Методом ПХ в сировині ідентифіковано органічні кислоти трави горлянки 

повзучої представлено янтарною, винною, щавлевою, лимонною, аскорбіновою, 

яблучною та бензойними кислотами. Титриметричним методом визначено вміст 

аскорбінової кислоти в досліджуваному об’єкті 0,18%.

Проведено фракціонування полісахаридних комплексів і гравіметричним 

методом визначено вихід полісахаридних фракцій.
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Уперше визначено кількісний вміст груп біологічно активних речовин у 

сировині горлянки повзучої, заготовленої із різних місць зростання. 

Встановлено, що трава горлянки повзучої містить суми поліфенолів; окиснювані 

феноли -7 ,32  %; флавоноїди 4,92 %; в м і с т  - 3,94 %, гідроксикоричні кислоти -  

6,15 %, органічних кислот та аскорбінової кислоти в зразках трави г. повзучої з 

різних місць зростання, що становить 2,29 % та 0,18 %; полісахаридні сполуки 

ВРПС -15,06, ГІР -8,18, ГІД А- 17,44 % Гц Б - 6,64 % відповідно. З трави 

горлянки повзучої розроблено технологічні параметри екстракції біологічно 

активних речовин та проведені дослідження на фармакологічну дію отриманих 

екстрактів.

Встановлено, що оптимальний ступінь подрібнення сировини -  частки 

розміром 0,5 -  2,5 мм; екстрагенти -  вода очищена, етанол 50 % і 70 %; 

оптимальне співвідношення сировина - екстрагент -  1:10; оптимальна тривалість 

разової екстракції -  30 хв; повноти екстракції БАР можна досягти шляхом 

трикратного екстрагування.

Уперше розроблено склад, запропоновано технологію виготовлення, 

встановлено показники якості та фармакологічну дію настоянки на основі 

отриманого екстракту.

Вивчено морфологічну будову горлянки повзучої трави. Методом світлової 

та скануючої електронної мікроскопії встановлено анатомічні діагностичні 

ознаки трави горлянки повзучої для ідентифікації лікарської рослинної 

сировини: листок гіпостоматичний (продихи містяться на абаксіальній поверхні), 

продихи анізоцигні, рівномірно розміщенні на нижній поверхні листової 

пластинки, на одному рівні з основними епідермальними клітинами.

Проведено порівняльний морфолого -  анатомічний аналіз трави г. 

повзучої. Встановлено, що відмінними морфолого -  анатомічними 

діагностичними ознаками видів є довжина та опушення стебла, будова та 

забарвлення квіток, форма плодів. Анатомічними діагностичними ознаками видів 

є форма клітин епідермісу стебла та тири волосків.

Вивчено числові показники доброякісності трави горлянки повзучої,



встановлено параметри стандартизації; на основі моніторингу за якісними 

показниками сировини встановлено термін її придатності.

Досліджено гостру токсичність, антиексудативну, гепатопротекторну, 

кровозупинну дію ранозагоювальну та антибактеріальну активність отриманих 

екстрактів та настойку.

На основі проведених фітохімічних та фармакологічних досліджень, 

доведено можливість застосування трави горлянки повзучої в якості лікарської 

рослинної сировини. Одержано густий екстракт трави горлянки повзучої 

(екстрагент — 50 %  спирт етиловий). Розроблено проекти методів контролю 

якості «Горлянки повзучої трава», «Горлянки повзучої екстракт густий» та 

«Інструкція із заготівлі та сушіння трави горлянки повзучої».

Встановлено запаси лікарської рослинної сировини та вивчено можливість 

інтродукції рослин роду Горлянка в умовах Прикарпаття.

Уперше встановлено місця зростання горлянки повзучої у 5 районах Івано 

-  Франківської та Тернопільської областей України, складені характеристики 

виявлених фітоценозів та встановлено сировинні запаси видів, вивчено 

параметри інтродукції горлянки повзучої в умовах Прикарпаття.

16. Практичне значення роботи.

У результаті проведених комплексних фітохімічних та фармакологічних 

досліджень встановлено перспективність використання трави горлянки повзучої 

у фармації та медицині. Результати фармакогностичних досліджень впроваджено 

навчальний процес вищих навчальних закладів і у науково -  дослідну роботу та 

практичну роботу ТОВ «Фіголік», і випробувального центру державного 

підприємства «Івано-Франківськстандартметрологія».

17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Малюванчук С.В. «Фармакогностичне дослідження рослин 

роду Горлянка» є завершеною науково-дослідною працею, в якій наведено 

теоретичне узагальнення та вирішено актуальне наукове завдання сучасної 

фармації.



13

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 

ІФНМУ порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Малюванчук С.В. у галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація».
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