
НАIЦОНАЛЬНА ЖАДЕМIЯ НА}К
укрлiпIи

IНСТИТУТ БIООРГАНItIНОi
xIMIi тА нАФтохIмIi

iM. В.П. кУхАРя

витягзпротоколу

29.10,2019 р. Ns 10

засiдання вченоi ради

Голова засiдаяня - tm.-Kop. НАН Украни A.I. Вовк
Секретар - к.х.н. С.В. Попiльнiченко
Були присутнi 17 членiв ради, HayKoBi спiвробiтники.

1.1. слухАлИ: Звiт аспiранта першого року навчilння Шульги Юрiя ВасильсlвиаIа про
виконаннЯ iндивiдуальноГо нalвчilльногО плану та iндивiдуальноГо планУ науковоТ роботи за
перiод з 01,11.2018 р. по 31,10.2019 р.

Назва темИ дисертацiйноi роботи: СвiтЛокоптрольованi iнгiбiтори глутатiон-Jll-
трансферази

мета дослiдження: створеЕня або пошук iнгiбiторiв, активнiсть яких може бути
спричинена дiею свiтла, для iнгiбування глутатiон-,S-трансферази.

Одержаrri результати: Встановлено, що залишки о-кетофосфонових кислот 1у виглядi
о-кетофосфонатiв) вiдiграютЬ ключову ролЬ у механiзмМ iнгiбування глугатiон-,S-трансферази
3 плаценти людини та печiнки коня фосфорил ьованими кмiксаренами пiд дiсю
ультрафiолетового свiтла. Показано, кореляцii помirк енергiею докiнгу похiдних
калiкс[4]аренфосфонових кислот та ix iнгiбувальною здатнiстю in vitro.

Встановлено, що TiaKa.TliKc[4]apeHoBa платформа е найефективнiшою при iнгiбуваннi
GSТази з печiнки коня у порiвняннi з калiкс[4]ареновою та сульфонiлка:liкс[4]ареновою.

Статисти,тнi данi: Складено iспити: з фiлософiТ науки i культури (оцiнка добре),
англiйськоi мови (оцiнка добре), методОлогii науковиХ дослiдяtень (оцiнка вiдмiнно). l Iодано
до друку 1 статтю.

Результати роботи були представленi на: Всеукраiнськiй науковiй конференцii
"Ювiлейна ХХV yKpaiHcbKa конференцiя з органiчноi та бiоорганiчноi xiMii '', 16-20 вересня
2019 р., м, Луцьк; ВсеукраiЪськiй науковiй конференцii ")оо(И наlкова конференцй з
бiоорганi,пrоi хiЙ'f ' Iясглггуг бiооргмi.пrоi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кцаря F{ДН УкраiЬи, 16 травля
2019 року.

Сryпiнь завершепостi дисертацiйноi роботи (в %| 25% .

1.1. ухвдлИЛИ: ЗвiТ ШульгИ IОрiя ВасильОвича схвалити; вважати. що робота
виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним наваIальним планом та iндивiдуальним планом
HayKoBoi роботи.



r.2. слухАЛИ: Звiт аспiранта першого року лlавчаIIпя I1рисяяtнюка flмитра
Вячеславовича про виконання itlдивiдуал ьного навчальllого плаIl) та iндивitrlмыItlго плаtt1
HayKoBoi роботи за перiод з 01.1 1,2018 р. по 31.10.2019 р,

назва теми дисертацiйноi роботи: Розвитоlt бiологiчних методiв у синтезi природпих
сполук та iх синтетичllих фрагментiв.

мета дослiдя<ення: Розробка ефективпих бiологiчних методiв синтезу лриродлIих
сполук та ix синтетичних фрагмептiв. !ослiдження ix бiологiчноi активностi.

одерrканi результати: Сиптезовано оптично активнi rrохiдrri iнданолу за допомоголо
фермеятативного роздiлення. На ocHoBi одерх(аЕих далих розроблясться синтез оптичItо
активних замiщенних iнданолiв та подальша iх модифiкацiя.

Статистичтti данi: СкладенО iспити: З фiлософii науки i культури (оцiллка вiдлriнно).
англiйськоJ мови (оцiнка вiдмiнно), методологil паукових дослiдяселtь (orriпka вiдмiнно).
Подано до друку 1 статтю. Брав участь у Ювiлейпiй XXV украiЪськiй копференцii з оргаIлiчно'i
та бiоорганiчноi xiMii, 16 - 20 вересня 2019 р. у м. Лучьк.

Стlтliпь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %):25%
1.2. ухвАлиЛИ; Звiт Присяхснюка {митра Вячеславовича схвалити, вважати, Lцо

робота виконусться у вiдповiдностi з iндивiдуальни ,1 навчаJIьним планом та iндивiдуа_ltьним
планом науковоi роботи.

1.3. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта першого року
юрiйовича про виконання iндивiдуального навчального
HayKoBoi роботи за перiод з 01 .1 1.2018 р. по З l .10.2019 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: 4-Фоофорильованi 5-(гiдроксиалкiл)амiно- 1,З-
оксазоли: синтез i властивостi.

мета дослiджецня: Синтез та дослiдження хiмiчних властивостей замiщених оксазолiв
] а вивчення Тх бiологiчноi активностi.

одержанi результати: Синтезовано HoBi оксазоли с рiзноманiтними замiOниками в
положеннях 2, 4 та 5. Проведено хiмiчну модифiкацiю бiчних ланцюгiв в отриманих
оксазолах.

Статистичнi данi: складено iспити з фiлософiТ науки i культури (оцiнка добре),
англiйськоi мовя (оцiнка добре), методологii наукових дослiджень (оцiнка вiдмiнно).

РезультатИ роботи булИ представленi на ХХ Мiжнаролнiй конференuii стулентiв та
аспiрантiВ "CyracHi проблемИ xiMii" 15-17 травня 2019 р; Ювi:rейнiй XXV украiнськiй
конференцii з органiчноi та бiоорганiчноi xiMiT, 16 - 20 вересня 201 9 р, у м. Луцьк.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (ь %\ 25% .

1.з. ухвАлиЛИ: ЗвiТ Бруснакова Михайла ЮрiЙовича схваlIитИ; вважати, що робота
виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчмьним планом та iндивiдуальним планом
KayKoBoi роботи.

1.4. слухАлИ: Звiт аспiранта першого року навчання Гомона Антопа Андрiйовича
про виконання iндивiдуального навчального плану та iндивiдуального плану науковоТ роботи
за перiод з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез карбо- та гетероциклiчних систем на ocHoBi
мiфатиччих акрилонiтрилiв.

Мета дослiдження: Розробка ефективних методiв синтезу конформацiйно обмежених
флуоровмiсниХ амiнокислоТ та деякиХ iнших бiфJнкЦiона,rьпих бiлдинг-блокiв. .Щослiдження
ik бiологiчноi активностi.

навqання Бруснакова Михайла
плану та iндивiдуального плану



Одержанi результати: Розроблено зручпий пiдхiд до синтезу 4-СFз-2,4-метаlIопролiну
та декiпькох спорiднених бiфункцiональних бiлдинг-блокiв. Для синтезу 2-азаб\-

цикло[2.1.1]гексаýового скелету було вперше застосовано метод йодоциклiзацii.
Статистичнi да-лri: Складелrо iспити: з фiлософii науки i культури (оцiнка добре),

англiйськоi мови (оцiнка вiдмiнrrо), методологii наукових дослiркень (оцiнка вiдплiлшо).
Сцтriнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %):20% .

1.4. ухвдлиЛИ: ЗвiТ Гомона Днтона ДrrдрiЙовича схваJlитИ; вважати, що робота
викоЕуеться у вiдповiдносТi з iндивiдуа,тьним навча!,Iьним плапом та iндивiдуалыIим планоNl
HayKoBoi роботи.

1.5. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта першого року навчаItня Коновменка Артема
Соргiйовича про виконанЕя iндивiдуального павчаJIьного плану та iндивiдуальпого плану
пауковоi роботи за перiод з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р.

Назва темИ дисертацiйноi роботи: Синтез пових iзомерних азаiзокумариrriв i
нафтиридонiв та вивчення ix бiологiчrrоi активностi.

мета дослiджепня: Розробка ефективних методiв аинтезу азаiзокумаригliв i
нафтиридонiв та дослiдженяя ]х бiологiчноi активностi.

Одержанi результати: ВiдпрацьованО один з методiв синтезу азаiзокумаринiв з
гетероциклiчнИми замiсникаМи, що базуетЬся на взаемодii (бромацетил)азаiзокуrчrарину з

рiзними бiнуклеофiлами (тiоамiдами, фенiлендiамiнами). Дослiдrкено r,рансформаuirо
отримzlних азаiзокумаринiв у вiдповiднi нафтиридони шляхом, що базусться на класичному
перетвореннi iзокумаринового циклу, а саме - рециклiзацii пiд дiею сполук з первинною
амiногрупою.

Статистичнi данi: СкладенО iспити: З фiлософii науки i культури (оцiнка добре),
англiйськоi мови (оцiнка вiдмiнно), методологii наукових дослiджень (оцiнка вiдмiнно).
Надруковано 1 статтю та подано до др}ку 1 статтю.

РезультатИ роботи булИ представленi на ВсеукраТнськiй науковiй конrРеренцii
"Ювiлейна ХХV украiнська конференцiя з органiчноi та бiоорганiчноi xiMi'i ", 16-2О вересня
2019 р, м. Лучьк.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 25% .

1.5. УХВАЛИЛИ: Звiт Коноваленка Артема Сергiйовича схвалити; вважати, що
робота виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальним
плмом HayкoBoi роботи.

1.б. слухАлИ: Звiт аспiранта першого року навчання Микули MapiТ Сергiiвни про
виконання iндивiдуа-льного навчatльного плану та iндивiдуа,rьного плану HayKoBoi роботи за
перiод з 01.1 1.2018 р. по 31.10.2019 р.

назва теми дисертацiйвоi роботи: Механiзми iнгiбування холiнестераз структурними
анаJIогами BiTaMiHy В1.

Мета дослiдження: Встановлення закономiрностей i механiзмiв iнгiбування
холiнестераз похiдними BiTaMiHy В1 та його структурними аналогами.

одержанi результати: Встановлено iнгiбувальну дiю синтетичних структурних анмогiв
BiTaMiBy В1 в системах, якi включають цiлiснi клiтиннi структури - синаптосоми головного
мозку щурiв. Вивчено особливостi зв'язуванвя похiдних TiaMiHy сирова,гковим альбумiном.
ПроведенО пошук Еових iнгiбiторiв холiнестераз геr,ероци клiчноi прироли серед 8-(lH-
пiроло[2,3-Ь]пiридинiл-3-метил)замiщених iзофлавонiв та кумаринiв.

Статистичяi данi: складено iспити: з фiлософii науки i культури (оцiнка вiдмiнно),
англiйськоi мови (оцiнка вiдмiнно), методологii наукових дослiджень (оцiнка вiдмiнно).
Пiдготовлено до друку 1 статтю.



РезультатИ роботи булИ представленi на XXV украiнськiй копференцii з органiчгlоi та
бiооргатriчпоi xiMii (м. Луцьк, Схiлно€вропейський нацiоллмьний унiверситет iмспi JI.
Украiпки, 16-20 вересня 2019 р.).

Ступiнь завершепостi дисертацiйноi роботи (в %):25% .

1.б. ухвАлИЛИ: Звiт Микули Mapii СергiiЪни схва]rити; вважати, що робота
виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iпдивiдуальним планом
HayKoBoi роботи.

I.7. слухАлИ: Звiт аспiрантКи другогО року навчаннЯ Савич олени Вололимирiвни
про виконання iшдивiдуального навчальвого плану та iндивiдуального пла}lу науковоТ робоr.и
за перiод з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез та дослiдження бiологiчних властивостсй
похiдних 3-амiно-1,2,4-триазолiв та 5-амiнотетразолiв.

Мета дослiдження: розробка ефективних методiв синтезу амiнотриазолiв та
амiпотетразолiв. .щослiдженrrя активностi одержаних та потенцiйпо одеря(увапих сполук.

Одержанi результати: Розроблено та оптимiзовано методики синтезу 3-aMiHo-1,2,4-
,гриазолi в та 5-амiнотетразолi в.

статистичнi данi: Складено iспити з навчальних дисциплiн: Бiоактивнi
еЛеМеНТОРГаНiЧНi СПОЛУКИ (Оцiнка вiдмiнно). Складено залiк з нав.Iальноi дисциплiни: Фiзико-
хiмiчнi методи дослiдження структури молекул (оцiнка вiдмiнно).

РезультатИ роботи булИ представленi на: XXXIV Науковiй конференцii з бiоорганiчноi
xiMii та нафтохiмii (усна доповiдЬ) у м. Киевi, XXV Украiнськiй конференцii з органiчноi,га
бiоорганiчноi xiMii (заочна участь) у м. Луцьку.

Ступiвь завершеностi дисерталiйноi роботи (у %): 4О%.
1.7. ухвАлиЛИ: Звiт Савич олени Володимирiвни схвапити; вважати, rцо робоr,а

виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальним планом
HayKoBoi роботи.

1.8. слухАлИ: Звiт аспiранта другого року навчання ItopHin Юрiя Свгеновича про
виконаЕнЯ iндивiдумьного навчальногО плану та iндивiдумьного плану HayKoBo.i роботи за
перiод з 01.1 1.2018 р. по 31 .l0.2019 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез бiорегуляторiв гетероtдиклiчнот IIрироди на
ocHoBi 2-al.riHo-3,3 -дихлоракрилонiтрилiв.

Мета дослiджеяня: дослiдження реакцii взаемодii 2-амiно-3,3-дихлоракрилон iTpy з
iзоцiанатами. Одержавня Z-(5-(дихлорометилен)-2-оксоiмiдазолiдин-4-iлiден) сульфамоiir
хлориду та його сульфалriднi похiднi. fiослiдження ix протираковоI та противiрусноi
активностi. Створення нових похiдних на ocHoBi 3-трифторометил дiазерину та вивчення ii
бiологiчноi активностi, отримання потенцiйних фотомаркерiв для дослiдження механiзмiв дii
бiологiчно активIIих сульфамiдiв.

Одержанi результати: Отримано ряд сечовин за допомогою взасмодii 2-амiно-З,3-
дихJIорацрилоЕiтру з iзоцiанатами. ,,Щослiджено протиракову та противiрусну ак.гивнiсть
сульфа,riдвих похiдних на ocHoBi Z-(5-(дихлорометилен)-2-оксоiмiдазолiдин-4-iлi,rlен)
сульфаrлоiл хлориду.

Статистичвi данi: СкладенО iспити З навчаIьних дисциплiн: з фiлософii (оцiнка
ВiДМiнно), англiЙськоi мови (оцiнка добре), методологii наукових .Itослiджень (оцiнка добре),
бiоактивнi елемевтоорганiчнi сполуки (оцiнка вiдмiно). Скла7lено зацiки з навчальнот
дисчиллiни: фiзико-хiмiчнi методи лослiлження структури молекул. Ha7tpyKoBaHo З статгi.

Результати роботи були представленi на Всеукраiвськiй науковiй конференчii
<Актуальнi задачi xiMii: дослiдженнЯ та перспективИ>, м. Житомир. 16 травня 2018 р.; XXV



конференцili з оргаЕiчноi та бiоорганiчноi xiMii присвяченiй 80-рi,rчrо IOX НДН Украirrи та 30-

рiччю IБОlIХ iM. В.П.Кухаря НАН УкраiЪи, м.Луцьк, 16-20 вересня 20l9 р.
Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 40% .

1.8. УХВДЛИЛИ: Звiт Корнiя Юрiя €вгеновича схваJIити; вважати, що робота
ВИКОНУеТЬСЯ У ВiДПОВiДнОСтi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальl.tим плано]чI

HayKoBoi роботи.
1.9. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта спiльноi аспiравтури з Нацiональнипл },нiверситетоп,I

<киево-могилянська академiя> Березницькоrо Ярослава олександровича про виконання
iндивiдуального плану пауковоi роботи. Науковий керiвпик к.х.н. Полункiн е.В.

1.9. УХВАЛИЛИ: Звiт Березницького Я.О. схвалити.
1.10. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта спiльноi аспiрантури з Нацiональним унiвсрси,t e,l,oM

<Киево-Могилянська академiя> Клiпкова Антопа Анатолiйовича про виконапllя
iндивiдуального плану HayKoBoi роботи. Науковий керiвник к.х.н, Герус I.I.

1.10. УхВАлиЛИ: Звiт Клiпкова А.А. схваlлити,

1.11. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта спiльноi аспiраптури з Нацiональним унiверситетошt
кКиево-Могилянська академiя>> Журавльовоi Марини Юрiiвни про виконання iндивi;цуа:tьного
плану HayKoBoi роботи. Науковий керiвник д.х.н. Качковський О,.Щ,

1.11. }rХВАЛИЛИ: Звiт Журавльовоi М.Ю. схвалити.

Голова A.I. Вовк

С.В. ПопiльнiченкоСекретар

xtыll тд iiбiбirмri
ir. в.л. кухАря


