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Discipline Internal Medicine 

Research interests Pharmacogenetic aspects in the anticoagulant therapy of the 

atrial fibrillation 

Work experience 2009-2014 – cardiologist Worked as a cardiologist PIT KZ 

SOKD 

2014 – present – Assistant of the department 

Education (include 

Internship) 

2007 – Sumy State University, specialty «Medicine», 

qualification – physician 

2010 – 2015 –  corresponding postgraduate studies, defense of 

the candidate's dissertation «Prevalence of the risk factors of 

thromboembolic complications development among the patients 

with atrial fibrillation and analysis of the methods to improve 

prognosis»  for candidate’s degree (PhD) in medical sciences, 

specialty 14.01.11- cardiology 

2018 – certificate of English level B2 

2021  – specialization " Therapy " (Sumy State University) 

Fellowships and 

professional development 

2020 – Training program "From innovative pedagogical activity" 

Sumy State University. 

(№  05408298/2640-20) 

2021 –Abroad internship at the University  of Applied Sciences 

(ISMA) (Riga, Latvia), «Theory and practice of scientific and 

pedagogical approaches in education», duration - 180 hours 

Scientific research work 1. "Diseases of the internal organs: predictors of development, 

optimization of diagnosis, treatment and prevention" (state 

registration number 0116U004046). 

2. "Improvement of diagnosis, treatment and prevention of 

diseases of internal organs" (state registration number 

0121U108891). 

Participation in 

international projects and 

honors 

Monographs. Textbooks 

and manuals 

Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни 

«Внутрішня медицина» Модуль 2. Основи внутрішньої 

медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні 

питання внутрішньої медицини) [Електронний ресурс]: для 

студ. спец. 222 «Медицина» денної форми навчання /Л. Н. 

Приступа, Н. О. Ополонська, В. В. Качковська, А. В. Грек, 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fellowship


О. М. Чернацька, І. М. Марцовенко.  – 3-тє вид., переробл. – 

Суми : СумДУ, 2021. – 131с. в електронному вигляді на 

сайті: lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2021/m5001.pdf        

Main scientific articles 1. Сравнительная оценка лечебного эффекта варфарина и 

ривароксабана у пациентов с неклапанной фибрилляцией 

предсердий / Целуйко В.Й., Вашакидзе З.С., Ополонская 

Н.А.// Ж. // George Medikal News (Медицинские новости 

Грузии). – Тбилиси, 2013. – № 6. – С. 28–33.  (Scopus) 

2. Клиническое течение острого коронарного синдрома в 

зависимости от содержания гомоцистеина и С677Т 

полиморфизма гена метилентетрагидрофолатредуктазы / 

Приступа Л.Н., Грек А.В., Атаман Ю.А., Орловский А.В., 

Ополонская Н.А. // Ж. «Georgian Medical News 

(Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-Йорк, 

2015. – № 1 (238) декабрь. – С. 46-49 (Scopus) 

3. Распределение генотипов по С825Т полиморфизму гена 

β3-субъединицы G-протеина у больных артериальной 

гипертензией в зависимости от степени ожирения / 

Моисеенко И.О., Приступа Л.Н., Гарбузова В.Ю., 

Погорелова О.С., Ополонская Н.А.  // Ж. «Georgian Medical 

News (Медицинские новости Грузии)». – Тбилиси-Нью-

Йорк, 2015. – № 7-8 (244-245) июль-август. – С. 36-40 

(Scopus) 

4. The chronic kidney disease risk analysis in patients with 

arterial hypertension and coexistent hyperuricemia /Olha M. 

Chernatska, Liudmyla N. Prystupa, Hanna A. Fadieieva, Alina 

V. Liashenko, Oksana S. Pogorielova, Nataliia O. Opolonska //  

Ж. «Wiadomości Lekarskie» VOLUME LXXIV, ISSUE 5, 

MAY 2021. – С. 1196-1200 (Scopus) 

5. Профилактика тромбоэмболического инсульта при 

фибрилляции предсердий: стандарты и реальность / 

Целуйко В.И., Мотылевская Т.В., Марцовенко И.М., 

Ополонская Н.А.  // Український кардіологічний журнал. – 

2011. – № 1.– С. 7-12.  

6. Дослідження кальцифікації судин нижніх кінцівок у 

хворих похилого та старечого віку / Атаман  Ю.О., Грек 

А.В., Ополонська Н.О. // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. - 2011. - №4(36); т.11. - С. 8-12. 

7. Галектин-3 у больных с фибрилляцией предсердий / 

Целуйко В.И., Вашакидзе З.С., Мотылевская Т.В., 

Ополонская Н.А. // Укр. кардіол. журн. – 2012. – № 3. – С. 

45-49. 

8. Полиморфизм гена CYP2C9 и эффективность варфарина 

у больных с фибрилляцией предсердий/ Целуйко В.И., 

Ополонская Н.А., Мотылевская Т.В. // Український 

кардіологічний журнал. – 2013. – № 3.– С. 63-68.  



9. Распространенность факторов риска тромбоэмболических 

и геморрагических осложнений среди больных с 

фибрилляцией предсердий /Целуйко В.И., Ополонская Н.А.  

// Медицина неотложных состояний. – 2013.– № 7. – С. 65-

69.  

10. Влияние клинико-анамнестических факторов на 

оценку прогноза у больных с неклапанной формой 

фибрилляции предсердий / Целуйко В.И., Ополонская Н.А.  

//Ліки України. – 2013. – № 9-10 – С. 98-101.  

11. Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з 

індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою 

фракцією викиду / Кириченко Н.М., Степанець О.В., 

Ополонська Н.О.// Ж. Здоров’я жінки. Всеукраїнський 

науково-практичний журнал. –Київ, 2019. – № 10. – С. 35 – 

39. 

12. Еffects of type 2 diabetes mellitus on clinical and laboratory 

status of women with arterial Hypertension, obesity, and left 

ventricular Diastolic dysfunction / Kyrychenko N., Stepanets О, 

Opolonska N // Ж.  Eastern Ukrainian Medical Journal. 

Східноукраїнський медичний журнал. Науковий журнал.– 

Суми, 2019. – № 7(4):– С. 358-364 

Patents 1. Свідоцтво  про  реєстрацію  авторського  права  на  твір  

No  5896.  Спосіб корекції комбінованої дисліпідемії у 

коморбідних пацієнтів із артеріальною гіпертензією ІІІ 

стадії, цукровим діабетом 2-го типу та ішемічною хворобою 

серця /  О.М.Чернацька, Л.Н. Приступа, Н.О. Ополонська, 

А.Ф. Медовник. -Дата реєстрації: 27.11.2020 р. 

Scientific work with 

students 

1. Ополонська Н.О., Клочков О.Л. Клінічна ефективність 

моксонідину у хворих із хронічною нирковою 

недостатністю, асоційованою з рефрактерною артеріальною 

гіпертензію // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної 

медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: Сумський 

державний університет, 2015. – С. 71-72. 

2. Ополонська Н.О., Маслєнніков В.В. Прогностичне 

значення клініко-анамнестичних показників у хворих на 

фібриляцію передсердь // Збірник тез доповідей ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та 

практичної медицини». – Суми, 23-24 квітня 2015р. – Суми: 

Сумський державний університет, 2015. – С. 72-73. 

3. Romaniuk S.A., Opolonskaja N.A., Kysenko E.V. Warfarin 

anticoagulant effect in patients with nonvalvular atrial 

fibrillation: a review of safety, efficacy, quality of life, and cost 

effectiveness // 12th Warsaw International Medical Congress 12-



15 May, 2016. Warsaw, Poland. – Abstract book. – Cardiology 

and Cardiosurgery [40] P. 44. 

4. Ополонська Н.О.,  Проців М.А., Лук’яненко Н.В. Досвід 

застосування комбінованого препарату на основі магнію і 

вітаміну В6 у хворих на нейроциркуляторну дистонію по 

кардіальному типу //Збірник тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 

тенденції розвитку медичної науки та медичної практики».  

– Львів, 25-26 грудня 2015р. – Львів: ГО «Львівська медична 

спільнота», 2015. – С.76-78. 

5. Ополонська Н.О., Миронов П.Ф. Місце ксипаміду в 

лікуванні артеріальної гіпертензії // Збірник тез доповідей 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів 

та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та 

практичної медицини». – Суми, 21-22 квітня 2016р., Том 2. 

– Суми: Сумський державний університет, 2016. – С. 81. 

6. Ополонська Н.О., Ковальова О.В., Кучма А.О. 

Особливості етіологічних чинників та частота хвороб 

пацієнтів з хронічною хворобою нирок // Актуальні питання 

теоретичної та клінічної медицини: збірник тез  доповідей V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: 

Сумський державний університет, 2017. – С. 255-256. 

7. Ополонська Н.О., Пилипів А.П. Підвищення ризику 

госпіталізацій у пацієнтів з хронічною серцевою 

недостатністю на фоні приймання нестероїдних 

протизапальних препаратів // Актуальні питання 

теоретичної та клінічної медицини: збірник тез  доповідей V 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017р. – Суми: 

Сумський державний університет, 2017. – С. 256. 

8. Pristupa L.N., Romaniuk S.A., Opolonskaja N.A. 

Optimization of anticoagulation in patients with atrial fibrillation 

// Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: 

збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 

квітня 2017р. – Суми: Сумський державний університет, 

2017. – С. 279. 

9. Opolonska N.A., Taranchenko A.V., Yarkova A.A. The 

prevalence of polymorphism of the CYP2C19*2 gene which is 

associated with change of the antiplatelet effect of clopidogrel 

among the Ukrainian population //Topical issues of theoretical 

medicine: abstract book of International scientific and practical 

conference of students, postgraduates and young scientists, 

Sumy, October 17-19, 20018. - Sumy: Sumy State University, 

2018 – 62p. 



Other experience and 

professional memberships 

Therapeutic and diagnostic work in the " Sumy City Clinical 

Hospital №5", and University Clinic of the Sumy State 

University. Higher qualification category in the Cardiology. 

Work experience is 14 years. 

 


