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0,20145±0,00147 %, 0,21685±0,00416% 0,29199±0,00459 %, 0,24578±0,00495 % та 0,11249±0,00499 %, в 
перерахунку на абсолютно суху сировину. Висновок. Результати проведених досліджень показали, що 
трава осоту жорсткого є перспективним джерелом флавоноїдів. При цьому екстракція зазначеного класу 
БАР найповніше відбувається з використанням як екстрагенту 70 % етанолу – в цьому випадку сума 
флавоноїдів в перерахунку на лютеолін в досліджуваній сировині складає 0,34754±0,00471 %, в 
перерахунку на абсолютно суху сировину. 
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Розробка косметичних основ, які добре сприймаються шкірою, не викликають алергічних реакцій, 
служать джерелом поживних речовин для живих клітин є актуальною проблемою сьогодення. Одними з 
таких основ є емульсії, які створені за допомогою ламелярних емульгаторів. Вони зручні при 
застосуванні, забезпечують довготривалий пом'якшувальний і зволожуючий ефект, активізують захисні 
механізми шкіри. Метою роботи був вибір основи носія для створення рідкокристалічних ламелярних 
структур у вигляді емульсій та проведення досліджень щодо їх стабільності. В якості матеріалів 
використовували доступні в косметичній промисловості допоміжні речовини такі як Glyceryl Stearate, 
Behenyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Lecithin Lauryl Alcohol, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Cetearyl 
Glucoside, Sorbitan Olivate. На початковому етапі проводили вибір допоміжних речовин з урахуванням їх 
природи та фізико-хімічних властивостей. Потім використовуючи математичне планування експерименту, 
методи та прийоми технології парфумерно-косметичних засобів, отримували однорідні стабільні емульсії. 
На наступному етапі проводили оцінку якості отриманих систем за такими параметрами, як 
органолептичні показники, рН, реологічні показники, термо- і колоїдна стабільність. В результаті 
експерименту встановили, що виготовлені рідкокристалічні ламелярні структури, у вигляді косметичних 
емульсій, мають задовільну консистенцію, легко наносяться та розподіляються на поверхні шкіри, є 
стабільними при зберіганні. Перспективно проводити подальші мікробіологічні та фармакологічні 
дослідження щодо підтвердження їх безпечності та специфічної активності. 
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Мета роботи - вивчення рівня якості підготовки молодого спеціаліста. У ході роботи був 
використаний SWOT-аналіз. Експертами виступили керівники і менеджери аптечних закладів різної 
форми власності Дніпропетровської та Запорізької областей. Опитування проводилося за трьома 
напрямками (блоками) − знання з профільних дисциплін; вміння та навички з профільних дисциплін; 
особисті професійні якості випускника. Найвищу оцінку (середнє значення 4,09 бали) експерти у першому 
блоці питань надали «Правилам зберігання та відпуску ліків»; у 4 бали оцінено знання за напрямком 
«Права, обов’язки та відповідальність провізора». Найнижчу оцінку (1,82 бали) отримали знання з 
безпечних методів утилізації відходів ліків; міжнародного законодавства і організації зовнішньо - 
економічної діяльності. У другому блоці питань респондентами високо оцінено (4,07 бали) «Вміння та 
навички роботи із сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням і застосовувати їх у 
професійній діяльності». Низьку оцінку (1,84 бали ) отримали вміння по управлінню персоналом 
фармацевтичної організації. Серед професійно-особистих якостей експерти виділили і оцінили лише на 
3,44 бали готовність нести відповідальність за свої дії та прийняті рішення. Всі інші якості отримали від 
експертів оцінку нижчу ніж 3 бали (задовільний рівень). Серед чинників, які дуже негативно впливають на 
якість професійної підготовки молодого спеціаліста, експертами були обрані: корупція та комерціалізація 
процесу навчання; неналежний рівень професійності викладачів; невідповідність отриманої спеціальності 
вимогам фармацевтичної практики; заочна форма навчання; недосконалість системи державного 
замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. 
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Вступ. В сучасній світової економіці багато питань приділяється увазі якості та 
конкурентоспроможності товару або послуги. Підвищені вимоги споживачів до якості товару, великий 
вибір та вартість медичних виробів іноземного виробництва змушують вітчизняного виробника шукати 
нові шляхи покращення якості товарів даного виду, що дають можливість успішно конкурувати з 
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виробами іноземних фірм. Мета роботи. Дослідження українського фармацевтичного ринку виробників 
приладів для вимірювання артеріального тиску. Матеріали дослідження. Державний реєстр медичної 
техніки та виробів медичного призначення, Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, 
інформаційна література, посібники з експлуатації. Результати та їх обговорення. В Україні у 2015 році 
серед вітчизняних виробників приладів для вимірювання артеріального тиску зареєстровано два 
підприємства-виробника: ТОВ «ІКС-ТЕХНО» та АТЗТ «ІнтерМедСервіс». Вказані виробники виготовляють 
різні види інформативних та перспективних вимірювачів, що представляють собою діючі за 
осцилометричними методами прилади. Вони можуть бути автоматичні або механічні як для разових 
вимірювань так і добового моніторування АТ та ЧСС. Певної уваги заслуговує вивчення вітчизняних 
приладів для вимірювання артеріального тиску відповідно їх конструкційних та експлуатаційних 
особливостей в порівнянні з аналогічними приладами іноземних виробників. Висновок. Досліджено 
фармацевтичний ринок серед вітчизняних виробників приладів для вимірювання артеріального тиску.  
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The aim: to calculate QSAR-models of anticancer activity using the data of our previous articles. Using 

this models, to predict structures with high growth percentage and to synthesize them. Materials and methods: 

the genetic algorithm (GA) and multiple linear regression analysis (MLRA) were used to select the descriptors 

and to generate the correlation models, that relate the structural features to the cell growth percent of different 

cancer cell lines. The combination of the GA-MLRA technique was applied to obtain the best QSAR models 
using the QSARINS 2.2. Results: eight QSAR models with good statistical characteristics were obtained. One of 

them is present below: Growth percent (NCI-H226)=0.7718(±0.4643)*DISPv+3.0786(±2.8199)*Mor11e+23.4859 
(±6.8152)*Mor31e+18.4169(±10.1101)*R2m+64.1377(±14.4416). Statistical data: training set (r2=0.8052; RMSE 

tr=2.9306; s=3.2335; F=23.7681; Q2
LOO=0.7295); prediction set (r2= 0.7308; RMSE ext=19.2341). Such, this 

equation predicted growth percent for N-(4-fluorobenzyl)-N-(2-((4-fluorobenzyl)amino)-2-oxoethyl)-2-(5-
oxotetrazolo[1,5-c]quinazolin-6(5H)-yl)acetamide at the value of 78.87%, which was proven by in vitro testing 

78.93%. Conclusion: QSAR models of cell lines RPMI-8226, SR, NCI-H226, HCT-15, KM12, OVCAR-3, ACHN 
and T-47D were calculated using anticancer data of 5-oxo(thioxo)-5,6-dihydro-tetrazolo[1,5-c]quinazoline 

derivatives. Statistical parameters show effective predictive capability. Thus investigations will be continued for 

other activities and skeletons. 
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Key way for creating new medicinal drugs is structural modification of known and existent natural 

compounds with high biological activity. In this aspect researchers’ attention is drawn by xanthine derivatives 

which appear to be antagonists of adenosine receptors, phosphodiesterase inhibitors and histone deacetylase 

inducers. This resulted in their widespread application in medicine as diuretics, analgesics, heart pacemakers, 

anti-inflammatory, psychotropic and renal protective agents. The aim of this work is synthesis and studying of 
biological properties of (theobromine-1-yl)acetic acid benzyliden hydrazides. Heating of theobromine with methyl 

acetate results in formation of methyl 2-(theobromine-1-yl)acetate. By interaction of initial 1-substituted 

theobromine with hydrazine hydrate is synthesized (theobromine-1-yl)acetic acid hydrazide. Reactions of the 

hydrazide with aldehydes and ketones are implemented by formation of (theobromine-1-yl)acetic acid 

benzyliden hydrazides. The structure of synthesized compounds has been proven by elemental analysis, IR- 

and NMR-spectroscopy data. Acute toxicity of synthesized compounds has been studied with the application of 
Koerber method. The study of diuretic activity of obtained compounds was carried out applying Y. Berkhin 

method. The primary pharmacological screening showed that the synthesized compounds belong to the class IV 

toxicity. The synthesized substances has appeared to be more active than furosemide and hypothiazide or have 

same activity as indicators. 

 


