
НАIЦОНАЛЬЕА АКАДЕМLЯ IIАУК
укрлiilи

IНСТИТУТ БIООРГАНIIIНОI
xIMIi тА IIАФтохIмII

iM. В.П. к)rхАРя

витягзпротоколу

27.10.2020р. Nчý

засiдання вченоi ради

Голова засiдалня - чл.-кор. НАН Украihи A.I. Вовк
Секретар - к.х.ц. С.В. Попiльнiченко
Були присутнi 18 .rленiв ради, HayKoBi спiвробiтники.

1.1. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта першого року навч.l}IЕя CKa.rreHKa евгена
олександровича про Виконання iндивiл5ального навчаJIьного плану та iнди вiдуал ьнrrгtr плаlt1

HayKoBoi роботи за перiод з 01.1 1.2019 р. по 31.10.2020 р.
Назва теми дисертацiйноi роботи: Фотохiмiчний

азабiцикло [3.2.0]гептанiв.
Мета дослiдження: Розробка методiв сицтезу похiдних азабiцикло[3.2.0]гептаl"riв та

дослiдження ii бiологiчноТ акти BHocTi.

Одержанi результати: Розроблено та оптимiзовано синтез замiщених 3-
азабiцикло[3.2.0] гептанiв з N-бензилмалеТн iмiлу та доступних алKеHiB через сталiю
фотохiмiчного [2+2]-циклоприеднання з под,rльшим вiдновленням.

Статистичнi даlri: Опублiковно 3 cTaTTi. Подано до друку 1 статтю.
Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 15% .

1.1. ухвАлИЛИ: Звiт Скыrенка евгена олександровича схвалити; ввarкати, що
робота виконуСться у вiдповiДностi з iндивiДуальниМ нaвчalльниМ планоNl та iндивiлуа,rьним
планом HayкoBoi роботи.

1,2, СЛУХАЛИ: Звiт аспiрантки першого року навчання Бiлецькоi Iрини
михайлiвни про виконання iндивiдуа,rьного навчалыlого плану та iндивiдуапьного плану
HayKoBoi роботи за перiод з 01.1 1.2019 р. по З 1,l0.2020 р.

Назва теми диСертацiйноi робОти: СинтеЗ та властивостi нових 2/3-алкiл xpoMoHiB.
Мета дослiдженяя: Щослiдтсеяня особливоСтей синтезу нових 2/3-апкiл xpoMoHiB та

вивчення ix хiмiчних властивостей.

одержанi результати: Розроблено метод трифлуорацетилювання 2-метил- або 2- етил-
похiдrмх хромоЕу шляхом ix взаемодii з трифлуороцтовим ангiдридом у присутностi
сFзсоок. .ЩослiдженО взаемодiю 2-(3,3,З-трифлуор-2-оксопропiл) xpoMoHiB з гiдразином та
його солями. Знайдено новий метод сиЕтезу З-(2-гiдроксифенiл)-5-трифлуорметил-Д2-
пiразолiнiв.

синтез бiоактивних похiдних



Статистичнi данi: Складено iспит навчальноi дисциплiни <Методологiя та органiзацiя
наухових дослiдrкень> (оцiнка 94). Опублiковно 1 статтю. Подано до друку l статrю.

РезУльтати роботи були представленi на: XXII international Synrposiurn кДdчапсеs in the
Chemistry of Heteroorganic Compounds>, Лодзь 2019; Наlковiй конференчii кХiмiчнi проблеми
сьогодення), Вiнниця 2020; KHayKoBi здобутки молодi - вирiшенню проблем харчування
людства у XXl столiттi>, IfuiB 2020.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноТ роботи (в %): 30% .

1.2. УХВАЛИЛИ: Звiт Бiлецькоi Iрини Михайлiвни схвалити; вва}кати} що робота
виконусться у вiлповiдностi з iндивiдуальним навчаtльним планом та iндивiдуальниv планом
HayKoBoi роботи.

1.3. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта першого року навчання Мальця Сгора Сергiйовича про
ВИКОНаННЯ iНДИвiдуального навчаIльного ллану та iнливiлуапьного плану науковоi роботи за

перiод з 01.i 1.2019 р. по З 1.10.2020 р.
назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез гiдровацих похiдних пiранопiридинiв та

пош}к серед них бiореryляторiв рiзноi дii.
Мета дослiдrкення: Отримання конденсованих гiДрованих пiранопiриднiв та ii

похiдних - Еових аналоriв морфолiну, що можутЬ проявляти бiологiчну активнiсть як
iндивiдуально, так i в поеднаннi з iншими будiвельними блоками медичноJ xiMii.

Одержанi резу;Iьтати: Розроблено методи синтезу насичених пiрано[3,2-Ь]- та пiрано

[2,3-с]пiридинiв через 5- та 7- азахромони; дослiджено отримапня 3,4-дигiдро- 111-пiрано[4,3-
с]пiридину та 7,8-дигiдро-5Д-пiрано[4,3-Ь]пiридину через реакцiю Богера.

Статисти,тнi данi: СкладенО iспити: "АнгЛiйська мова" (оцiнка 94 (''вiлмiнно''));
"МетодологЙ та органiзацiЯ науковиХ дослiдrкень" (оцiнка 92 ("вiдмiнrrо")). Опублiковно З

cTaTTi.

результати роботи були представленi на конференцii коб'еднанi наукою: Ilерспективи
мiждисциплiнарних дослiдrкень>.

Стулiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 2З% .

1.3. ухвАлИЛИ: ЗвiТ Ма"rьцЯ егора СергiйоВича схвалити; вважати, що робота
викону€ться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчаIьним планом та iндивiдlальним планоv
науковоi роботи.

1.4. слухАЛИ: Звiт аспiранта першого року навчання Мерrкиевського flанила
олександровича про виконання iндивiдуального навчального плану та iндивiдуа,тьного плану
науковоi роботи за перiод з 01.1 1.2019 р. по 31 ,10.2020 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез модифiкованих S-шliHo- 1,3-оксазол-4-
карбонiтрилiв та пош}к серед них нових бiологiчно активних сполук.

Мета дослiдrкення: Розширення застосування 5-амiно-оксазол-4-карбонiтрилiв. а саме:
синтез потенцiйних бiоактивних сполук. синтез полiметинових барвникiв. синтез
макроциклiчних сполукл синтез полiмерi в.

Одержанi резупьтати: Розроблено та оптимiзовано синтез 5-амiно-оксазол-4-
карбонiтрилiв через ацилювання 2-аuiно-3,3-дихлороакрилонiтрилу з подаJIьшою циклiзацiсю
з первинцими та вторинними амiнами. Синтезовано та описано ряд полiметинових барвникiв
та макроциклу на ocHoBi 1,3-оксазолу.

Статисти.rнi данi: СкладенО iспити з навчальних дисциплiн: меrодологiя га органiзацiя
наукових дослiджень (91); англiйська мова (78); фiлософiя> (82). Полано до друку 2 cTaTTi.

РезультатИ роботи булИ представленi на XXXV Наl.ковiЙ конференцii з бiоорганi.rноi
xiMii та нафтохiмii.



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

1.4. ухвАлиЛИ: Звiт Мержиевського ,Щанила Олександровича схвtlлити; вважати, що
робота виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуiшьним навчальним планом та iндивiдуальним
планом Hal,кoвoi роботи.

1.5. слухАЛИ: Звiт аспiранки першого року навчання ГринюковоТ AHacTaciT
вiтапiiвни про виконЕlння iнди вiдуа,r ьного навчаJIьного плану га iндивiдуального плану
Hal.KoBoi роботи за перiод з 01.1 1.2019 р. по З 1.10.2020 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: HoBi ефективнi бiоциди iз зниженою токсичнiстю на
ocHoBi похiдких iмiдазолу.

мета дослiдження: На ocHoBi аналiзу сучасних лiтературних даних сформувати ряди
хiмiчних сполук - похiдних iмiдазолу - для бiологiчних дослiджень як потенцiйних
цитотоксичнrтх агентiв.

одержанi результати: Сформовано вибiрку з 25 хiмiчних сполук для бiологiчних
дослiджень вiдповiдно до особливостей ix хiмiчноi будови, iп vitro обрано ряд референс-
препаратiв (цисплатиН та доксорубiцин) в якостi позитивного контролю, обрано найбiльш
оптимальнi об'ектИ для дослiдженПя - лiнii клiтин хронiчноi мiелогенноi лейкiмii людини К-
562 (АтсС ссL-24з), пейробластоми JIюдини SK_N-DZ (CRL-2149) та умовно нормапьнiй
лiнiТ клiтин - нЕю93Т для оцiнки селективностi цитотоксичного ефекту речовин щодо
ракових клiтин. Клiтини (алаптовано) привитi Iця iп yitro тест}ъання вiдповiдно до llрOтоколу
вимiрювання цитотоксичного ефекту методом резазуриновоi проби).

статистичнi данi: Складено iспит з iноземноi мови.
Сцпiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (ь О/о): 15Yо .

1.5. ухвАлиЛИ: ЗвiТ Гринюковоi AHacTacii Вiталiiвни схвалити; вважати, що робота
викоЕуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальним планом
HayKoBoi роботи.

1.6. слухАлИ: Звiт аспiранки першого року навчання Волощук Iрини ВаперiТвни про
виконання iндивiдуа.,тьного навчаJтьного плану та iндивiдуального плану HayKoBoi роботи за
перiод з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Пошук нових регуляторiв росту зернових та
технiчних кульryр серед похiдних пiримiдину.

Мета дослiдяtення: вивчеЕня впливУ синтетичних низькомоJrекулярних
гетероциклiчних сполук, похiдних пiримiдину на фiзiологiчнi та бiологi.rнi показники росту l

розвиткУ зерЕовиХ та технiчниХ культур протягом перiоду ix вегетацii та на урожайнiсть
рослиц.

Одержанi результати: Протягом 20|9-2О2О рр. проведенi фундаментальнi дослiдження
реryлюючоi активцостi синтетичниХ низькомолекулярних гетероциклiчних сполlк, похiдних
6-метил-2_меркапто-4-гiдроксипиримiдину HaTpieBoi та калiевоi солей (MeTiypy та Каметуру),
Il.З]оксазоло[5,4-d]пiри мiли нУ та iмiлазо| 1.2-а]пiрим iлину на picT та розвиток у лабораторних
1мовах рiзних видiв та copTiB рослин: жита, сорго звичайного та цукрового, ячменю та
соняшнику, а такоЖ проведенi в }мовах вiдкритого грунту дослiдження MeTiypy та Каметуру
на picT та розвиток i на урожйнiсть культур кук}рудзи, BiBca, сорго звичайного та цукрового
13-ти copTiB. Встановлено, що дослiджуванi хiмiчнi спол}ки виявили подiбну фiтогормонам
ауксинаI4 та цитокiнiнам стимулюючу активнiсть на покращення морфометричних показникiв
(висоти проросткiв, довжини та кiлькостi KopeHiB, бiомаси рослин та листкiв) та бiохiмiчних
показпикiВ рослин (BMicTY фотосинтети.Ших пiгментiВ та загаJIьного розчинного бiлку), а



ТаКОЖ на пок€lзники )рожаЙностi рослин (кiлькостi зерен у колосi, кiлькостi зерен у качанi,
дiаметру та довжини качану, маси зерна, маси колосу).

Статистичнi даяi: Складено iспити: з фiлософil науки i культури, англiйськоi мови.
подано до друку 1 статтю.

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

1.б. }хвдлиЛИ: ЗвiТ Волощуt< lрини ВалерiiВни схвfulити; вважати, що робота
виконусться у вiдловiдностi з iндивiлуальним навчальним планом та iндивiдумьним планом
HayKoBoi роботи.

1.7. слухАлИ: Звiт аспiранта другого року навчання Присяжнюка !митра
ВЯЧеСЛавовича про виконzrння iндивiлуального навчального плану та iнливiдуrльного плану
HayKoBoi роботи за перiод з 01.1 1.2019 р. по 31.10.2020 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Асиметричний синтез природних i потенцiйно
бiологi.lrrо акгивних сполут та ik синтетичних блокiв.

Мета дослiдження: Розробка методiв асиметричного синтезу аналогiв природних
сполук, синтез хiра:Iьних синтетичних блокiв для iiнього одержання.

одержанi результати: Синтезовано оптично активнi похiднi iнданолу з використання
методiв ферментативного роздiлення.

Статистичнi ланi: Складено iспити з навчальних дисциплiн: фiзико-хiviчнi метоли
дослiдженнЯ стр}кт}рИ молекул, розробка дисертацiйного проекту, елементоорганiчн i

бiоактивнi сполyки, загальнi питаннЯ нафтохiмii та вуглехiмii. механiзми бiоорганiчних
реакцiй, бiоорганiчна хiмiя. ОпублiкоВано 3 cTaTTi. Подано до друку 1 статтю.

РезультатИ роботи булИ представленi на: XXV Украiнськiй конференцii з органiчноi
xiMii, Луцьк 2019.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 35% .

1.7. УхзАЛиЛИ: Звiт Присяжнюка .Щмитра Вячеславовича схвалитиi вtsажа.I.и, що
робота виконусться у вiлповiлностi з iндивiдуальним навчальним планоl\| та iндивiд).альниv
планом Ha1кoBoi роботи.

1.8. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта другого рокУ ЕаваIанЕя Гомона Антона
Андрiйовича про виконання iндивiдуального навчаJIьного плану та iндивiдуального плану
HayKoBoi роботи за перiод з 01.11.2019 р. по 31. i0.2020 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Синтетичнi пiдходи до нових конформацiйно
обмежених флуоровмiсних амiнокислот та деяких iнших бiфункцiональних бiлдiнг-блокiв.

Мета дослiдження: Розробка та оптимiзацiя синтетичних пiдходiв до карбо- та
гетероциклiчних конформацiйно обмея<ених систем.

одержанi результати: Розроблено та оптимiзовано синтетичнi пiдходи до ряду нових
функцiоналiзованих флуорпохiдних 2-аза- та 2-окса[2.1.1]бiцикJIогексану.

Статистичнi данi: Склалено iспити з навчальних дисциплiн: фiзико-хiмiчнi метоли
дослiдження структури молекул, розробка дисертацiйного ,,роекту, елементоорганiчнi
бiоактивнi спол}ки, загальнi пит.tннЯ нафтохiмii та вуглехiмiТ. механiзми бiоорганiчних
реакцiй, бiоорганiчна хiмiя. Готусться до друку l стаття.

CTlTiHb завершеностi дисертацiйноi роботи (ь %): 35% .

1.8. ухвАлиЛИ: ЗвiТ Гомона Антона АндрiЙовича схвалитИ, вва)l€ти, що робота
виконуеться у вiдповiдвостi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуальним планом
наlтсовоi роботи.



1.9. слухАЛИ: Звiт аспiранта другого року навчання Коноваленка Артема
Сергiйовича пРо виконаЕнЯ iндивiдуальноГо навчальногО плану та iндивiдуального плану
науковоi роботи за перiод з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р.' 

Назва теми дисертаЦiйноi роботи: Синтез нових iзомерних азаiзоку,rиаринiв i
нафтиридонiв та вивчення ik бiологiчноi активностi.

Мета дослiдження: Розробка методiв синтезу нових азаiзокумаринiв i вiдповiдних
нафтиридонiв Та дослiдясеннЯ хiмi.тниХ та бiологiчних властивостей отриманих гетероциклiв.

Одержанi результати: Розроблено зр)^п{ий пiдхiд до синтезу l-функцiона:Iiзованих 3-
гетарилза.rrлiщених iзохiнолiцiв, заснований на рециклiзацii пiд дiсю aMoHiaky вiдповiдних 3-
гетарилiзокр,rаринiв. OcTaHHi були одержанi за допомогою проатих реакцiй гетероциклiзацii
ца ocHoBi 3-(о-бромоацетил)iзокумарину.

Статистичнi данi: Складено iспити: з фiлософiТ науки i культури (оцiнка добре),
англiйськоi мови (оцiнка добре), методологii наlкових дослiдлtень (оцiнка вiдмiнно). Подано
до друку 1 статгю.

Результати роботи були представленi на: Всеуrсраiнськiй науковiй конференцi'i
"Ювiлейна ХХV JтраiЪська конференцiя з органiчноi та бiоорганiчноi xiMii ", 16-20 вересня
2019 р., м. Луцьк; Всеукраiнськiй науковiй конференцii ">о(хИ наукова конференчiя з
бiоорганiчlоi xiйi" IHcTlTryT бiоорганiчrоi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кцаря FЦН УкраiЪи, l б травня
2019року.

Ступiнь завершеностi дисертацiйно'i роботи (в %\ 25% .

1.9. ухвАлИЛИ: Звiт Коноваленка Артема Сергiйовича схв&тити; ввo'кати, що
робота виконусться у вiлповi:ностi з iндивiдуальним навчаJIьним планOм та iндивiдуальниrt
планом на)ловоi роботи.

1.10. слухАЛИ: Звiт аспiраНта другогО року навчання Шульги Юрiя Васи.ltьtlвича про
виконання iндивiдуального навчального плану та iндивiлумьного плану науковоТ робоги за
перiод з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Свiтлозалежнi iнгiбiтори глутатiон-S-трансферази.
Мета дослiдження; Пошук та вивчення iп yitro нових свiтлоконтрольованих iнгiбiторiв

г.rryтатiон-S-трансфераз.

Одержанi результати: Показано, що похiднi калiкс[4]арену, тiакалiкс[4]арену та
сульфонiлкалiкс[4]арену функцiона.,тiзованi чотирма залишками фосфiновоi кислоти по
верхньому вiнцi, здатнi iнгiбуъати активнiсть глратiон-S-трансфераз. Методом
молекуJIярногО докiнry запропоновalнО к.lпочовi мiжмолекулярНi взаемодii, Що можуть
забезпечувати формування ферментiнгiбiторних комплексiв. Встановлено, що
низькомолекулярнi похiднi с-кетофосфонату е свiтло залежними та незворотнiми iнгiбiторами
GSТаз. На ocHoBi результатiв молекулярного докiнгу запропонованi амiнокислотнi зitлишки в
cTpyKrypi ферменту, що можуть бlти модифiкованi бiралика,rом згенерованим при освiтленнi.
З'ясовано, що iнгiбува_тlьний вплив похiднlтх калiкс[4]арену функцiмiзованого залишками 0,-
кетофосфонатiв зЕачно зростае щодо GSТаз пiд дiею УФ-випромiнювання.

Статистичнi ланi: Складено iспитиз навчапьних дисциплiн: фiзико-хiviчнi мегоди
дослiдженнЯ структурИ молекул, розробка дисертацiйгtого проекту, елементоорган iчнi
бiоактивнi сполуtи, загальнi питаннЯ нафтохiмii та вуглехiмii, механiзми бiоорганiчних
реакцiй, бiоорганiчна хiмiя. Гот}тоться до друку З cTaTTi.

РезультатИ роботи булИ представленi на: Всеукраihськiй науковiй конференцii
"Ювiлейна ХХV yKpaiHcbKa конференцiЯ з органiчноi та бiоорганiчноi xiMii '', 16-20 вересня
2019 р., м. Лучьк; Всеlr<раТпськiй науковiй конференцii ,)оо(И наукова конференчiя з



бiоорганi'пrоi xiЙ'f ' fuсгиryт бiоорганi.шоi xiMii та нафюхiмii iM. В.П. Кухаря FlДН Украihи, l б травлu

2019 року.
Ступiнь завершеностi дисертаuiйноi роботи (в О/о): 55Yо .

1.10. УХВАЛИЛИ: Звiт Шульги Юрiя Васильовича схвалити; ввalкати, що робота
виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним плаЕом та iндивiдуальним планом
HayKoBoi роботи.

1.1r. слухАЛИ: Звiт аспiранта другого року навчання Бруснакова Михайла
IОрiйовича прО виконаннЯ iндивiдуальноГо навtIального плану та iндивiдуального плану
HayKoBoi роботи за перiод з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р.

назва теми лисертацiйноi роботи: Бiологiчно активнi азотистi гетерочикли на ocHoBi
cipкo- та фосфоровмiсних акрилонiтрилi в.

МеТа ДОСЛiДrКеННя: Розробка бiльш ефективних нових методiв синтезу вже iсную,tих
оксазолiВ та синтеЗ нових. викориСтовуючИ HoBiTHi га Bltte вiдомi методи. .Щослiлrкення
хiмiчних та бiологiчнкх властивостей отриманих гетероциклiв.

одержанi результати: Синтезовано HoBi оксtволи с рiзноманiтними замiсниками в 2 та 5

положеЕнях. ПроведенО хiмiчнУ модифiкацiЮ бiчних ланцюГiв в отриманих 5-гiдроксиалкiл-
aMiHo- 1,3-оксаЗолах метансуЛьфонiлхлоридОм. ,Щослiджено внутрiшн ьомолекулярне пере-
твореннЯ мезильниХ похiдниХ 5-гiдроксиетиЛ- 1,3-оксазол-4-iлфосфонових кислот, що
приводить до угворенюI невiдомоi ранiше гетероциклiчноi системи оксазоло[4,5-
с] [1,5,2]оксазофосфепiн- l -оксиду та вивчена ix хiмiчна поведiнка в кислотних умовах.

статистичнi данi: Складено iспити з навчalльних дисциплiн: основи бiоорганiчноi xiMii,
зага,rьяi питання нафтохiмii та вуглехiмii, фiзико-хiмiчнi методи дослiдження струIсури
молекул, HoBiTHi методи органiчного синтезУ бiоактивних сполук, бiоактивнi елементорганiчrтi
слолуки. Опублiковано 3 cTaTTi.

Результати роботи були представленi на: ХХ Мiжнароднiй конференцii стулентiв та
аспiрантiв "CylacHi проблеми xiMii" 15-17 травня 2019 р; tОвiлейнiй ХХV yKpaTHcbKoi
конференцii з органiчноi та бiоорганiчноi xiMii, присвячена 80-рi.тчю IoX нАН УкраIни. lб -
20 вересня 2019 р. у м. Луцьrс.

Ступiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 50% .

1.r1. ухвАлИЛИ: ЗвiТ Бруснакова Михайла Юрiйовича схвалити; ввакати. що
робота виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдryальним навчальним планом та iндивiдуальним
планом Ha),KoBoi роботи.

1.12. сл}хАЛИ: Звiт аспiрантки другого року Irавчання Микули Mapii Сергiiвни про
виконання iндивiдуального навчального плану та iнливiлуального плану науковоi робоги за
перiод з 01.11.2019 р. по 31.10.2020 р.

назва теми дисертацiйноi роботи: Механiзми iнгiбування холiнестерщ структурними
аналогами BiTaMiHy В1,

Мета дослiдлtення: Встановлення закономiрностей i механiзмiв iнгiбування
холiнестераз похiдними BiTarr,riHy В1 та його структурЕими аналогilми.

Одержыri результати: .Щля дослiдження мехапiзмiв iнгiбрання холiнестера_з
структурнимИ аяалогalмИ BiTaMiHY В1 ВИВЧеНО особливостi зв'язування похiдних TiaMiHy
сироватковим а,rьбумiном, а саме використовуючи методи спектрофотометрii, вiскозиметрii. i
т.д. визначенО параметрИ оборотноi конденсацii бiлка, iндукоВаноi TiaMiHo;r.t у розчинах
сироваткового шьбумiну бика.

Статистичнi даяi: Складено iспити з навчальних дисциплiн: фiзиltо-хiмiчнi меtоли
дослiдження сlр}ктури молекул, розробка дисертацiйного проектуJ елементоорганiчнi



бiоактивнi спол}ки, загальнi питання нафтохiмii та вцлехiмii, механiзми бiоорганiчних

реакцiй, бiоорганiчна хiмiя. Гот}тоться до друку 2 cTaTTi.

Сцтriнь завершеностi дисертацiйноi роботи (,в %): 50% .

1.12. УХВАЛИЛИ: Звiт Микули Mapii СергiiЪни схвалити, ввalкати, що робота
виконусться у вiдповiдностi з iндивiлуа,rьним навчаJIьним планом та iн:ивiдуапьнипl планом
HalTioBoi роботи.

1.1З. СЛУХАЛИ: Звiт аспiрантки третього року навчання Савич Олени
ВОЛОДИМиРiвни про виконання iндивiдуа,rьного навчаJIьного плану та iнди вiдуальноr,о ll]laцy
HalTcoBoi роботи за перiод з 01.1 1.20l9 р. по 31.10.2020 р.

Назва теми дисертацiйноi роботи: Синтез та дослiдження бiологiчних властивостей
нових за.п.riщених гiдантоiЪiв та 1,2,4-триазолiв.

Мета дослiдження: Розробка ефективних методiв синтезу амiнотриазолiв та
амiнотетразолiв.

Одержанi результати: Проведено вiртуальний скринiнг на зв'язування iз акгивним
центром бiлку BRD4 синтезованих сполук; за результатами iп silico обрано 40 iMoBipHo
активних спол}к, з яких успiшно сиЕтезовано 29. [апi сполуки вiдправлено на iп yitro

скринiнг iнгiбування бiлку BRD4,
Ступiнь завершеностi дисертацiйноТ роботи (в О/о;): 70Yо .

1.1З. УХВАЛИЛИ: Звiт Савич Олени Володимирiвни схвалити; вва)кати. що робота
ВИКОНУСТЬСЯ У ВiЛПОВiДностi з iнливiлуальним навчальним планом та iндивiлуальним планом
науковоi роботи.

1.14. СЛУХАЛИ: Звiт аспiрантки третього року навчання Велiгiноi Свгенii
сергiiвни про виконання iнливiлуального навчального плану та iндивiлуального плану
HayKoBoi роботи за перiод з 01.1 1.2018 р. по 3l .l 0.2020 р.

Назва темИ дисертацiйноi роботи: Синтез та властивостi нових бiоактивних ди- та
трициклiчних азотовмiсних спряжених систем.

мета дослiдження: Розробка методiв синтезу та перетворенrrя нових бiоактивних бi- та
трициклiчrих азотовмiсних с1Iряжених сполук, визначення механiзму ix дii, вивчення хiмiчних
та бiологiчних властивостей ,]]аких систем.

одержанi результати: ,Щослiджено взасмодiю 2-ациламiно-3,3-дихлороакрилонiтрилiв з

S-амiнопiразолаl,tи без yracTi основи (триетиламiну). Знайдено, що дана реакцiя не лриводить
до утворення похiднкх пiршоло['l ,5-а] [1.3.5,1триази ну як у випадку за HMBHocTi основи в

реакцiйнiй сумiшi. Синтезовано HoBi бiоактивнi похiднi оксазоло[5,4-djпiримiлину та солi 7-
пiперазинзамiщеного оксtволо[4,5-d]пiримiлину з бiфенiльними замiсниками при С(5).
,ЩослiдженнЯ ii протипу><лиНноi активностi на лiнiях ракових клiтин ToBcToi кишки, яечникiв,
молочноi зrtлози та iH. показало, що вони iнгiбlтоть ix picT при мiкромолярних та
субмiкромолярних концентрадiях. Синтезовано представники 7-арилзамiщених оксазоло[4,5-
d]пiримiдинiв. Одержаяо HoBi похiднi пiразоло[1,5-с][1,3,5]триазину, якi с перспективними
противiрусними та протип}хлинними агентами,

статистичнi данi: Складено iспити з навчальних дисциплiн: основи бiоорганiчноi xiMii
(91 балiв, Вiдмiнно); загальнi питчlнЕя нафтохiмii та вуглехiмiТ (88 балiв, .Щобре); фiзико-
хiмiчнi методи дослiдяtення структури молекул (95 балiв, Вiдмiнно); HoBiTHi методи
органiчногО синтезУ бiоактиввих сполук (85 балiв, !обре); бiоактивтri елементорганiчнi
спол}ки (93 балiв, Вiдмiнно). Опублiковано 12 статей.

Результати роботи були представленi на: VIII Мiжнароднiй конференцii кХiмiя
нiтрогеновмiсНих гетероцикЛiв> пам'ятi проф. Валерiя Орлова, м. XapKiB, YKpaiHa, 12-1б



ЛИСТОПаДа 2018 рокУ; 1Oth Intemational Corrference Kiev-Toulouse, Toulouse. Frапсе. 3-5 о1.Iuпе
2019; III ВсеУкраiЪськiй науковiй конференцii KAKTya.rrbHi задачi xiMii: дослiдrrtення та
перспективи>, Житомир, УкраiЪа, 17 квiтня 2019 року; Ювiлейнiй XXV УrgаiЪськiй
конференцii з органiчноi та бiоорганiчноi xiMii, м. Лучьк, УкраiЪа, 16-20 вересня 2019; 12th
Intemational conference <Electronic processes iп Оrgапiс and Inorganic Materials>, kalnialtets-
Podilskyi, Ukraine (2020).

СцтIiнь завершеностi дисертацiйноi роботи (в %): 80% .

1.14. УХВАЛИЛИ: Звiт Велiгiноi Свгенii СергiiЪни схваJIити; вваlltати, що робота
виконусться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчаr]ьним планом та iндивiдуальним планоN1

науковоi роботи.
1.15. СЛУХАЛИ: Звiт аспiранта третього року навчання Корнiя Юрiя Свгеновича про

виконання iндивiдуаrьного навчальЕого плану та iндивiдуапьного плану науковоi роботи за
перiод з 01.11.2019 р. по З 1.10.2020 р.

назва теми дисертацiйнот роботи: Синтез бiорегуляторiв гетероuиклiчноi Ilрироди на
осповi 2-ациламiно-3,3 -дихлороакрилонiтрилiв.

Мета дослiдхtення: !ослiдження реакцiI взаемодii 2-амiно-3,3-дихлоракрилонiтру з

iзоцiанатами. Одержання Z-(5-(дихлорометилен)-2-оксоiмiдазолiдин-4-iлiден) сульфамоiл
хлориду та його сульфамiднi похiднi, ,Щослiдження ix протираковоi та противiрусноi
активностi. Отримання потенцiйно бiологiчно активних сульфамiдiв з амiнокислотами та
бензиламiнаlrли.

Одержанi резупьтати: Отримано ряд сечовин за допомогою взасмодii 2-aMiHo-3,3-

дгхлоракрилонiтру з iзоцiанатами, дослiджено ix взаемодiю з бензиламiнами та вторинними
амiнами. ,,щослiлжено протиракову та противiрусну активнiсть сульфамiлних похiдних на
ocHoBi Z-(5-(дихлорометилен)-2-оксоiмiдазолiдин-4-iлiден) сульфамоiл хлориду. Створено
cTpykrypHi аналоги для дослiдження протираковоi активностi, на найбiльш активних
сульфамiдних похiдних. Створено сульфамiднi маркери на ocHoBi З-трифторметил дiазерину
дrrя дослiджеНня механiзмУ зв'язуванняВ лiганд-рецепторнiй взаемодii. Дослiджено
фотохiмi.тнi властивостi похiдних 3-трифторометил дiазеринiв.

Статистичнi данi: СкладенО iспити з навчальних дисциплiн: з фiлософii (оцiнка
вiдмiнно), англiйськоi мови (оцiнка добре), методологii наукових дослiджень (оцiнка добре),
бiоактивнi елементорганiчнi сполуки (оцiнка вiдмiно), фiзико-хiмiчнi методи дослiдItення
структури молекул (вiдмiнно). Опублiковано 3 cTaTTi.

РезультатИ роботи булИ представленi на: Всеукраiнськiй науковiй конференцiТ
кАктуальнi задачi xiMii: дослiдlкення та перспективи>, м. Житомир, 16 травня 2018 р.;
ЮвiлейнiЙ XXV конфереНцii з органiчнОi та бiоорганiчноi xiMii, присвяченiй 80-рiччю lOX
НАН Украiни та 30-рiччю IБоНХ iM. В.П. Кlхаря HAFI Украiни, м. Луцьк, CIIY iм.Л.
УкраiЪки, 16-20 вереснЯ 2019 р.; ХII мiжнароднiй конференцii <Electronic Processes in Огgаr.riс
and InoTganic Materials>, м. Itамянець-Подiльський , 1-5 червня 2020 р.

Ступiнь завершеностi лисертацiйноi роботи (в %): 60% .

1.15. ухвАлИЛИ: Звiт Корнiя Юрiя Свгеновича схв.Iлити; вваяtати, що робота
виконуеться у вiдповiдностi з iндивiдуальним навчальним планом та iндивiдуапьним планом
HalToBoi роботи.

1.1б. слухАЛИ: Звiт аспiраrтта спiльноi аспiравтури з Нацiональним унiверситетом
кКиево-МогилЯнська академiЯ> БерезницькОго Ярослава Олександровича про виконання
iндивiдуа,тьного плану HayKoBoi роботи. Науковий керiвник к.х.н. Полунttiн €.В.

1.16. УХВАЛИЛИ: Звiт БерезЕицького Я.О. схвалити.



1.17. слухАЛИ: Звiт аспiранта спiльноi аспiрантури з FIацiональним унiверr:итетом
ккиево-могилянська академiяD Клiпкова Антона Анатолiйовича про виконаннrt
iндивiдуального плану наlковоi роботи. Науковий керiвник к.х.н. Герус I.[.

1.17. УхВАЛилИ: Звiт Клiпкова А.А. схвалити.
1.18. слухАЛИ: Звiт аспiранта спiльноi аспiрантури з Нацiональним 1тriверситетом

<Киево-МогилЯнська академiя>> ЖlравльовоТ МаринИ lОрiiЪнИ про виконання iндивiдуального
плану HayKoBoi роботи. Науковий керiвник д.х.н. КачковсьIсий О.,Щ.

1.18. УХВАЛИЛИ: Звiт Жlравльовоi M.IO. схвалити.

A.I. Вовк

С.В. Попiльнiченко
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