
Професійна активність викладача 

канд.мед.наук, старшого виклладача Олени НОСАЧ 

кафедри біобезпеки і здоров'я людини факультету біомедичної інженерії 

(відповідно до Додатоку4 до Розпорядження 5-126 від 25.06.2020) 

 

№ 

з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

працівника ЗВО 

Науковий ступінь, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно  

Шифр і назва 

спеціальності, яку 

забезпечує 

працівник 

Забезпечені види і 

результати професійної 

діяльності особи за 

спеціальністю (пункт 

30 Ліцензійних умов)   

1 2 3 4 5 

 

Носач 

Олена 

Василівна 

Кандидат медичних наук 

біохімія (03.00.04) 

(Рішенням президії ВАК 

України від 09.02.2005 

(протокол № 10-09/1); 

диплом ДК №027564) 

 

Старший дослідник 

224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» 

(Рішення атестаційної 

колегії МОН України від 

26.02.2020; атестат 

АС № 000273) 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія. 

 

Наукова 

спеціальність 

біохімія (03.00.04) 

канд. мед. наук 

1, 2, 8, 10, 12, 17, 18 

 

Забезпечені види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю  

(пункт 30 Ліцензійних  умов  від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 

 

№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

1 Наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до науко метричних 

баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

1. Gasanova O.V., Sarkisova E.O., Chumak A.A., 

Ovsyannikova L.M., Nosach O.V., Alohina L.M., 

Gasanov V.A., Kryzhanivska V.V. Comparative 

characteristics of hepatoprotectors used for the treatment of 

non/alcoholic steatohepatitis associated with herpesvirus 

infection in sufferers of the Chornobyl accident. Problems of 

radiation medicine and radiobiology. 2017; 22: 339–352. 

ISSN 2304-8336. (Scopus) 

2. Войтенко В Л., Гуніна Л.М., Олешко В Г., Носач О.В. 

Оцінка механізмів дії фармакологічного засобу на основі 

похідного бурштинової кислоти при фізичних 

навантаженнях граничної інтенсивності. Світ медицини 

та біології. 2018. – № 3 (65). – С.28-32. DOI 

10.26724/2079-8334-2018-3-65-28-32. ISSN 2079-8334 

(Web of Science). 

3. Sarkisova E.A., Chumak A.A., Ovsyannikova L.M., 

Alekhina L.M., Nosach O.V., Gasanova E.O., Shyiko T.O. 

The effect of application of antioxidant therapy in the 

treatment of non-alkoholic steatohepatatis in Chornobyl NPP 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

accident sufferers in the remote period after irradiation. 

Problems of radiation medicine and radiobiology. 

2018;23:452-461. DOI:10.33145/2304-8336-2018-23-452-

461. (Scopus) 

4. Sarkisova E.A., SushkoV. O., Chumak A.A., 

Ovsyannikova L.M., Nosach O.V., Alyokhina S.M., 

Shyiko T.O. Retrospective assessment of clinical-

morphological changes of the hepatobiliary system in liver 

cirrhosis of the Chornobyl NPP accident clean-up workers. 

Problems of radiation medicine and radiobiology. 2019; 

24:465-479. DOI: 10.33145/2304-8336-2019-24-465-479. 

(Scopus) 

2 Наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до переліку 

наукових фахових видань 

України; 

1. Gasanova O.V., Sarkisova E.O., Chumak A.A., 

Ovsyannikova L.M., Nosach O.V., Alohina L.M., 

Gasanov V.A., Kryzhanivska V.V. Comparative 

characteristics of hepatoprotectors used for the treatment of 

non/alcoholic steatohepatitis associated with herpesvirus 

infection in sufferers of the Chornobyl accident. Problems of 

radiation medicine and radiobiology. 2017; 22: 339–352. 

ISSN 2304-8336. (фахове «А») 

2. Войтенко В Л., Гуніна Л.М., Олешко В Г., Носач О.В. 

Оцінка механізмів дії фармакологічного засобу на основі 

похідного бурштинової кислоти при фізичних 

навантаженнях граничної інтенсивності. Світ медицини 

та біології. 2018. – № 3 (65). – С.28-32. DOI 

10.26724/2079-8334-2018-3-65-28-32. ISSN 2079-8334. 

(фахове «А») 

3. Sarkisova E.A., Chumak A.A., Ovsyannikova L.M., 

Alekhina L.M., Nosach O.V., Gasanova E.O., Shyiko T.O. 

The effect of application of antioxidant therapy in the 

treatment of non-alkoholic steatohepatatis in Chornobyl NPP 

accident sufferers in the remote period after irradiation. 

Problems of radiation medicine and radiobiology. 

2018;23:452-461. DOI:10.33145/2304-8336-2018-23-452-

461. (фахове «А») 

4. Sarkisova E.A., SushkoV. O., Chumak A.A., 

Ovsyannikova L.M., Nosach O.V., Alyokhina S.M., 

Shyiko T.O. Retrospective assessment of clinical-

morphological changes of the hepatobiliary system in liver 

cirrhosis of the Chornobyl NPP accident clean-up workers. 

Problems of radiation medicine and radiobiology. 2019; 

24:465-479. DOI: 10.33145/2304-8336-2019-24-465-479. 

(фахове «А») 

5. Кузьменко М.В., Гуніна Л.М., Носач О.В., 

Головащенко Р.В. Корекція параметрів гематологічного 

гомеостазу при фізичних навантаженнях за допомогою 

фармакологічних засобів з енергетичною спрямованістю 

дії. Український журнал медицини, біології та спорту. – 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

2019. – Т. 4, № 6 (22). – С. 377–383. (фахове «Б») 

6. Войтенко В.Л., Гуніна Л.М., Носач О.В., Олешко В.Г., 

Головащенко Р.В., Рябіна С.А., Коцеруба Л. І., 

Височін Ф.С. Засоби на основі бурштинової кислоти як 

безпечні та ефективні фактори підтримки параметрів 

гомеостазу за фізичних навантажень. Український 

журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, 

№ 6 (22). – С. 370–376. (фахове «Б») 

7. Гуніна Л. М., Данильченко С. І., Носач О. В., 

Головащенко Р. В., Буцька Л. В., Сергієнко Ю. П., 

Лаврентьєв О. М. Роль інноваційної ліпосомальної 

форми пірофосфату заліза в корекції порушень 

транспорту кисню у представників олімпійських 

циклічних видів спорту (результати рандомізованого 

подвійного-сліпого плацебо-контрольованого 

дослідження). Український журнал медицини, біології та 

спорту. – 2020. – Том 5, № 5 (27). – С. 90-104. 

(фахове «Б») 

8 Виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання; 

Відповідальний виконавець НДР «Дослідження внеску 

системного запалення, оксидативних процесів та 

найбільш поширених персистуючих інфекцій у розвиток 

коморбідних станів осіб, які зазнали впливу факторів 

Чорнобильської аварії» (№ держреєстрації 

0119U100631); роки виконання 2019-2021. 

10 Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника 

керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/в

ідділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії 

та його заступника; 

З 03.03.2008 по 01.11.2019 працювала начальником 

відділу докторантури і аспірантури, наукової інформації 

та інтелектуальної власності науково-координаційного 

управління Національної академії медичних наук 

України. 

З 01.11.2020 працюю завідувачем Сектору з питань 

трансферу технологій, інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності Національної академії 

медичних наук України. 



№ 

з/п 

Забезпечені види і результати 

професійної діяльності особи 

за спеціальністю (пункт 30 

Ліцензійних умов)   

Види і результати професійної діяльності особи за 

спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності 

1 2 3 

12 Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1. Чумак А.А., Носач О.В., Овсяннікова Л.М., Саркісова 

Е.О., Альохіна С.М., Гасанова О.В. Спосіб оцінки 

ризику розвитку стеатогепатиту у хворих на 

неалкогольний  стеатогепатоз: пат. 107521 U, 

МПК G01N 33/50 (2006.01); заявник та патентовласник 

Державна установа "Національний науковий центр 

радіаційної медицини Національної академії медичних 

наук України" (UA); № u 2015 12440; заявл. 16.12.2015; 

опубл. 10.06.2016; бюл. № 11, 2016. – 5 с. 

2. Чумак А.А., Носач О.В., Саркісова Е.О., Овсяннікова 

Л.М. Спосіб лікування хворих з неалкогольним 

стеатогепатитом: патент 134705 U, МПК А61К 31/00 

(2006); заявник та патентовласник Державна установа 

"Національний науковий центр радіаційної медицини 

Національної академії медичних наук України" (UA); 

№ u 2019 00993; заявл. 31.01.2019; опубл. 27.05.2019; 

бюл. № 10, 2019. – 4 с. 

17 Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

Стаж практичної роботи за спеціальністю «Клінічна 

біохімія»  становить 17 років, вища лікарська категорія 

за спеціальністю «Клінічна біохімія» (останнє 

підтвердження атестаційною комісією НАМН України у 

липні 2020 року) 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

03.03.2008 ‒ 01.11.2019 працювала начальником відділу 

докторантури і аспірантури, наукової інформації та 

інтелектуальної власності науково-координаційного 

управління Національної академії медичних наук 

України. 

З 01.11.2020 працюю завідувачем Сектору з питань 

трансферу технологій, інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності Національної академії 

медичних наук України. 

 

 

Викладач кафедри біобезпеки і здоров'я людини    Олена НОСАЧ 


