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ІІІ стадії // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 
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19. Demikhova N., Cherkashyna L., Chernatska O., Mazur T., 
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Romanian Journal of Diabetes Nutrition & Metabolic Diseases. 

– 2019. – Vol. 26 (3). – Р. 253-260. (Scopus) 

20. Chernatska O.M., Prystupa L.N., Fadieieva H.A., Liashenko A.V., 

Smiianova Y.O. Arterial hypertension, associated with 
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– 2020. – Tом LXXIII, Nr 5, maj. – С. 943-946. DOI: 

10.36740/WLek202005119 (Scopus) https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202005119.pdf 

21. Smiianova Y.O., Prystupa L.N., Chernatska O.M., Smiianov Y.V. 
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22. Chernatska O.M., Prystupa L.N., Fadieieva H.A., Liashenko A.V., 
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content/uploads/archive/2021/WLek202105127.pdf 
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Патенти: 1. Деміхова Н.В., Чернацька О.М., Сміянова Ю.О. “Спосіб корекції 

дисфункції ендотелію у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом 2 типу“. Патент на корисну модель UA № 112621 

U Україна МПК А61К 31/00, заявка № u 2016 06179 від 07.06.2016. 

Опубл. 26.12.2016, бюлетень № 24. 

2. Деміхова Н.В., Чернацька О.М., Мазур Т.С., Бумейстер Л.В. 

“Спосіб корекції імунозапального статусу і дисфункції ендотелію у 

пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та супутньою артеріальною 

гіпертензією“. Патент на корисну модель UA № 127628 U Україна 

МПК А61К 31/00, G01N 33/50 (2006.01), заявка № u 2018 03140 від 
26.03.2018. Опубл. 10.08.2018, бюлетень № 15. 
  3. Чернацька О.М., Приступа Л.Н., Ополонська Н.О., Медовник 
А.Ф. Спосіб корекції комбінованої дисліпідемії у коморбідних 
пацієнтів із артеріальною гіпертензією ІІІ стадії, цукровим діабетом 
2-го типу та ішемічною хворобою серця. Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір №5896. Номер заявки 5487 від 23.11.2020. 
Дата реєстрації 27.11.2020 
  4. Чернацька О.М., Приступа Л.Н., Фадєєва Г.А. Вплив С-
реактивного білку на вираженість атеросклеротичного процесу та 
ризик виникнення хронічної хвороби нирок у пацієнтів із COVID-19. 
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Наукова робота 

із студентами: 

Студентські наукові роботи. 

Ляшенко Аліна Вікторівна, Побивайло Карина Андріївна, студенти 6 

курсу (науковий керівник Чернацька О.М.) взяли участь у другому 

турі Конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою 

(Київ, 2020). Назва роботи: Arterial hypertension, associated with 

hyperuricemia: features of target organs damage. 

За результатами наукової роботи зі студентами опубліковані тези 

конференцій: 

    1. Chernatska О., Liashenko A., Pobyvaylo K., Kandyba V., Cherniavets I. 

Kydney function  disorders in  patients with arterial hypertension and coexistent 

hyperuricemia // Biomedical Perspectives: Abstract book of International 

Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young 

Scientists. – Sumy, October 16-18, 2019.– Р.41. 

    2. Чернацька О.М., Деміхова Н.В., Колєснік Є.В., Дзюба Ю. І.,      

Хомета Г.А. Порівняльна ефективність кардіопротекторного впливу 

еплеренону та спіронолактону у хворих на хронічну серцеву 

недостатність // Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні 
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внутрішніх хвороб». – Харків, 15–16 жовтня 2019 р. – С. 210-211. 

     3. Chernatska O., Eboson Sandra Uchechukwu, Mc-Cujo Paul, Kandyba V., 

Cherniavets I. Comparison of different scores for  evaluation of the severity of 

community-acquired pneumonia // Biomedical Perspectives II: Abstract book 

of International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young 

Scientists. – Sumy, October 20-22, 2020.– Р.43.(диплом 2-го ступеня)  

    4. Волнушкіна Н.Ю. (науковий керівник – к.м.н. Чернацька О.М.). 
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