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Марчишин	Світлана	Михайлівна	народила-
ся	5	червня	1951	року	у містечку Хоростків Ко-
пичинецького (нині Чортківського) району Тер-
нопільської області у сім’ї службовців. 

У 1968 році закінчила Хоростківську середню 
школу із золотою медаллю. 1968-1973 рр. – нав-
чання у Львівському державному медичному ін-
ституті, закінчивши який отримала диплом з від-
знакою та кваліфікацію провізора. 

Трудову діяльність розпочала провізором-
рецептарем аптеки № 122, м. Тернопіль (1972-
1976 рр.). 1976-2009 рр. працювала старшим 
лаборантом, асистентом кафедри фармакології 
Тернопільського державного медичного інсти-
туту, старшим викладачем, доцентом кафедри 
загальної біології Тернопільського державного 
педагогічного інституту ім. Володимира Гнатю-
ка, доцентом кафедри медичної біології з фар-
макогнозією і медичною ботанікою, доцентом, 
професором кафедри фармакогнозії з медичною 
ботанікою Тернопільського державного медично-
го університету ім. І. Я. Горбачевського

У 2000 р. брала участь у створенні фармацев-
тичного факультету Тернопільської державної 
медичної академії. У 2000–2003 рр. була деканом 

МАРЧИШИН
СВІТЛАНИ	МИХАЙЛІВНИ	

До ювілею

фармацевтичного факультету Тернопільського 
державного медичного університету ім. І.Я. Гор-
бачевського, а з 2009 р. і на даний час завідувач 
кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою 
Тернопільського національного медичного уні-
верситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни.

У 1983 р. Світлана Михайлівна захистила кан-
дидатську дисертацію «Способи виділення фе-
нольних сполук арніки гірської і арніки листяної, 
їх фармакодинаміка і ефективність при ураженнях 
печінки» (науковий керівник д-р мед. наук, проф. 
М. П. Скакун), у 2007 р. – докторську «Фармаколо-
гічне обґрунтування створення нового лікарського 
препарату на основі екстракту пирію повзучого» 
(науковий консультант – д-р фармац. наук, проф. 
Л. В. Яковлєва) за спеціальністю 14.00.05 – фар-
макологія. Вчене звання доцента С. М. Марчишин 
отримала у 1993 р., професора – у 2011 р.

Сферою наукових інтересів С. М. Марчишин є 
вивчення лікарських рослин і створення на основі 
їх біологічно активних речовин нових лікарських 
засобів та фармакологічне обґрунтування ство-
рення нових лікарських засобів на основі суб-
станцій лікарських рослин.
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Професор Марчишин С. М. підготувала 24 кан-
дидати фармацевтичних наук, понад 35 магістрів, 
під її керівництвом захищено понад 100 диплом-
них робіт. На даний час виконується 3 кандидат-
ських дисертації та дві дисертації на здобуття на-
укового ступеня доктора фармацевтичних наук.

Понад 20 років Світлана Михайлівна є поза-
штатним педагогічним працівником Тернопіль-
ського обласного комунального територіального 
відділення МАН України, керівником секції «Ме-
дицина». Підготувала більше 20 учнів, які стали 
призерами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт.

Світлана Михайлівна володіє великим досві-
дом педагогічної роботи, прекрасний лектор і до-
повідач, її люблять і поважають студенти. Вона є 
кваліфікованим спеціалістом у галузі фармації і 
фармакології; учасником багатьох з’їздів і конфе-
ренцій, у т.ч. і міжнародних.

Замісник редактора науково-практичного жур-
налу «Фармацевтичний часопис», член редколегії 
журналу «Медична та клінічна хімія», «Клінічна 
фармація», член редакційної ради журналу «Сов-
ременная фармация». 

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 
64.605.03. при Національному фармацевтичному 
університеті; входить до складу галузевої кон-
курсної комісії ІІ туру Конкурсу з галузі знань 
«Теоретична медицина».

Автор і співавтор більше 500 наукових праць, 
серед яких 7 монографій (Марчишин С.М., Суш-
ко Н.О. Лікарські рослини Тернопільщини. Тер-

нопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. 312 с.), 3 
підручники (у тому числі 1 національний підруч-
ник – Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. 
вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня 
акредитації / В. С. Кисличенко, І. О. Журавель, 
С. М. Марчишин та ін.; за ред. В. С. Кисличенко. 
Харків: НФаУ : Золоті сторінки, 2015. 736 с. (На-
ціональний підручник); 1 підручник анг. мовою 
– Pharmaceutical botany: textbook / T. M. Gontova, 
A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et al.; edited by 
T. M. Gontova / Ternopil: TSMU, 2013. 380 p.), 4 
посібників, 7 інформаційних листів, 9 методич-
них рекомендацій, затверджених МОЗ України, 
39 патентів, 1 авторського свідоцтва, 1 словника-
довідника (Марчишин С. М. Екологічний слов-
ник-довідник (Основні терміни і поняття). К.: 
Рідна мова. 1998. 221 с.).

За свою плідну творчу роботу нагороджена По-
чесною грамотою Міністерства охорони здоров’я 
України (2007 р.), грамотою освіти і науки Тер-
нопільської обласної державної адміністрації 
(2016 р.), подякою Міністерства освіти і науки 
України (2017 р.), Почесною грамотою Міністерс-
тва освіти і науки України, Національної Академії 
наук України (2018 р.), грамотою міського голо-
ви, грамотою за винахідницьку діяльність.

ВГО «Асоціація фахівців з народноїі 
нетрадиційної медицини України»

Редколегія і редакційна 
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