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До ювілею Надії Олександрівни Горчакової

8 березня 2021 року виповнилося
80 років від дня народження Надії
Олександрівни Горчакової – доктора
медичних наук, професора кафедри
фармакології та клінічної фармако
логії Національного медичного уні
верситету імені О. О. Богомольця,
лауреата Державної премії України в
галузі науки і техніки.
Професійний шлях Надії Олексан
дрівни розпочався з навчання в Київ
ському медичному інституті в 1958
році, участі в науковому студентсько
му гуртку (із 1960 р.), в аспірантурі
на кафедрі фармакології (із 1964 р.).
Далі більше ніж півстоліття роботи на
кафедрі фармакології та клінічної
фармакології Національного медично
го університету імені О. О. Богомоль
ця як асистент (із 1967 р.), доцент (із
1986 р.), професор (із 1990 р.).
У 1967 році Н. О. Горчакова захис
тила кандидатську дисертацію «Влия
ние сердечных гликозидов на суммар
ное содержание и фракционный состав
белков миокарда при сердечной недо
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статочности» під керівництвом акаде
міка О. І. Черкеса та проф. Н. М. Дмит
рієвої, а в 1986 році – докторську дис
ертацію «Фармакологические аспекты
комплексообразования кардиотроп
ных средств с катионами биометал
лов». 1987 рік став знаменним для
Надії Олександрівни – вона отримала
науковий ступінь доктора медичних
наук і звання лауреата Державної
премії України в галузі науки і тех
ніки.
Майже 60 років науково-дослід
ницької та 53 роки педагогічної
діяльності Надії Олександрівни
пов’язані з одним місцем роботи –
кафедрою фармакології та клінічної
фармакології Національного медич
ного університету імені О. О. Бо
гомольця. Вона навчила фармаколо
гії багато поколінь студентів, а це –
тисячі майбутніх лікарів, стала вчи
телем, науковим керівником та
натхненником для плеяди фахівців з
фармакології. Н. О. Горчакова –
автор (співавтор) понад 1000 науко
вих та учбово-методичних робіт, у
тому числі 19 монографій, 34 патен
тів на винахід, 20 підручників,
26 учбових посібників, сотень науко
вих статей, низки методичних реко
мендацій з доклінічного вивчення
потенційних лікарських засобів та 5
методичних рекомендацій, затверд
жених цикловою методичною комісі
єю з теоретичних дисциплін.
Основні напрями наукових дослі
джень: біохімічна та фізико-хімічна
фармакологія, фармакологія метабо
літних лікарських засобів, фітопре
паратів широкого спектра дії.
Основні праці: «Серцеві глікозиди»
(1982 р.), «Справочник по клиничес
кой фармакологии» (1986 р.), «Індиві
дуальна чутливість організму до
ліків» (1991 р.), «Магній в медицині»
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(1992 р.), «Спіруліна та здоров’я»
(2000 р.), «Очерки фармакологичес
ких средств метаболической терапии»
(2001 р.), «Медицина дитинства»
(2001 р.), «Кардиопротекторы» (2005 р.),
«Метаболитотропные
препараты»
(2007 р.), «Никотинамид» (2008 р.),
«Спортивная фармакология и дието
логия» (2008 р.), «Магнійвмісні пре
парати: фармакологічні властивості,
застосування» (2008 р.), «Метабо
литные и метаболитнотропные пре
параты в системе кардио- и органо
протекции» (2009 р.).
Професор Н. О. Горчакова – член
ВГО «Асоціація фармакологів Украї
ни», протягом багатьох років була
членом спеціалізованої ради ДУ
«Інститут фармакології та токсико
логії НАМН України» за спеціаль
ністю «фармакологія», Національно
го медичного університету імені
О. О. Богомольця за спеціальністю
«Медична хімія», протягом 3 років –
експертом ВАК України. Надія
Олександрівна є членом вченої ради
фармацевтичного факультету, чле
ном циклової методичної комісії з
теоретичних дисциплін, членом
апробаційних
рад
«Фармація»,
«Медико-біологічні дисципліни». Н.
О. Горчакова – член редакційної
колегії 3 профільних журналів, а з
2021 року – науковий редактор жур
налу «Фітотерапія. Часопис».
Професор Н. О. Горчакова – один з
найдосвідченіших та авторитетних
експертів Державного експертного
центру МОЗ України, де вона працює
з 1991 року й дотепер.

Надія Олександрівна нагороджена
орденом «За заслуги» III ступеня
(2006 р.), нагрудним знаком «Знак
пошани» (2018 р.), орденом та грамо
тою «Вчений 2019». Н. О. Горчакова – академік Міжнародної академії
науки та освіти.
Поважний вік Надії Олександрівні
не стримує надзвичайну її працелюб
ність, вміння все встигати, цікавість
до життя в усіх його проявах. Про
фесор Н. О. Горчакова продовжує
активно працювати – читає лекції (у
тому числі англомовним студентам),
проводить практичні заняття, бере
участь у методичній роботі, оновлен
ні методичних розробок до практич
них занять, лекцій, учбових планів
для студентів і викладачів.
Захоплюємося Вашим професіона
лізмом, ерудицією, непересічними
людськими якостями! Такі люди, як
Ви, Надіє Олександрівно, роблять
цей світ кращим, розумнішим і добрі
шим! Бажаємо здоров’я, щастя,
радості, гарного настрою! Хай завжди
будуть поруч Ваші близькі та друзі!
Бажаємо й надалі насиченого цікави
ми справами життя, натхнення, ідей
у творчості, успіхів у всьому! Зали
шайтеся завжди молодою та життє
радісною! Не зупиняйтесь!
ВГО «Асоціація фармакологів
України»
ДУ «Інститут фармакології та
токсикології НАМН України»
Редколегія журналу «Фармакологія
та лікарська токсикологія»
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