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Н. П. Бурмака — відомий в Україні та за її межами науковець з питань теорії і практики лікування хімічних та субстантних залежностей. Три вищі освіти — педагогічна, психологічна та
медична, сприяли поєднанню в її особистості талантів ученого-
теоретика, практикуючого лікаря, педагога, психолога та винахідника України.
Результатами наукового пошуку є: понад 70 наукових праць,
20 патентів і свідоцтв на винаходи в Україні та Росії. Розроблені
методи спілкування, комплаєнса фармакологічного лікування,
психотерапії та психокорекції станів залежності визнано у вітчизняних наукових колах як інноваційні. Надію Петрівну постійно
запрошують для участі у вітчизняних наукових форумах, вона неодноразово презентувала українську нейронауку на міжнародних конгресах.
Викладацький досвід сприяв підготовці п’яти навчальних
посібників, які отримали рекомендацію МОН України до використання у вищих навчальних закладах країни. Її праці «Крізь
гранчасту веселку», «Відповідальне батьківство», «Здорова родина — здорова країна», «Територія успіху» та інші допомагають
вихованню самоповаги, лідерських навичок, патріотизму та становленню всього кращого у людині.
Створений Н. П. Бурмакою медичний центр «Надія» профільований на інтегроване лікування залежностей на науковій основі, реальну комплексну лікарську та психологічну
конфіденційну допомогу людям із надмірною вагою, залежним
від алкоголю, наркотиків, тютюну, азартних ігор та інших проб
лем, сприяючи соціальному збереженню та поверненню тверезого затишку і родинного щастя нашим співгромадянам.
Невтомне удосконалення професійного рівня Надії Петрівни
поєднується з її патріотизмом і активною життєвою позицією.
Вона відома організацією просвітницької роботи із пропаганди здорового способу життя у навчальних закладах, військових частинах, засобах масової інформації як в Україні, так і за
кордоном.
Завдяки досвіду співпраці з вітчизняними та закордонними
науковцями-професіоналами, очолила роботу із видання міждисциплінарного журналу «American Journal for Fundamental,
Applied and Experimental Research» (Нью-Йорк, США), одним із
основних завдань якого є встановлення тісної співпраці українських вчених із науковцями зарубіжжя.
Проф. Н. П. Бурмака, як головний редактор «American Jour
nal for Fundamental, Applied and Experimental Research», запропонувала важливу ініціативу — висвітлювати в кожному номері
журналу пріоритети винахідницької діяльності в Україні у сфері
нейронаук (психологія, психіатрія, наркологія, неврологія, психологія, сексопатологія тощо).

Так, уже в другому номері цього журналу було надруковано фундаментальну статтю заслуженого винахідника України,
проф. І. К. Сосіна (у співавторстві), присвячену пріоритетам винахідницької діяльності (Sosin I. K., Chuev Yu. F., Burmaka N. P.,
Goncharova E. Yu. Inventive activity teaching paradigm in addicto
logy: priorities of ukrainian neuroscience. – S. 114–123).
Винахідницька діяльність Надії Петрівни базується на таких
особистісних, персоніфікованих критеріях, як природні антиципаційні задатки та неабиякі здібності визначати напрями інноваційних підходів та оригінальних пріоритетів щодо вирішення
найбільш актуальних медико-соціальних проблем. Це ілюструється успіхами у винахідницькій діяльності на моделі наркології
(аддиктології) як сучасної науки.
Їй належить низка запатентованих способів лікування алкогольної залежності: «Спосіб психофізіологічної корекції алкогольної залежності (патенти № 45926, 2047300); «Спосіб лікування
алкогольної залежності» (№ 46685); «Спосіб реабілітації і профілактики рецидивів у хворих на алкоголізм» (№ 2056117); «Спосіб
корекції ваги тіла при аліментарному ожирінні» (№ 2056116).
Надія Петрівна сконструювала, запропонувала та впровадила одноосібний прилад, який дає змогу здійснювати терапевтичне модулювання психофізіологічного стану пацієнтів
у наркології під час лікування станів залежності (№ 14047).
У складі творчих груп науковців України проф. Н. П. Бурмака
зробила вагомий інноваційний внесок у розроблення ефективних модифікацій чисельних ефективних підходів до
терапії коморбідних нозологічних станів у наркології та модифікацію способів їх купірування: гірудотерапія (№ 15918),
метаболітно-детоксикаційна терапія (№ 15019), лікування залежності від психостимуляторів (№ 16168), протирецидивна
терапія в наркології (№ 30189), лікування запійних станів
(№ 41156), купірування алкогольного тремору (№ 61065), лікування станів скасування в наркології (№ 64376), інтегровані підходи до діагностики наркологічних захворювань (№ 65396),
прогнозування псевдоабстинентного синдрому при опіоїдній залежності (№ 67150), лікування алкогольної поліневропатії (№ 74888), лікування патологічної залежності (№ 16072),
лікування нікотинової залежності (№ 9886). Патенти Надії
Петрівни та співавторів надруковані, як дидактичний засіб післядипломної підготовки лікарів-наркологів, у першому в Україні
виданні «Наркологія: Національний підручник» за редакцією
проф. І. К. Сосіна, доц. Ю. Ф. Чуєва (м. Харків, видавництво
«Колегіум», 2014 р., 1 428 с.).
За плідну багаторічну працю на ниві медичної та педагогічної діяльності, вагомі творчі здобутки та високий професіоналізм Н. П. Бурмака нагороджена орденом «За піднесення іміджу
держави», медаллю «За охорону здоров’я нації», неодноразово
відзначалася почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України та Верховної Ради України, наукових і громадських
установ та організацій. Ім’я Надії Петрівни внесено до інформаційно-презентаційного видання «Науковці України — еліта
держави».
За заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження
Помісної Української православної церкви нагороджена орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого
ІІІ ступеня, орденом Святого архистратига Михаїла та орденом
Святої великомучениці Варвари.
У людях найбільше цінує порядність, професіоналізм, муд
рість, гумор.

18008, м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова 1/1. Головний офіс Медичного центру Надії Бурмаки.
Тел. (у Черкасах): +380 (472) 63-16-16, +380 (472) 63-25-28, +380 (67) 812-23-52, +380 (93) 822-24-47.
Тел. (у Києві): +380 (44) 599-32-10, +380 (44) 332-54-33, +380 (67) 920-84-64, +380 (63) 982-59-89.
Web: www.nadiya.com.ua. Е-mail: nadiya.com.ua@ukr.net

