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1.1. СЛУХАЛИз Звiт аспiрантки 1-го року навчання Толмачовоi Катерини Андрiiвни про

виконання iндивiдуального навчalльного плalну та iндивiдумьного плану науковоi роботи за перiод

з 01.11.2017 р. по 31.10.20l8 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Комбiнаторний синтез дисульфаr,лiдiв на ocHoBi пiрол- та
iнлолсульфофторидiв та дослiдження iх бiологiчноТ мтивностi.

Мета дослiдження: Розробити ефективнi методи синтезу дисульфонамiдiв та

сульфофторидiв як вихiдних сполук. ,Щослiдити ix бiологiчну активнiсть.

Одержанi результати: Синтезовано бiблiотеку сульфофторид сульфохлоридiв та одержано

рял лисУльфамiдiв на ix ocHoBi. ,Щисульфамiди перевiрено на антибактерiальну активнiсть та
порiвняно з вiдомим антибiотиком ципрофлоксацином. Синтезовано комбiнаторну бiблiотеку
СУльфофторид сульфонамiдiв та перевiрено ix активнiсть як коваJIентних iнгiбiторiв трипсину.

Статистицri данi: Складено iспити: з фiлософii (оцiнка вiдмiнно), англiйськоi мови (оцiнка
вiдплiнно), методологii наукових дослiджень (оцiнка вiдмiнно). Подано до друку 1 статгю.

РезУльтати роботи були представленi на ВсеукраiЪськiй науковiй конференцiI <Дктуальнi

задачi iiMii: дослiдження та перспективи)), м. Житомир, 1 б травня 201 8 р.
Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 25Yо .

1.1. УХВАЛИЛИ: Звiт Толмачовоi К.А. схва.llити; вважати, що робота виконуеться у
вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальним планом на}ковоi роботи.

1.2. слуьлИ: Звiт аспiрантки 1-гО року навчання Савич олени Володимирiвни про
ВИКОНаНЕЯ iНДИВiДУаЛьного ЕtlвчаJIьного плану та iндивiдуа,тьного плану HayKoBoi роботи за перiол
з 01.11.2017 р. по 31.10.2018 р,

назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез та дослiдження бiологiчних властивостей нових
зачriщених гiдалтоiнiв та 1,2,4-триазолiв.

Мета дослiдження: знмоджоЕня бiологiчнО активпих сполук з новим хiмiчним профiлем за
оптимальним (MiHiMa:lbHo ресурсозатратним) шляхом. Завданням даного дослiдження с дизайн
ТаРГеtНИХ бiблiотек (мiшенi для яких бу.uе обрано окремо), ix скринiнг iп silico, синтез xiTiB та ii
перевiрка у бiологiчних тестах.



ОДеРЖанi Результати: Розроблено метод синтезу амiнотриазолiв з достуrlних ctloJlyк,

шаяВних У широкiЙ варiативностi (aMiBiB та гiдразидiв) та синтезовано 146 потенцiйно бiологiчно
zжтивних сполут амiнотриазолiв.

Статистичнi данi: Складено кандидатськi iспити з англiйськоi мови (оцiнка вiдмiнно),

фiлософii культури i наlтtи (оцiнка добре) та методологii органiзацii та проведення наукових

дослiджень (оцiнка вi,щлiнно). Опублiковано 1 статгю.

Результати роботи були представленi на II Всеукраiнськiй Науковiй Конференцii
<АктУальнi Задачi XiMii: .Щослiдження та Перспективи>, конференцii <Хiмiя нiтрогеновмiсних
гетероциклiв>, а також на конференцii Machine Leaming in Drug Design.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи,. 25Yо.

1.2. УХВдЛИЛИ: Звiт Савич о.В. схвалити; вважати, що робота викоЕуеться у
ВiДПОВiДНОСтi З iнливi.ryалъним навчальним плilном та iндивiдуальним планом науковоI роботи.

1.3. СЛ)rХАЛИ: Звiт аспiранта 1-го року навчацЕя Корнiя Юрiя евгеновича rrpo виконання
iндивiдуального навчаlльного плану та iнливiдуального плаяу науковоi роботи за перiод з

01.11.2017 р. по 31.10.2018 р.

НаЗва теми дисертацiйноi роботи: Синтез бiорегуляторiв гетероциклiчноi природи на ocHoBi
2-arvriHo-3,3 -дихлоракрилонiтрилiв,

Мета дослiдження: Одержання Z-(5-(дихлорометилен)-2-оксоiмiдазолiдин-4-iлiден)

СУЛЬфаллОiл хлоридУ та Його сульфалriднi похiдвi, ,Щослiдження ix протираковоi та противiрусноi
акгивностi.

Одержанi результати: Синтезовано сульфаллiднi похiднi на ocHoBi Z-(5-(лихлорометилен)-2-
оксоiмiдазолiдин-4-iлiден) сульфаluоiл хлориду, якi проявили протиракову активнiсть на чотирьох
видах раку. СтворенО сульфамiдний маркер на ocHoBi 3-трифторметил лiазерину для дослiдження
механiзму звязуванпя в лiганд рецепторнiй взаемодii.

Статистичнi данi: Складено кандидатськi iспити: англiйська мова (оцiнка добре), фiлософiя
науки i культури (оцiпка вiдп,riнно), методологiя та органiзацiя наукових дослiджень (оцiнка
добре). Пiдготовлено до друку 2 статгi.

Результати роботи були представленi на ,Щругiй всеукраiнськiй науковiй конференuii
<Актуальнi задачi xiMii: дослiдження та перспективи>'' м. Житомир, 20i8 р.

Стулiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %\ З0% .

1.3. УХВдЛИЛИ: Звiт КорнiЯ Ю.С. схвалити; вважати, Що робота виконуеться у
вiдповiдностi З iндивiдуальниМ навча!,IьниМ планом та iндивiдуальним планом науковоi роботи.

1.4. слухАЛИ: ЗвiТ аспiранткИ 1-го рокУ навчаннЯ Велiгiноi €вгенii Сергiiвни про
виконаннЯ iндивiдуальноГо навч.lльногО плану та iндивiдуального плану науковоi роботи за перiод
з 01.1 1.2017 р, по 31.10.2018 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез та властивостi нових бiоактивних бi- та
трициклiчних азотовмiсних спряжених спол}к.

мета дослiдження: розробка методiв синтезу та перетворення нових бiоаюивних бi- та
трициклiT них азотовмiсних спряжених сполук, визначення механiзму ix дii, вивчення хiмiчних та
бiологiчних властивостей таких систем.

Одержанi результати: дослiджено взаемодiю 2-ациламiно-3,3-дIIхлороiжрилонiтрилiв з 5-
амiнопiразолами, в результатi якоi були одержанi з високими виходаIdи невiдомi ранiше
пiразолотриазини, якi мiстять дихлорометильну групу, яку можна розглядати як приховану



альдегiдну, Будова синтезованих речовин доведена за допомогою елементного аналiзу, Ямр та Iч-
спектроскопii. мас-спектромеТрii. а такоЖ рентгенострукТурного аналiзу одного з пролуктiв

реакцii.
СинтезоваlО 7-пiперазин- та 7-дiазепан замiцеЕi [1,3]оксазоло[4,5-d]пiримiдини, якi були

дослiдженi Еа протип}хJIинну активностЬ на 60 лiнiях ракових клiтин в дiапазонi концентрацiй
10-а-10-8 моль/л та показали високий протип}хлицний ефект.

Статистичнi данi: Складено кандидатськi iспити з iноземноi мови професiйного
спрямуваннЯ (оцiнка вiдмiНно), фiлософii науки i культури (оцiнка вiдмiнно), методологii та
ОРГаЯiЗаЦii НаУКОВИх дослiджень (оцiнка вiдмiнно). Опублiковано 3 тези доповiдей, пiдготовлена i
вiдпрацлена до друку одна стаття.

РезультатИ роботи булИ представленi на I МiжнарОднiй (XI Украiнськiй) науковiй
конференцiii студентiв, аспiрантiв i молодих уrених <ХПС-2018> (!онНУ iM. В. Стуса, м.
Вiнниця, 27-29 березнЯ 2018 року), а такоЖ на V Мiжнароднiй заочнiй науково-практичнiй
конференцii молодих вчених (Нiжин, 12 квiтня 2018 року).

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %):25-ЗО% ,

1.4. ухвАлИЛИ: ЗвiТ Велiгiноi С.С. схвалити; вважати, що робота tsиконуеться у
вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуа,тьним планом науковоi роботи.
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